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Vilnius, balandžio 21 d. (Presi-
dent.lt/,,Draugo” info) – Balandžio 21
d. Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus Seime perskaitė savo
paskutinį metinį pranešimą.

Paskutinį kartą savo metiniu
pranešimu kreipiuosi į Lietuvos žmo-
nes ir Lietuvos parlamentą. Kitais
metais šią konstitucinę pareigą atliks
jau kitas valstybės vadovas, laikyda-
masis savo nuostatų ir vertybių hie-
rarchijos, iš savo pozicijų žvelgdamas
į įvairių Lietuvos gyvenimo sričių da-
bartį ir ateitį. Mano mintis apie ša-
lies iššūkius ir galimybes juos įveikti
Lietuvos žmonės jau ne kartą girdėjo.

Man teko didelė garbė ir atsako-
mybė dvi kadencijas – dešimt metų –
tautos valia būti laisvos demokrati-
nės Lietuvos prezidentu. Tai – dau-
giau nei pusė dvidešimtuosius metus
skaičiuojančios vėl atkurtos mūsų
nepriklausomos valstybės istorijos.
Visą šį laiką kalbėjau ir dirbau, kaip
liepė širdis, vadovaudamasis Konsti-

tucijos normomis ir savo įsitikini-
mais, siekdamas Tėvynės gerovės.

Šią kadenciją taip pat esu ne kar-
tą išdėstęs savo požiūrį į svarbiausius
mūsų šalies visuomenei klausimus.
Šiandien pasidalysiu keletu bendres-
nių minčių apie Lietuvos dabartį ir
ateitį bei mus, Lietuvos tautą, einan-
čią savosios istorijos keliu.

Šiemet švenčiame Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmetį. Tačiau jei
paklaustume jos piliečių, koks įvykis
jiems svarbiausias, manau, daugelis
atsakytų, kad šalies tūkstantmetį go-
žia sunkmečio rūpesčiai. Toks išskir-
tinio jubiliejaus ir mus ištikusio nuo-
smukio sutapimas – išraiškingas nuo-
lat mus lydinčio dvilypumo simbolis.
Šalia laimėjimų – nuolatinės abejonės
ir nepasitikėjimas, šalia akivaizdžios
pažangos – jausmas, kad padaryta
per mažai, šalia kalbų apie viltį ir lū-
kesčius – nerimas dėl ateities. Kartu
su Lietuva ieškojau ir ieškau atsaky-
mo į klausimą, Nukelta į 3 psl.

V. Adamkus: îsisenèjusi Lietuvos
problema – moralès nuvertinimas

Vilnius, balandžio 21 d. (Lietu-
viams.com) – Balandžio 20 d. Sei-
me prasidėjo Parlamento ir Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ko-
misijos trečioji sesija. Posėdžių te-
mų spektras itin platus – šią savai-
tę komisija aptars lituanistinio švieti-
mo problemas, televizijos laidų perdavi-
mo svetur, Lietuvos kultūros pavel-
do, esančio užsienyje, pažinimo, sklai-
dos ir globos klausimus. Taip pat bus

aptariami nevyriausybinių organizaci-
jų veiklos Lietuvoje reikalai.

„Į daugybę iššūkių Lietuva gali at-
sakyti vienu sakiniu: šiuo metu, globa-
lizacijos akimirkoje, Lietuva turi būti
kaip mama, kuri visais įmanomais bū-
dais sukviestų po visą pasaulį pasklidu-
sius savo vaikus ir pasakytų – čia jūs
namuose,” – komisijos posėdžių atida-
ryme kalbėjo Seimo pirmininkas Arū-
nas Valinskas.

Pirmąją posėdžių dieną komisija
svarstė, kas turėtų atstovauti ją Koor-
dinacinėje taryboje, kuri nagrinėtų ir
įvertintų šių metų Užsienio Lietuvių
Bendruomenių ir Užsienio lietuvių
bendrojo lavinimo, lituanistinių mo-
kyklų bei kitų ugdymo įstaigų projek-
tus. Į šias pareigas pasiūlyta pirmoji
Seimo pirmininko pavaduotoja, konser-
vatorė Irena Degutienė.

Taip pat buvo aptarta informaci-

ja apie globos namuose gyvenančių vai-
kų sveikatą ir vaikų įsivaikinimą. Kal-
bėta ir apie Lietuvos Respublikos teis-
mų įstatymo pakeitimo projektą.

PLB komisija didelį dėmesį skirs
būtent dvigubos pilietybės klausimui.
Jam nagrinėti bus skirta visa komisijos
darbo diena. Penktadienį bus pateikti
nutarimai visais per savaitę nagrinė-
tais klausimais.

•Skautybės kelias. ,,Mūsų
Vytis”. Akimirkos iš FSS
Čikagos skyriaus margu-
čių vakaronės (p. 2)
•Metinė V. Adamkaus kal-
ba Seime (p. 1, 3, 8, 11)
•Kas buvo Dariaus ir Gi-
rėno paminklo Čikagoje
architektas? (p. 4)
•P. Saudargas: Laikas su-
sirūpinti išsivaikštančia
Lietuva (p. 5)
•Kandidatai į LF Tarybą:
Vasys, Tijūnėlis, Zavis-
tauskienė (p. 5)
•Atsiminimai (6) (p. 9)

Holokaustas – tai ir Lietuvos skausmas

Vilnius, balandžio 21 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus antra-
dienį dalyvavo holokausto aukų pager-
bimo renginyje Panerių memoriale Vil-
niuje. Iškilmėse taip pat dalyvavo šią
tragediją išgyvenę litvakai iš Izraelio,
Prancūzijos ir Vokietijos, Izraelio so-
cialinių reikalų ministras Isaac Hercog,
Izraelio ambasadorius Lietuvai Chen
Ivri Apter.

Valstybės vadovas pažymėjo len-
kiantis galvą holokausto aukų atmini-
mui. ,,Holokaustas – tai ir Lietuvos

skausmas, nes netekome Lietuvos žy-
dų, su kuriais šimtmečiais gyvenome
kartu, kartu patyrėme mūsų žemę nio-
kojusių okupantų skriaudas, kartu kū-
rėme teisingesnę ir gražesnę savo vals-
tybę, – sakė prezidentas V. Adamkus. –
Gaila, kad šią istorinę mūsų tautų su-
gyvenimo tradiciją apjuodino tie, kurie
sutepė savo sąžinę bendradarbiaudami
su naciais.”

Valstybės vadovas pabrėžė, kad
daug Lietuvos žmonių, rizikuodami sa-
vo ir savo šeimų gyvybe, gelbėjo žydus

nuo budelių rankos. Prezidento V.
Adamkaus nuomone, šie žmonės jautė
pareigą savo gyvenimu skelbti, kad net
ir mirties akivaizdoje žmogus turi išlik-
ti žmogumi ir kad tiesos negalima nu-
žudyti.

,,Tikiu, kad istorijos pamokos yra
svarbios šiuolaikinės demokratinės
Lietuvos kartai. Todėl išgyvenusių šią
baisią nelaimę pareiga, mūsų visų pa-
reiga – siekti, kad pasaulis išgirstų nu-
kentėjusiųjų skausmą, kad tiesa dau-
giau niekuomet neturėtų vaikščioti še-
šėliuose, bet net ir sunkiausiomis va-
landomis ji rastų kelią į mūsų širdis ir
ten pasiliktų amžiams”, – sakė Lietu-
vos prezidentas.

Valstybės vadovo įsitikinimu, pa-
saulio Teisuolių gyvenimo istorijos
įžiebia viltį, kad drauge pavyks sukurti
geresnį ir teisingesnį pasaulį.

,,Tvirtai tikiu, kad mes, lietuviai ir
žydai, kartu su visais geros valios žmo-
nėmis padarysime viską, saugodami
bendrąsias žmonijos vertybes, puoselė-
dami unikalų litvakų paveldą ir ugdy-
dami jaunąją kartą savitarpio suprati-
mo dvasia”, – sakė Lietuvos preziden-
tas V. Adamkus.

Seime posèdñiauja PLB ir parlamentinè komisija

Paneriuose pagerbtos holokausto aukos. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Prezidentas V. Adamkus Seime skaito
metinį pranešimą.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.PERIODICALS
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Balandžio 17 d. buvo ypatin-
ga. Tiesa, ne visiems, o būsi-
miems Kanados piliečiams. Tą
dieną Kanados valdžia ėmė tai-
kyti naują pilietybės įstatymą,
pagal kurį šimtai tūkstančių to
net neįtariančių užsieniečių gali
tapti Kanados piliečiais. Balan-
džio 17 d. Kanados pilietybės ak-
to pakeitimas automatiškai at-
kuria minėtos šalies pilietybę
žmonėms (ir jų vaikams), kurie
buvo priversti jos atsisakyti,
tapdami kitos šalies piliečiais. Ta
proga Kanados vyriausybė in-
ternete išplatino trumpą filmą
pavadinimu ,,Atsibudus kana-
diečiu/te”, kuriame rodoma,
kaip balandžio 17 d. užsienietis
atsibunda kambaryje, kuriame
viskas primena Kanadą. Žinia,
tokie ,,stebuklai” nutinka ne-
dažnai. Ir kol kas nė vienas tei-
sės į dvigubą LR pilietybę nete-
kusių lietuvių neatsibudo švie-
siame, geltonai-žaliai-raudonai
išpuoštame kambaryje.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

,,Mūsų Vytis”
Fil. KĘSTUTIS JEČIUS

2008 metais ,,Mūsų Vytis” (MV)
atšventė savo 60 metų jubiliejų. Tai
skautiškos minties žurnalas, leidžia-
mas Akademinio skautų sąjūdžio.
Šiuo metu jis yra leidžiamas Lietuvos
akademikų skautų (Studentų skautų
organizacijos) su išeivijos pagalba.
Jubiliejinis numeris – 2008 nr. 1/2
(243–244) išvydo pasaulį spalio mė-
nesį; tiražas 500. Įskaitant viršelį,
žurnalas yra 100 puslapių.

Redaktorių nuomone, su kuria aš
visiškai sutinku, nors žurnalas turi
garbingą amžių, jis nesensta nei iš-
ore, nei turiniu. Visais laikais šis lei-
dinys buvo skiriamas ne vien akade-
mikų skautų, bet ir vyresniųjų skau-
čių, skautų vyčių bei skautų vadovų
reikalams. Savo laiku kun. fil. An-
tano Saulaičio, SJ dėka, buvo leidžia-
mas specialus priedas ,,Budėk”, skir-
tas išskirtinai skautų vadovams, su
daugybe praktiškų patarimų apie
skautavimą.

Redakcija šį numerį apibūdina iš
dalies finansuotas Lietuvos projekto
,,Pažink skautus per pilietinį ir tau-
tinį ugdymą”, kuris yra ilgalaikės pi-
lietinio ir tautinio ugdymo progra-
mos dalis. Todėl numeryje rasime po-
kalbių apie skautus ir pilietinę visuo-
menę su dr. Dariumi Kuoliu, gen.
maj. fil. Jonu Kronkaičiu ir sese vie-
nuole vyr. sk. Igne Marijošiūte.

Šiame numeryje apibūdinama
MV istorija, pasisako buvę ir esami
bendradarbiai: filisteriai dr. Algis
Avižienis, kun. Antanas Saulaitis ir
Kęstutis Ječius. Yra ir 2007–2008 m.
Lietuvos skautų kaleidoskopas. Tai 7
Lietuvoje veikiančių skautiškų orga-
nizacijų aprašymai. Labai įdomūs pa-
sisakymai apie ,,Kokia turėtų būti
2013-tų Jubiliejinė stovykla?” Dalis

jaunų pašnekovų skautauja maždaug
nuo 1990-tųjų, dalis jų lankėsi JAV
Jubiliejinėse stovyklose. Fil. Vilius
Bražėnas rašo apie savo apsilankymą
IX Tautinėje stovykloje ,,Legenda tę-
siasi”.

Fil. Aurimo Pautieniaus straips-
nis ,,Geri darbai nieko nekainuoja”
verčia gerai susimąstyti. Labai įdo-
mus straipsnis apie istorinį renginį
Vilniaus universitete. Šiame renginy-
je 7 Lietuvos studentų korporacijos
pasirašė deklaraciją, kurioje pasižada
,,Brandinti pagarbą ir meilę Lietuvai
ir ugdyti drąsią, dorą, laisvą, kūry-
bingą ir atsakingą asmenybę”. Taip
pristatomos Lietuvos korporacijų
konvento ,,veiklos gairės”.

Fil. Jolita Buzaitytė-Kašalinienė
įdomiai aprašo Vydūno fondo veiklą
Lietuvoje. Fil. Nomeda Bepirštytė pa-
sidalija mintimis, kaip skiltys gali
veikti šių dienų suaugusių skauta-
vime. Sesės Edita Vainienė ir Giedrė
Razgutė aprašo skilčių veiklą stu-
dentų skautų korporacijos tarpu-

kario Lietuvoje. Fil. Giedrius Globys
pristato diskusiją su fil. prof. Algirdu
Avižieniumi apie vieną išeivijos kar-
tą. Tai pokalbis apie ,,Mūsų Vytį”,
,,Akademinius Horizontus” ir kitus
tos kartos pasiekimus. Fil. Globys
taip pat aprašo savo viešnagę Ame-
rikoje, kurios metu jis tyrė skautų
archyvą. T.n. Simona Padvelskytė
rašo apie sesės Jolitos kelionę į Fanų
kalnus ir apie ,,etimologijos žodžių”
tyrimą (skautas, korporacija, aka-
demikas ir t.t.). Rasime ten ir fil.
kun. Antano Saulaičio, SJ pokalbį
Lietuvių skautų sąjungos IX Tau-
tinėje stovykloje JAV apie krikščio-
nių ir musulmonų pasaulius. T.n.
Rima Ambrozaitė apibūdina kak-
laraiščio reikšmę skautų organizaci-
joje. Fil. Nomeda pristato 11 daktarų
ir 8 disertantus bei jų mokslines
temas. Neapsieinama ir be ,,linksmo
puslapio”.

Pirmą kartą fil. Veronikos Kuli-
kauskaitės dėka buvo išleistas ,,Mū-
sų Vytis” angliškoji versija. Jame
anglų kalba aprašyta, kaip 100 metų
skautijos jubiliejus buvo švenčiamas
Lietuvos skautų. Taip pat aprašomas
išeivijos ir Lietuvos akademikų skau-
tų susitikimas dainų šventės metu.
Tai vyko vienoje Vilniaus senamies-
čio kavinėje. Čia yra ir diskusija apie
bendrą jubiliejinę stovyklą 2013
metais bei skautų konferenciją ,,Ko-
kią Lietuvos ateitį kurs šių dienų
jauni žmonės?”. Šio numerio redak-
torius yra Vytauto Didžiojo universi-
teto humanitarinių mokslų daktaras
fil. Giedrius Židonis. Jis 2006–2007
metais Illinois universitete Čikagoje
dėstė lietuvių kalbą.

Numerio pabaigoje įdėta kom-
paktinė plokštelė (DVD) – ,,Mūsų Vy-
tis” skaitmeninis archyvas. Tai visi
,,Mūsų Vyčio” išleisti numeriai. Di-
delis ir vertingas senj. Pavel Mikriu-
kov kartu su kitais akademikais dar-
bas. Mano nuomone, šis numeris pa-
rodo, kad Lietuvos akademikai skau-
tai yra kūrybingi, imlūs ir nebijo ra-
šyti.

Norintys įsigyti šį numerį ar su-
sitikti su Lietuvos akademikais per
šių metų dainų šventę, rašykite el.
adresu:

musuvytis@akademikai.lt.

Margučių marginimo instruktorė S.
Jolanda Mockaitienė ir FSS Čikagos
skyriaus pirmininkė v.s. fil. Jolanda
Kerelienė.Margučių marginimo vakaronės dalyviai.

Akimirkos iš
FSS Čikagos skyriaus
suruoštos margučių

marginimo vakaronės
Vakaronėje dalyviai labai rūpestingai ir kruopščiai

dirbo, kad margučiai išeitų labai gražūs.
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V. Adamkus: îsisenèjusi
Lietuvos problema –
moralès nuvertinimas
Atkelta iš 1 psl. kodėl taip yra. Kur
tokios nevisavertės mūsų visuomenės
savijautos šaknys?

Didžiausiu praradimu laikau tai,
kad Lietuvoje nuo pat Nepriklau-
somybės atkūrimo, deja, nesusikūrė,
nesubrendo atvira pilietinė visuo-
menė, paremta socialine partneryste.
Mums nepavyko išlaikyti žmonių
bendrystės ir atsakomybės jausmo,
kuris Atgimimo metais įkvėpė ir
suteikė jiems jėgų atkurti Lietuvą.
Todėl kiekvienas pilietis turi sau
atsakyti į klausimą, kiek sąžiningai
prisidėjo ir prisideda prie Tėvynės
gerovės.

Bet pirmiausiai mes – politikai,
viešojo gyvenimo dalyviai, turime
prisiimti savąją atsakomybės dalį už
tai, ko nepadarėme ir nedarome. Pri-
valome pripažinti, kad nesugebame
sutelkti žmonių bendriems tikslams,
kad rodome tokius elgesio ir veiklos
pavyzdžius, dėl kurių turėtų būti
mažų mažiausiai gėda. Pagaliau, gąs-
dindami žmones esama sunkia ir gre-
siančia dar sunkesne padėtimi, ne-
kreipiame dėmesio į pasaulio raidos
istoriją ir patirtį. O ta patirtis liudija,
kad kiekviena krizė, pasirinkus pro-
tingą veiklos kryptį, gali tapti drą-
saus mąstymo ir perspektyvios veik-
los atskaitos tašku. Todėl neabejoju,
kad dabartinis sunkmetis teikia poli-
tikams galimybę įgyvendinti tai, apie
ką jie tiek daug yra kalbėję. Įvykdyti
seniai pribrendusį proveržį ir pradėti
veikti taip, kad žodžiai nebesiskirtų
nuo darbų. Pirmuoju tokių permainų
ženklu galėtų tapti reali aukštojo
mokslo sistemos pertvarka.

Lietuvoje pasaulinė krizė ne
sukėlė, o tik išryškino įsisenėjusią
problemą, apkartinusią visą Nepri-
klausomybės dvidešimtmetį. Jos kil-
mė aiški ir akivaizdi: bendromis ver-
tybėmis grįsto mąstymo ir veiklos
stoka. Paprasčiau tariant – moralės
nuvertinimas, nustūmimas į gyveni-
mo paraštes.

•••
Sunkmečio akivaizdoje galime

rinktis skirtingus kelius. Vienas jų –
didžiąją kaltę versti išoriniams, nuo
mūsų beveik nepriklausomiems veik-
sniams ir teigti, kad mus ištikę sun-
kumai – tik globalių ekonominių ir
finansinių problemų aidas. Iš dalies
taip. Tačiau jei būtume padarę viską,
kas priklauso nuo mūsų, jei būtume
tvarkęsi atsakingai, susidoroti su
pasauliniais iššūkiais būtų daug pa-
prasčiau. Jeigu savo nesėkmių prie-
žasčių ieškosime tik pasaulinio nuos-
mukio verpetuose, vadinasi, toliau
nekreipsime dėmesio į realybę, ap-
gaudinėsime save ir vėl darysime tą
pačią klaidą, už kurią brangiai mo-
kame šiandien ir galime dar brangiau
sumokėti ateityje.

Nepagrįstai menkinant, juo la-
biau juodinant savo tautą ir valstybę,
Lietuvai daroma milžiniška žala.
Taip elgtis yra nedora. Tačiau tokia
pat nedovanotina klaida yra pulti į
kitą kraštutinumą ir sąmoningai
neigti realias problemas, kylančias
grėsmes ir negeroves. Pasiduoti leng-
vo gyvenimo iliuzijoms skatino ir jas
ypač stiprino neabejotini istoriniai
laimėjimai. Atgavusi nepriklausomy-

bę, Lietuva ne tik susigrąžino teisėtą
istorinę vietą suverenių pasaulio val-
stybių bendrijoje. Tapusi Europos
Sąjungos ir NATO nare, mūsų šalis
susigrąžino prievarta atimtą civi-
lizacinį ir kultūrinį tapatumą, su-
stiprino visuomenės gerovės ir sau-
gumo pamatus. Ši sėkmė – vienas
didžiausių proveržių tautos ir valsty-
bės istorijoje.

Deja, tenka su kartėliu pripažin-
ti, kad tai daugybei žmonių susuko
galvas. Pernelyg lengvai ir greitai
patikėta, kad įstojusi į ES ir NATO
Lietuva atrado saugų uostą nuo visų
audrų, kad nuo šiol jos laukia rami ir
šviesi ateitis, nuolatinė pažanga. Dėl
to prasidėjusio neveiklumo padarinys
– užsitęsęs sąstingis. Susitelkę į
Europos Sąjungos lėšų dalybas ir pa-
tikėję nepaliaujamu ekonomikos
augimu, nesiryžome imtis nuoseklių
pertvarkų aukštojo mokslo, sveikatos
apsaugos ir teismų sistemose, nesut-
varkėme valstybės tarnautojų, o ypač
– policijos, priešgaisrinės apsaugos ir
kitų statutinių pareigūnų darbo
užmokesčio sistemos, nesukaupėme
išteklių galimam sunkmečiui.

Apie šalies atsinaujinimui būti-
nas reformas buvo daug kalbama,
neretai net sutirštinant spalvas.
Tačiau tos kalbos dažniausiai taip ir
likdavo tik kalbomis, virsdavo šūs-
niais strategijų ir pervarkos projektų.
Tie darbais nevirtę šūkiai galiausiai
išvargino žmones.

•••
Teisinant valstybės kūrimo

klystkelius, ypač dažnai teigiama, esą
Lietuvos išgyvenami sunkumai – ob-
jektyviai dėsningi ir neišvengiami.
Šiame argumente yra tiesos: esminės
gyvenimo pertvarkos nebūna greitos
ir lengvos. Tačiau ar moralu savo
klaidas teisinti tik istorine praeitimi?
Ar teisinga, baigiant skaičiuoti ant-
rąjį laisvės dešimtmetį, dėl visko ver-
sti kaltę vien nepalankioms istori-
nėms aplinkybėms? Ar taip nesu-
menkiname ir nepaneigiame savo
laisvo pasirinkimo bei atsakomybės
už kuriamą ateitį?

Negi nuo pat Nepriklausomybės
atkūrimo pradžios mūsų gyvenimas
nepriklausė ir nepriklauso nuo Lietu-
vos politikų sprendimų? Pavyzdžiui,
Lietuvoje nekilnojamasis turtas –
žemė – tapo kilnojamuoju turtu, o
daugybė žmonių buvo nuskriausti
savos valstybės, nes įstatymai leido
kitiems, dažniausiai turintiems infor-
macijos ir ryšių valdžioje, geriausiose
vietose esančią žemę atimti iš teisėtų
savininkų? Ar tikrai vien išorinės
jėgos ir istorinis paveldas lėmė, kad,
keičiantis visų politinių pakraipų
vyriausybėms, per du dešimtmečius
nebuvo beveik nieko nuveikta brė-
žiant gyvybiškai svarbią Lietuvos
energetinio saugumo perspektyvą?
Panašių klausimų sąrašą būtų galima
dar ilgai tęsti. Ar nėra taip, kad ta-
riamomis objektyviomis aplinky-
bėmis dangstomas egoizmas ir abe-
jingumas žmonių, visuomenės ir val-
stybės interesams?

Per dvidešimt metų daug kas
pasikeitė, tačiau esminės sisteminės
valstybės gyvenimo reformos strigo.
Teisinantis būtinybe išsaugoti poli-

Pilietybės įstatymui į
Seimą sugrįžus

BRONIUS NAINYS

Pastaraisiais metais Lietuvos vadovybė, nežinia kokių įtaigojimų
veikiama, suskato atsikratyti užsienyje gyvenančios lietuvių tau-
tos dalies, paneigdama jai turimas valstybines teises. Iš 1990 m.

Kovo 11 d. atkurtos nepriklausomos Lietuvos išvykusiems ir gyvenamojo
krašto pilietybę įsigijusiems lietuviams Lietuvos pilietybė panaikinama.
Tiesiog nesuprantami valdžių veiksmai, kaip, pvz., abejotinos vertės, žo-
džių žaidimu grįstas Konstitucinio Teismo sprendimas 2006 m. lapkričio
13 d., vėliau taip pat niekuo nepateisinamas Prezidento veto Seimo pri-
imtam pilietybės įstatymui ir jo sudarytos komisijos tiesiog absurdiškas
sprendimas pilietybę pakeisti, pagal Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) valdybos pirmininkę Reginą Narušienę, kažkokia tuščia ,,lietuvio
korta”, kurios vargu ar bent vienam užsienyje gyvenančiam lietuviui rei-
kia, iš naujo skaudžiai sujaukė jų tautinę – valstybinę savimonę. Jie pasi-
juto atstumti ir savo kraštui nebereikalingi. Tuo labiau 2009 m. balandžio
16 d. Seimui priėmus šios komisijos paruoštą naują, juos nupilietinantį
įstatymą.

Nusivylimas pagrįstas, nes lietuvių tauta, visi jos vaikai, nepaisant,
kur jie gyventų, ištisus amžius dirbo, plušo, kentėjo, kovojo, kovodami žu-
vo dėl savo tautos laisvės bei valstybinės nepriklausomybės, niekad net
nepagalvodami, kad taip uoliai jų siektą nepriklausomybę atgavus, iš nau-
jos valstybės narystės jie bus išbraukti. Ir tik dėl to, kad vienokių ar kito-
kių priežasčių verčiami jie turėjo iš Tėvynės išvykti ir tapo gyvenamųjų
kraštų įstatyminiai nariai. Ir ne dėl ko kito, bet tik dėl savo žmogaus tei-
sių apsaugos.

Absurdas. Juk valstybė tautą turi tausoti, sudaryti jai sąlygas vys-
tytis, bręsti, kurti savo vertybes, turi padėti jai išlikti, turi būti atrama,
užuovėja, apsauga. Argi ne dėl to lietuvių tauta sau valstybę ir kūrė? O
tauta – juk ne tik valstybės ribose gyvenantieji lietuviai, bet ir po pasaulį
pasklidę tautiečiai. Negi jie jau kažkokie antrarūšiai, kad jiems panaiki-
namos valstybinės teisės, taip šiurkščiai pažeidžiant ir tautines, būtinas
jų tautiniam išlikimui? Juk Lietuva yra lietuvių valstybė, nepaisant, kad
jos ribose gyvena ir apie 20 nuošimčių kitataučių, beje, tokiomis pačiomis
pilietinėmis teisėmis, valstybės pagrindas yra lietuvių tauta. Lietuva juk
yra ne kas kita, bet tik tautinė valstybė. Ar dabartiniai vadovai to jau
nebesuvokia? Nebeaiški jiems Lietuvos valstybės samprata? Negi tai būtų
tik tyčinis apsimetimas naikinimui lietuvių tautos?

Bet tai labai gerai suvokia užsienyje gyvenantys lietuviai. Todėl tų
tikslų, dar kartą primenu – valstybinių ir tautinių, paveikesniam sieki-
mui, dar prieš 60 metų jie susiglaudė į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir
nuo jos suorganizavimo pradžios dirba lietuvių tautai bei jos valstybei ir
tokia jų dalimi siekia išlikti. Teisėta dalimi. Tai dar kartą išryškina, jau ne
kartą ir buvusių PLB valdybų aiškintą Lietuvos valstybės sampratą, tau-
tos – valstybės ryšių sąvoką dabartinė jos pirmininkė Narušienė išsamiu
straipsniu ,,Pilietybė ir naujas pilietybės įstatymo projektas” (,,Draugas”,
2009 m. balandžio 8 d.), iš naujo primindama ir užsienyje gyvenančių
lietuvių teisėtus bei pagrįstus reikalavimus. Pritariu PLB valdybos pirmi-
ninkės Narušienės ir jos atstovaujamos Bendruomenės vadovybės min-
tims bei jomis grindžiamiems siekiams, remiu jos pastangas ir taip pat
žinau, kad kartu su manim jungiasi visos užsienyje gyvenančių Lietuvių
Bendruomenės, kraštų LB vadovybės, jų padaliniai bei visi kiti lietuviai.
Kreipiu į jas Jūsų, gerbiamieji Lietuvos Respublikos Seimo nariai, dėmesį,
prašau į jas atsižvelgti ir priimti lietuvių tautos – Lietuvos valstybės ryšio
įstatymą, kuriame būtų įteisinta tokia valstybės samprata:

Lietuvos valstybę sudaro visi jos ribose gyvenantys žmonės ir

Visi užsienyje gyvenantys lietuviai.

Visi jie yra lygiateisiai Lietuvos valstybės piliečiai.

Šis laiškas, PLB valdybos pirmininkei Narušienei pritarus, buvo
svarstomas balandžio 21 d., antradienį, LR Seimo ir PLB komisijos po-
sėdyje ir įteiktas kiekvienam Seimo nariui.

tinį stabilumą tos reformos buvo tik
dalinės, todėl pamažu stūmė šalį į
sąstingį, trukdė tinkamai pasirengti
sunkmečiui. Tačiau vienos ar kitos
Vyriausybės ilgaamžiškumas nėra
savaiminė vertybė. Kiekviena valdžia
reikalinga tiek, kiek gali nuveikti jai
galias suteikusių piliečių labui.

Todėl tenka pripažinti, kad prieš
kurį laiką pamatę, kad sunkiai sufor-
muota valdančioji mažumos koalicija
ir jos Vyriausybė daugiau pastangų
skiria ne reformoms, bet išlikimui
valdžioje, visi pristigome drąsos imtis
ryžtingų veiksmų. Kai kurios Seimo
partijos ragino Prezidentą paleisti

parlamentą. Aš savo ruožtu laikiausi
įstatymų nuostatos, kad tam būtina
paties Seimo valia.

Jei būtume anksčiau suformavę
stiprią valdančiąją daugumą, nebūtų
reikėję taip skubotai, per kelias
paras, kurpti mokesčių reformą ir iš
naujo formuoti biudžetą. Klaidas vėl
taisome paskubomis ir jau su nuosto-
liais. Tačiau net ištaisę padarytas
klaidas, pagaliau turime iš jų ir pa-
simokyti. Pavyzdžiui, keiskime ydin-
gą praktiką, kai rinkimų į Seimą me-
tais sutampa pačių rinkimų ir kitų
metų biudžeto svarstymo bei tvirtini-
mo laikas. Nukelta į 8 psl.
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KARILÈ VAITKUTÈ

Šį straipsnelį parašiau po keleto
telefoninių skambučių į Balzeko
lietuvių kultūros muziejų. Skambi-
nantys klausė, kas yra žymaus pa-
minklo, skirto legendiniam Dariaus
ir Girėno skrydžiui per Atlantą, ar-
chitektas. Viena iš skambinančių
netgi išreiškė norą sužinoti, kur
architektas palaidotas, kad lietuvišku
papročiu galėtų nunešti ant kapo
gėlių. Tuomet pagalvojau, kad nors
aš pati atsakymo į klausimą ir neži-
nau, autoriaus pavardę surasti nebus
sunku. Juk tai ne šiaip sau koks
paminklėlis kačiukui ar šuniukui
(Amerikoje gali ir tokių išvysti). Čia
juk paminklas Lietuvos didvyriams!

Pirmiausia paklausiau Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje dirbančių
žmonių. Darbuotojai nežinojo. Ka-
dangi didžioji dauguma darbuotojų
yra ne taip seniai atvykę iš Lietuvos,
nėra prasmės jų ir ,,egzaminuoti’’.
Juk ir neprivalo jie visko žinoti apie
visus Čikagos paminklus. Tačiau
nežinojo net ir Čikagoje gimusieji lie-
tuviai, kurie vos ne kasmet dalyvauja
Dariaus ir Girėno skrydžio minėjime,
kuris surengiamas ne kur kitur, o
prie paties paminklo. Kai kurie jų
vaikystėje gal net dalyvavo paminklo
atidengime.

Reikalas ėmė atrodyti keistas.
Kokios čia paslaptys? Kodėl lietuvy-
bės puoselėjimo ,,šulai’’ nežino kul-
tūrinio lietuvių paminklo architekto
pavardės? Kodėl patys neišmoko, o
vėliau savo vaikų neišmokė lituanis-
tinėse mokyklose? Gal paminklo stei-
gėjai ką nors nuslėpė? Gal, kaip ,,tikri
lietuviai’’, ko nors nepasidalino (gar-
bės ar pinigų, o gal ir abiejų)? Gal
autorius kaip nors sutepė ,,garbingo
lietuvio’’ vardą ir dabar nevertas
minėti? O gal (Viešpatie, atleisk už

šventvagišką mintį) autorius net ne-
buvo lietuvis?

Po atlikto tyrimo atrodo, kad
klausimų yra daugiau, negu atsa-
kymų. Tačiau apie viską iš pradžių.
Šiais laikais visų pirma, žinoma, į
pagalbą pasitelkiame internetą. Taip
lengviausia. Net nuo darbo stalo pa-
kilti nereikia. Deja, ne tik apie
Dariaus ir Girėno paminklo autorių,
bet net ir apie patį paminklą žinių
internete nėra daug. Vienintelė nuo-
roda buvo į Smithsonian American
Art muziejų. Puslapyje apie art deco
paminklus Amerikoje teigiama, kad
Marquette Parke Čikagoje stovintis
paminklas buvo sukurtas tūlo Char-
les Koncevec! Su palengvėjimu atsi-
dūstu – vis tik lietuvis! Na, šiek tiek
,,iškraipytas’’, bet čia, muziejaus ge-
neologijos skyriuje, kurį lengvai būtų
galima pervadinti į ,,iškraipytų lietu-
viškų pavardžių tiesinimo’’ skyrių,
ištiesinsim kaip nors tą Koncevec į
kokį nors Koncę ar panašų.

Griebiau už atlapų purtyti mu-
ziejaus archyvus – parodykit, ką sle-
piate ir ko esate verti! Bepurtant iš-
krito tūkstantis ir viena istorija apie
Dariaus ir Girėno tragišką žūtį, gran-
diozinius (ir ne tokius grandiozinius)
žūties sukakčių minėjimus, iškil-
mingų kalbų sakytojus, vainikų ne-
šėjus, priesaikos Lietuvai deklamuo-
tojus… paminklo restauravimu besi-
rūpinusius ir kitus gražiai prie pa-
minklo nusifotografuoti kasmet sus-
tojančiuosius. Viskas kaip turi būti,
tik kur paminklo autoriaus pavardė?

Galų gale (kaip žinia, atlyginta
būta tik patiems ištvermingiausiems
krapštukams), suradau keliuose
straipsneliuose paminėtą ir pavardę.
Štai šviesios atminties Edmundas Ja-
siūnas 1973 metais ,,Draugo’’ laik-
raštyje paminėjo autoriaus pavardę:
Koncevičius. Vardas nepaminėtas.
Daugelį metų Čikagoje gyvenantis
žurnalistas Petras Petrutis tame pa-
čiame ,,Draugo’’ laikraštyje rašy-
damas apie paminklą 2001 metais,
mini, kad autorius buvęs K. B. Kon-
cevičius. Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus Meno archyve radau ap-
lanką, ant kurio užrašyta ,,V. Kon-
cevic’’, o į aplanką įdėta Dariaus ir
Girėno paminklo maketo nuotrauka.
Taigi: Charles Koncevec, V. Koncevic
ar K. B. Koncevičius? Beje, 1993 me-
tais Lietuvoje išleistame žurnale
,,Lietuvos sparnai’’ jis minimas kaip
K. B. Konevičius, tačiau tai galėjo bū-
ti paprasčiausia klaida.

Žinoma, lengva įspėti, kad Kon-
cevic ar Koncevec – tai tik iškraipyta
ir sutrumpinta Koncevičiaus pavar-
dė. Tačiau koks buvo autoriaus var-
das? Charles? Lietuviškai tai grei-
čiausiai būtų Karolis. Tačiau dar vie-
name straipsnelyje, kurį parašė Leo-
nardas J. Šimutis, autorius minimas
kaip Kazys B. Koncevičius. Vadinasi,
Charles lietuviškai buvo Kazys?

O pagaliau muziejaus archyve
randu ir, mano galva, patikimiausią
šaltinį – Dariaus ir Girėno paminklo
atidengimo programą su 1935 m.
liepos 28 d. data. Štai kas apie pa-
minklą parašyta programoje: ,,Da-
riaus Girėno transatlantinio skridi-
mo finansavimui komitetas Chicagoj,
26 Liepos, 1933 m. susirinko Lietu-

KAS BUVO DARIAUS IR GIRĖNO PAMINKLO
ČIKAGOJE ARCHITEKTAS?

vos konsulatan ir apgailavęs Dariaus-
Girėno žuvimą, nusprendė jiemdviem
pastatyti Chicagoj paminklą. Tam
tikslui tas pats komitetas pasivadino
Darias-Girėno Paminklo Statymo
Komitetu, kurį tada sudarė: Advo-
katas Vasalle, P. Jurgėla, Lietuvos
konsulas A. Kalvaitis, Kalvaitienė,
Kirienė, Gaižaičiūtė, inžnierius Si-
mokaitis, advokatas Lidikauskas, Žy-
mantas, kunigas Albavičius, Berno-
čiūtė, Vaivada, Šimutis, kunigas Vai-
čiūnas, advokatas Gugis ir Krotkus.
[…] Paminklo statymo reikale pra-
dėjus tartis su miesto viršininkais, tie
pareikalavo parodyti paminklo pro-
jekto braižinį. Tokiu būdu parsiėjo
jau rūpintis ir paminklo projektu.
Kadangi pačioje pradžioje jau buvo
nusitarta paminklo statymą pavesti
tik lietuviams, todėl ir dabar dėl pro-
jekto kreiptasi į lietuvius arkitektus.
Projektų pasiūlyta buvo keletas. Iš
visų jų pasirinkta tik arkitekto V.
Koncevičiaus braižinį, kurį užgyrė ir
Paminklo Statymo Fondo narių su-
sirinkimas, įvykęs 3 d. Balandžio,
1935 m.’’

Architekto vardo pirmoji raidė ne
K., ne B., ne C., o V. Toje pačioje pro-
gramoje besireklamuojantis pats ar-
chitektas pateikia tik savo firmos pa-
vadinimą: ,,Koncevic and Recher,
architects’’. Firmos adresas: 5415 S.
Albany Avenue, Čikagoje. Šiuo metu
šiuo adresu yra gyvenamasis dviejų
aukštų namas.

Tai kas autorius? Kada gimė,
kada mirė, kur palaidotas? Muziejaus
mirties pranešimų archyve randu
Aleksandros Koncevičienės Saka-
lauskaitės nekrologą. Gyveno ji ad-
resu 2557 West 43rd Street Čikagoje.
Mirė 1964 metais, sulaukusi 79-erių.
Gimusi buvo Lietuvoje, Kauno apy-
linkėse. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Turėjo septynis sūnus: John, Char-
les, Walter, Alex, Van, Stanley ir Jo-
seph. Išvardintos ir marčios. Palai-
dota Švento Kazimiero kapinėse Či-
kagoje.

Nuvykstu į kapines. Kapinių ad-
ministratorius Petras Blekys padeda
surasti Aleksandros (kuri, beje, įrašy-
ta Alice vardu) Koncevičienės kapą.
Ten pat palaidotas ir jos vyras Jo-
seph, o netoliese ir keli sūnūs su mar-
čiomis. Tačiau Charles tarp palai-
dotųjų Švento Kazimiero kapinėse
nebuvo. Teko ieškoti toliau.

,,Chicago ir Apielinkių Lietuvių
Telefonų Knygoje’’, išleistoje 1936
metais, randu, kad Koncevic J. buvęs
kirpėjas, o jo adresas toks pat kaip
Koncevičienės nekrologe. Vadinasi,
buvo Koncevičienės vyras Joseph. O

antrasis Koncevičius įrašytas kaip
Koncevič, Chas B., gyvenęs adresu
2305 W. Garfield Bl. Čikagoje (prie
pat dabartinio jėzuitų lietuvių Jau-
nimo centro, kuriame veikia Čikagos
lituanistinė mokykla). Chas – su-
trumpintai Charles.

Įvairių internetinių svetainių
pagalba sužinojau, kad Geneva mies-
telyje Illinois valstijoje gyvena ben-
drapavardis Paul Koncevic. Parašiau
jam laišką, klausdama, ar nebūsiąs
giminaitis. Pasirodo, Paul besąs jo
sūnus. Paaiškino, kad jo tėvas buvęs
Charles Bruno, tačiau Bruno vardas
jam nepatikęs, taigi save vadinęs
Charles. Gimęs jis buvo 1909 metais.
Vedęs Mary. Paul – vienintelis sūnus.
Dariaus ir Girėno paminklo atidengi-
mo metais Koncevičiui buvo 26 me-
tai. Vadinasi, buvo neseniai baigęs
mokslus. Mirė 2000-aisiais. Sūnus
dar pasakė, kad kapo nėra, nes pa-
laikai buvę sudeginti, o pelenai iš-
barstyti. Taigi, norintieji nunešti gė-
lių į kapines to padaryti negalės. Paul
dar sakė, kad tėvas dirbęs ,,Barry and
Kay’’ firmoje Čikagoje, o vėliau –
,,Frazier and Rafferty’’ firmoje, Ge-
neva mieste, IL. Apie Dariaus ir
Girėno paminklo sukūrimą sūnus
nebuvo nieko girdėjęs. Žinojęs, kad
kai kurie Koncevičiai palaidoti Šven-
to Kazimiero kapinėse, tačiau jų nek-
rologais visai nesidomėjo.

Taigi, taip ir lieka klausimas –
koks buvo Koncevičiaus-Koncevic-
Koncevec vardas? Jei Charles Bruno
(Kazys B.), kodėl Dariaus ir Girėno
paminklo atidengimo programoje bei
Meno archyve esančiame aplanke jis
įvardintas kaip V. Koncevic/Konce-
vičius? Gal kas nors žino daugiau?

Aleksandros Koncevičienės, paminklo autoriaus motinos, kapas Šv. Kazimiero
kapinėse Čikagoje.

Dariaus ir Girėno paminklas Mar-
quette Park rajone, Čikagoje.

Dariaus ir Girėno paminklo atidengi-
mo programa. 1935 m. liepos 28 d.

Architekto Koncevičiaus firmos rekla-
ma paminklo atidengimo programo-
je.
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P. SAUDARGAS: LAIKAS SUSIRŪPINTI IŠSIVAIKŠTANČIA
IR IŠMIRŠTANČIA LIETUVOS VALSTYBE

DALIA CIDZIKAITÈ

Balandžio 20 d. Lietuvos Respub-
likos Seime prasidėjo pirmoji naujai
išrinkto Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) komisijos (to-
liau — Komisija) sesija. Kaip žinia,
komisiją sudaro LR Seimo ir PLB
nariai. PLB šiais metais atstovauja
Dalia Puškorienė (pirmininkė) ir
Irena Gasperavičiūtė (pavaduotoja),
nariai: Aurelija Goris-Norienė, Ro-
mualdas Kašūba, Joana Kuraitė, Jad-
vyga Kuršelienė, Rimtautas Marcin-
kevičius, Angelė Nelsienė, Antanas
Rasiulis ir Elona Vaišnienė. Praėjusį
rudenį išrinktam Seimui atstovauja
Paulius Saudargas (pirmininkas),
Rima Baškienė (pavaduotoja), nariai:
Saulius Bucevičius, Andrius Šedžius,
Dalia Teišerskytė, Zita Užlytė, Ona
Valiukevičiūtė ir Artūras Zuokas.

D. Puškorienė Komisijoje nėra
naujokė, ji ne pirmus metus eina pir-
mininkės nuo PLB pusės pareigas.
Kitaip su Seimui atstovaujančia poli-
tikų grupe — bent keletas jų yra ma-
žai arba visai išeivijoje nežinomi, tarp
jų ir pirmininkas iš Seimo — P.
Saudargas. Tad šįkart siūlome pažin-
tį su Pauliumi Saudargu.

Į problemas žvelgia kitaip

Nors pagal išsilavinimą ir įgytą
profesiją Komisijos pirmininkas iš
Seimo pusės yra fizikas (2007 metais
apsigynė fizinių mokslų daktaro laip-
snį), gyvenimas susiklostė taip, jog
šiuo metu jis eina Seimo nario parei-
gas. Nuo 2000 metų aktyviai dalyvau-
ja politinės partijos Lietuvos krikščio-
nys demokratai (LKD) veikloje. LKD
susijungus su Tėvynės Sąjunga (TS),
tapo jungtinės partijos pirmininko
pavaduotoju. Iškeltas TS-LKD kandi-
datu 2008 m. laimėjo rinkimus į
Seimą. Saudargas neslepia – kadangi
tai yra pirmoji jo, ne tik kaip LR
Seimo nario, bet ir apskritai kaip val-
stybės politiko, kadencija, patirtį jis
dar tik pradeda kaupti. Tačiau paste-
bi – kadangi į politiką ateina iš aka-
deminio pasaulio, kartais į problemas
žvelgia kitaip nei kolegos – moksliš-
kiau, pragmatiškiau, viskam ieško
racionalaus paaiškinimo ir veiks-
mingų sprendimo būdų.

Komisijos veikla — „uždelstas
susirašinėjimas laiškais”

Saudargas vadovauja parlamen-
tinei komisijai, smarkiai besiski-
riančiai nuo kitų Seimo komisijų ne
tik savo nagrinėjamais klausimais,

bet ir darbo organizacija bei struk-
tūra. Kadangi tik pusė Komisijos
narių yra LR Seimo nariai, Komisija
neturi visų Seimo komisijos įgalio-
jimų ir daugeliu atvejų jos sprendi-
mai yra tik patariamojo pobūdžio.
Todėl, Komisijos pirmininko teigimu,
ši Komisija, matyt, negalėtų atlikti ir
tam tikrų parlamentinės kontrolės
funkcijų ar jai negalėtų būti paval-
džios kitos valstybinės struktūros.
Saudargas įžvelgė ir kitą tam tikrą
Komisijos veiklos ribotumą — dėl ne-
nuolatinio, o tik periodinio jos darbo
grafiko. ,,Komisijos veiklą juokais
galima būtų pavadinti ‘uždelstu susi-
rašinėjimu laiškais’, — sakė Lietuvos
politikas. O kadangi ‘susirašinėjama’
su valdiškomis įstaigomis, erdvės
sprendimams vilkinti ir apsunkinti
tikrai netrūksta.” Saudargas apgai-
lestavo, kad laiku ir greitai reaguoti į
naujai atsirandančius užsienio lietu-
vių poreikius ar problemas Komisija
visai nepajėgi, todėl dėmesys ir
telkiamas tik į ilgalaikes problemas.

Problemos suvoktos,
bet sprendžiamos lėtai ir be

užsidegimo

Į klausimą, kaip jis vertina iki-
šiolinę Komisijos veiklą, kokių poky-
čių norėtų, Saudargas atsakė, kad
praeitos kadencijos Komisija svarstė
daugelį svarbių klausimų (pvz., Lie-
tuvos kaip valstybės ryšių stiprinimo
su užsienyje gyvenančiais tautiečiais
klausimus, LR diplomatinių atstovy-
bių darbo pagerinimo, Lietuvių kul-
tūros paveldo užsienio valstybėse iš-
saugojimo, dvigubos pilietybės ir kt.)
ir problemos šiuose baruose buvo su-
voktos, įvardytos, tačiau, jo nuomo-
ne, apskritai klausimai sprendžiami
pernelyg lėtai, nenuosekliai ir be di-
delio užsidegimo.

Tarp Lietuvos ir svetur
„pakibusi” bendruomenė

Saudargas įsitikinęs, jog kuo to-
liau, tuo labiau Komisija susidurs ir
turės spręsti naujo pobūdžio proble-
mas ir klausimus, susijusius su nauja
ekonominės emigracijos banga, ir
tam reikia ruoštis. ,,Jau kelerius
metus Lietuva susiduria su didelio
masto emigracija, o pasaulį ištikusios
finansų krizės akivaizdoje problema
pasisuks nauju kampu, t. y. ekono-
miniai migrantai užsienyje patirs vis
didesnį vietinį spaudimą, nes pasiūla
darbo rinkoje mažės dėl ekonomikos
nuosmukio”, — teigė pirmininkas.
Jis mano, jog susikurs labai prob-
lemiška, tarp Tėvynės ir svetur ,,pa-
kibusi” bendruomenė, reikalaujanti
išskirtinio dėmesio, mat grįžtančių
tautiečių Lietuvoje išaugusio nedarbo
sąlygomis lauks tokia pat atkakli
konkurencija.

Siūlo, kaip padidinti
LR piliečių skaičių

Saudargas sutiko, jog iš praė-
jusių metų politikus atsivijusi, ypač
išeivijos lietuviams svarbi problema –
dvigubos Lietuvos pilietybės klausi-
mas — buvo sprendžiamas gana
spalvingai ir karštai. Tačiau, jo nuo-
mone, daugelį klausimų jau pavyko
suderinti, tad nuveikta nemažai.
,,Deja, — apgailestavo politikas, — ne
visi atvejai šiandieninėje įstatymo
redakcijoje yra tinkamai įvertinti.”

Jis išsakė viltį, jog jo vadovaujama
Komisija ryžtingai imsis spręsti šį
klausimą, kuris ir jam asmeniškai
visada buvo labai svarbus ir jaudi-
nantis. Saudargo nuomone, jau tikrai
laikas susirūpinti išsivaikštančia ir
išmirštančia Lietuvos valstybe. To-
liau svarstant šį klausimą, jis siūlo
vadovautis paprasta logika — ne kaip
sumažinti, o kaip padidinti lietuvių
kilmę turinčių Lietuvos Respublikos
piliečių skaičių.

Valstybė turi suvokti, kad ji
gimė Tautos pagrindu

Saudargas sutiko, jog šiandien
Lietuvoje skausmingai jaučiamas
valdžios ir visuomenės savitarpio
supratimo ir dialogo stygius. Pašne-

kovo nuomone, kalbant apie Lietuvos
valstybės ir užsienio lietuvių dialogą,
visų pirma keisti reikia valstybės
požiūrį į save pačią. ,,Matematikas
pasakytų, kad Lietuvos Valstybė ir
lietuvių Tauta sudaro dvi persiklo-
jančias, tačiau nesutampančias aibes,
— sakė jis. Lietuvos Valstybė turi su-
vokti, kad ji yra gimusi Tautos pag-
rindu, tačiau šiandien tikriausiai arti
pusė visos lietuvių Tautos gyvena ne
Valstybės teritorijoje, o užsienyje.”
Saudargas pridūrė, jog nepaisant to,
kad Lietuva gali didžiuotis savo is-
torija, gerai išsilaikiusia lietuvių kal-
ba ar kitais tautiniais bei kultūriniais
dalykais, jis įsitikinęs, jog lietuviška-
sis etnosas saugomas ne tik tarp vals-
tybės sienų, bet ir lietuvių kilmės
žmonėse, kur jie bebūtų.

LR Seimo ir PLB komisijos
pirmininkas iš Seimo pusės

Paulius Saudargas

KANDIDATAI Į LIETUVIŲ
FONDO TARYBĄ

– Kada ir kaip pradėjote savo
veiklą LF?

– Pradėjau aukoti LF prieš dau-
giau nei 20 metų. Nuolatos dalyva-
vau Fondo renginiuose, buvau Fondo
Stipendijų paskirstymo pakomitečio
narys.

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Fondas labiausiai rėmė lietu-
višką kultūrą ir mokyklas bei kitas
išeivijos organizacijas, kurios išlaiko
lietuvybę išeivijoje.

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis?

– Aš beveik 30 metų dirbu verslo
reikalų advokatu. Patariu savo klien-
tams įvairiais verslo ir finansiniais
reikalais.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

– Tikiu, kad mano teisinė ir fi-
nansinė patirtis bus naudinga Fondo
Tarybai.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
lietuvių visuomenei?

– Aš gerai pažįstu amerikiečių ir
lietuvių visuomenes. Mano profesinė
patirtis galėtų praplėsti Fondo valdy-
bos patirtį ir padėti jai toliau remti
lietuvių visuomenės veiklą.

– Kodėl kandidatuojate į Lie-
tuvių Fondo Tarybą?

– Gerbiu Fondo tikslus ir pa-
siekimus, norėčiau asmeniškai pri-
sidėti prie sėkmingos Fondo veiklos
ateityje.

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš Fondo atei-
tyje?

– Fondo veikla yra labai svarbi
lietuvių visuomenei. Kad Fondas to-
liau augtų ir klestėtų, jis turėtų pri-
traukti naujų ir jaunesnių narių.

Dalius Vasys

DALIUS VASYS

Lietuvių veikloje dalyvavau
skautuose, Čikagos aukštesniosios
lituanistinės mokyklos tėvų komitete
ir Lithuanian Business Council of
Chicago. Pagal profesiją esu chemi-

kas inžinierius, dvylika metų dirbau
State of Illinois Professional Engi-
neering Registration Board. Daug
metų buvau direktorius medžiagų ir
gamybos tyrimams ,,Borg Warner” ir
viceprezidentas ,,Viskase” korporaci-
joje. Ilgą laiką dėsčiau MBA vadybą
Lake Forest Graduate School of Ma-
nagement, o dabar dėstau energeti-
kos srityje Illinois Institute of Tech-
nology. Daugelį metų buvau ,,R&D-
100 Invention Awards” premijų sky-
rimo teisėjas ir Chicago Research Di-
rectors Association prezidentas. Per
International Executive Service
Corps (IESC) savanoriu dirbau pata-
rėju užsienyje, už ką gavau JAV
prezidento padėką. Dabar stengsiuosi
būti naudingas Lietuvių Fondo dar-
buose.

Donatas Tijūnėlis

DONATAS TIJŪNĖLIS, P.E., D.B.A.

Daugiau apie LF kandidatus 9 psl.
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Teismas imasi Lietuvos jùreiviû skundo

Belgija atveria savo darbo rinkâ lietuviams

Londonas, balandžio 21 d. (LE-
TA/ELTA) – Laimingiausi Europos
vaikai gyvena Nyderlanduose ir
Skandinavijos šalyse, o Lietuva ir
Latvija yra laikomos šalimis, kuriose
yra vienos prasčiausių sąlygų augti
vaikams, teigiama britų atlikto tyri-
mo išvadose.

Mokslininkai tyrė vaikų gyveni-
mo sąlygas 29 Europos šalyse. Tyrėjai
mano, kad geriausia vaikams gyventi
Nyderlanduose, Švedijoje ir Norvegi-
joje, o Latvija ir Lietuva atsidūrė tik
27-oje ir 28-oje vertinimo pagal vaikų
gyvenimo kokybę vietose. Didžioji Bri-
tanija šiame sąraše yra 24-oje vietoje.

Tyrimas, kuriame tirta vaikų iki
19 metų gyvenimo sąlygos, buvo at-

liktas University of York, remiantis
Vaikų skurdo veiksmų grupės 2006
m. duomenimis. Specialistai vertino
šalis pagal kūdikių mirštamumo,
skurdo, gyvenimo sąlygų ir išsimoks-
linimo lygį.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos vai-
kai gyvena prasčiausiomis sąlygomis
Europos Sąjungoje (ES), rodo tyrimo
duomenys. Baltijos šalys taip pat at-
sidūrė sąrašo pabaigoje pagal elgesio
ir rizikos duomenis. Tai reiškia, kad
smurto, žūčių per nelaimingus atsiti-
kimus, rizikingo elgesio, tokio kaip
ankstyvi lytiniai santykiai, rūkymas ir
alkoholio vartojimas, rodikliai Lietu-
voje, Latvijoje ir Estijoje yra labai di-
deli, palyginus su kitomis ES šalimis.

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) –
Teismas šią savaitę pradės nagrinėti
Jungtinių Amerikos Valstijų teisėsaugi-
ninkų daugiau nei metus nelaisvėje lai-
kytų Lietuvos jūreivių ir jų giminaičių
civilinį skundą, kuriuo prašoma iš JAV
priteisti beveik 14 mln. dolerių (dau-
giau kaip 30 mln. litų) siekiantį atlygį.

Vilniaus apygardos teismui ieški-
nys buvo įteiktas praėjusių metų liepą.
Civilinį ieškinį pateikė 36 Lietuvos pi-
liečiai – laivo ,,Jalta” jūreiviai, kurie
JAV buvo kaltinami kokaino kontra-
banda, ir jų giminaičiai.

2003 m. birželio 26 d. Jungtinė Ka-
ralystės karališkojo laivyno karo laivas
,,Iron Duke” kartu su JAV pakrančių
apsaugos kateriais Karibų jūroje sulai-
kė Panamoje registruotą prekybinį lai-
vą ,,Jalta”, priklausiusį bendrovei ,,Se-
ven Ocean Management”. Po 11 val.
trukusios apžiūros laive buvo rasta 3,5
tonos kokaino, kurio vertė viršijo vieną
mlrd. litų.

Didžiąją dalį įgulos narių sudarė
Lietuvos piliečiai – jų buvo 12. Taip pat

laive dirbo 4 ukrainiečiai ir 1 kolumbie-
tis. Pastarasis pripažino savo kaltę. Visi
įgulos nariai buvo suimti ir nugabenti į
JAV teritoriją – Tama uostą (Floridos
valstijoje), o vėliau perkelti į Tampa
miesto kalėjimą. Laivo įgulai buvo pa-
teikti įtarimai dėl narkotikų kontra-
bandos stambiu mastu.

Po 9 mėn. trukusio tyrimo 11 jū-
reivių iš Lietuvos stojo prieš JAV pri-
siekusiųjų teismą ir buvo pripažinti ne-
kaltais. Tačiau po išteisinamojo nuo-
sprendžio jūreiviai į laisvę iš karto pa-
leisti nebuvo: jie buvo išvežti atgal į ka-
lėjimą, nes norint išeiti į laisvę ir grįžti
tėvynę, jiems dar reikėjo Imigracinio
teismo sprendimo.

Gavus sprendimą deportuoti ištei-
sintuosius jūreivius į Lietuvą, 2004 m.
birželio 21 d., praėjus metams po sulai-
kymo, lietuviai buvo sugrąžinti į Lie-
tuvą. Paleidžiant suimtuosius jiems ne-
buvo grąžinta didžioji dalis iš jų su-
imant atimtų daiktų ir pinigų. JAV ne-
atlygino jūreiviams nei turtinės, nei ne-
turtinės žalos.

Estija nenori tirti naciû nusikaltimû
Talinas, balandžio 21 d. (BNS)

– Simono Wiesenthalio centras savo
paskutinėje metinėje ataskaitoje Es-
tiją priskyrė prie tos grupės šalių, ku-
rios iš principo nenori tirti nacių nu-
sikaltimų.

Estijai suteiktas F1 vertinimas,
kuris reiškia, kad šalis iš principo ne-
siima tirti panašių nusikaltimų ir dėl
juridinių ir ideologinių priežasčių at-
sisako ieškoti nacių nusikaltėlių. Tai
pačiai šalių grupei priskiriama ir Lie-
tuva bei Australija, Austrija, Vengri-
ja, Ukraina.

Praėjusių metų ataskaitoje Estija
buvo priskirta F2 šalių grupei. Tose
šalyse nacių nusikaltėlių paieška vi-
siškai žlugo, nes čia neužtenka poli-
tinės valios ir pakankamai išteklių
tokiems tyrimams atlikti. Šiais me-
tais F2 kategorija taikoma Švedijai ir
Sirijai.

Didžiausias įvertinimo balas A
atiteko vienai šaliai – JAV. B balu bu-
vo įvertinta Vokietija, Serbija ir Ispa-
nija. C šalių grupei priskirta Italija ir
Lenkija, D – Kanada, Danija ir Olan-
dija.

Į E šalių grupę pateko Kroatija,
Suomija, Graikija, Latvija, Naujoji
Zelandija ir Norvegija. Pasak Simono
Wiesenthalio centro, tai šalys, kurio-
se nacių nusikaltėliai negyvena. Jose
nebuvo pradėtas nė vienas atitinka-
mas tyrimas.

Ypatingai X grupei priskirtos ša-
lys, iš kurių nepavyko gauti reikalin-
gų duomenų. Tai Argentina, Balta-
rusija, Belgija, Bolivija, Bosnija ir
Hercegovina, Brazilija, Čilė, Kolum-
bija, Kosta Rika, Čekija, Prancūzija,
Didžioji Britanija, Liuksemburgas, Pa-
ragvajus, Rumunija, Rusija, Slovakija,
Slovėnija, Urugvajus ir Venesuela.

Vilnius, balandžio 21 d. (ELTA)
– Mokesčių mokėtojų pinigus turinti
sergėti Valstybės kontrolė įtartinų
valstybinių projektų, per kuriuos
plaunami milijonai, tikrinimo imasi
tada, kai visos lėšos dažniausiai būna
jau išvogtos.

Valstybės kontrolierė Rasa Bud-
bergytė paaiškino, kodėl jos vadovau-
jama žinyba negali ryžtingai imtis
pastaruoju metu skandalingai pagar-
sėjusių valstybinių projektų ir įsigiji-
mų.

Lietuvos nacionalinio operos ir
baleto teatro scenos atnaujinimas už
80 mln. litų, iš kurių 36 mln. jau iš-
leisti: valstybės auditoriai patikrinti
gali, tačiau pagal Valstybės kontrolės
programą numatyta, kad auditas pra-
sidės birželį, o baigsis tik kitais me-
tais. Tokia yra Valstybės kontrolės
darbo tvarka.

Sostinės savivaldybės stumiamas
Guggenheimo muziejaus projektas,
kurio vertė apie 300 mln. litų: Vals-
tybės kontrolė yra bejėgė, nes ten nė-
ra valstybės lėšų.

Programa ,,Vilnius – Europos
kultūros sostinė 2009”: pasak R.
Budbergytės, finansavimo sistema
nekelia pasitikėjimo ir yra ydinga.
Tačiau Valstybės kontrolė VEKS
veiklos auditą baigs tik šių metų pa-
baigoje, kai Vilnius jau turės atsi-
sveikinti su Europos kultūros sosti-
nės vardu, o milijonai litų bus pra-
danginti.

Buvusio krašto apsaugos minist-
ro Juozo Oleko dviejų prieš 25 metus
pagamintų laivų įsigijimas už 191,5

mln. litų: kitą mėnesį bus pateiktos
finansinio teisėtumo audito išvados,
tačiau ministerijos veiklos auditas at-
liekamas nebus. Valstybės kontrolė
aiškina, kad tam trūksta lėšų.

Viešosios įstaigos ,,Jono Meko vi-
zualiųjų menų centras” už 12,5 mln.
litų įsigyta ,,Fluxus” kolekcija: Vals-
tybės kontrolė negali patikrinti šio
įtartino sandėrio, nes kolekciją savo
lėšomis pirko sostinės savivaldybė.

Krašto apsaugos ministerijos ir
Užsienio reikalų ministerijos pinigų
švaistymas Afganistane: Valstybės
kontrolė tikrina tik du iš daugybės
čia vykdomų projektų. Galutiniai ver-
tinimai bus pateikti kitą mėnesį. R.
Budbergytės teigimu, negalima ver-
tinti to, kas yra planuojama. Auditas
dažniausiai yra atliekamas po to, kai
kažkas jau įvyksta, kai panaudojami
pinigai.

,,Vieną kitą išankstinį auditą gali-
ma padaryti, jeigu projektas yra ilga-
laikis. Užsieniečiai gali sau leisti tokius
auditus. Mūsų yra tiek, kiek yra, todėl
negalime sužiūrėti visų investicijų ir
programų”, – sakė kontrolierė.

Pasak R. Budbergytės, ,,būtų la-
bai gerai, jeigu turėtume dar 10 audi-
torių, kurie sudarytų atskirą grupę.
Ji galėtų atlikti skandalingų atvejų
ar Parlamento paklausimų patikrini-
mą. Turtingos valstybės gali sau leis-
ti tai daryti. Tačiau yra didelė rizika:
kai turi tokią grupę, tampi politikų
užsakymo stalu – jie prašytų patik-
rinti vieną ar kitą įstaigą, projektą”.
Tokia auditorių grupė kainuotų kelis
milijonus litų.

Lietuvos vaikai – vieni
nelaimingiausi¨ Europoje

Herbinis gobelenas grîžo î Vilniû Valstyb∂s kontrolei sud∂tinga
suži∆r∂ti visas investicijas

Suomija netrukdys tiesti ,,Nord Stream”

Vilnius, balandžio 21 d. (Lietu-
viams.com) – Belgijos valdžios atstovai
pranešė, kad nuo gegužės 1 d. yra pla-
nuojama panaikinti 2004 m. į ES įsto-
jusių valstybių piliečiams taikytus apri-
bojimus. Kaip praneša naujienų agen-
tūra „Reuters”, Belgijoje laisvai dirbti
gali Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenki-
jos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos ir
Vengrijos piliečiai.

Apribojimai ir toliau bus taikomi
2007 m. į ES įstojusių Bulgarijos ir Ru-

munijos piliečiams, kurie permainų ti-
kėtis gali tik 2011 m.

Laisvas darbo jėgos judėjimas –
vienas iš pagrindinių ES principų, bet
senosios ES valstybės narės turi teisę
tvarkyti darbo jėgos judėjimą.

Šiuo metu Vokietijos ir Austrijos
darbo rinkose vis dar galioja apriboji-
mai naujų ES valstybių narių pilie-
čiams, tačiau abi valstybės yra pasiren-
gusios artimiausiu metu panaikinti
šiuos apribojimus.

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) –
Suomijos prezidentė Tarja Halonen
susitikusi su Rusijos prezidentu
Dmitrij Medvedev patikino pastarąjį,
kad Suomija neketina trukdyti dujo-
tiekio ,,Nord Stream” tiesimui Balti-
jos jūros dugnu.

Per spaudos konferenciją ji pa-
reiškė, kad Suomijai svarbi ekologinė
šio projekto pusė. Jeigu dujotiekis
bus tiesiamas atsižvelgiant į aplin-
kosaugą, Suomija netrukdys projekto
įgyvendinimui, pabrėžė T. Halonen.

D. Medvedev tvirtino, kad Rusija
užtikrins, jog tiesiant vamzdyną bus
atsižvelgta į ekologinius reikalavi-
mus, ir sakė esąs patenkintas Suomi-
jos požiūriu. Rusijos prezidentas pa-

brėžė, kad ,,Nord Stream” sustiprins
energetinį Europos saugumą.

Tuo tarpu Lietuvos aplinkos mi-
nisterija supažindins visuomenę su
Šiaurės Europos dujotiekį tiesiančios
bendrovės ,,Nord Stream AG” užsa-
kymu parengta tarpvalstybinio po-
veikio aplinkai vertinimo ataskaita.
Dujotiekis sujungs Rusiją ir ES per
Baltijos jūros akvatoriją nuo Rusijos
(Vyborgo) iki Vokietijos (Greifsvaldo).

Ataskaitą parengė Didžiosios
Britanijos konsultacinė įmonė ,,En-
vironmental Resources Managa-
ment”. Su ja bus galima susipažinti
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų
fakulteto Didžiojoje auditorijoje (M.
K. Čiurlionio g. 21/27).

Vilnius, balandžio 21 d. (ELTA)
– Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų rūmų kolekcijai įsigytas
unikalus XVI a. vidurio Flandrijoje
išaustas herbinis gobelenas, priklau-
sęs Lietuvos didžiajam kunigaikščiui
Žygimantui Augustui ir greičiausiai
šio valdovo užsakymu išaustas jo rū-
mams, grįžo į Vilnių. Šią savaitę šis
vertingas eksponatas bus pristatytas
Taikomosios dailės muziejuje.

Unikalus Žygimanto Augusto go-
belenas, papuoštas dinastiniais ir
Lietuvos žemių herbais, iškart po
renginio bus perduotas restauruoti
Lietuvos dailės muziejaus restaura-
toriams. Jie restauruos šį vertingą se-
nąjį meninį audinį ir parengs jį ekspo-
nuoti atkurtuose Valdovų rūmuose.

Gobelenu, kuris XVI a. puošė
Valdovų rūmus Vilniuje, gėrėjosi Žy-
gimantas Augustas ir Barbora Rad-
vilaitė.

Gobelenas XVI a. puošė Valdovų rū-
mus Vilniuje. ELTOS nuotr.
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tos derybos ir kokie klausimai bus
svarstomi, sakė šaltiniai, kuriuos
citavo naujienų agentūra ,,Yonhap”.
Susitikimas buvo surengtas tvyrant
didelei įtampai tarp Pchenjano ir
Seulo, kurią dar labiau paaštrino ko-
munistinio režimo kariškių grasini-
mai.

ANKARA
Turkijos kovos su terorizmu pa-

jėgos antradienį per pietiniuose ša-
lies regionuose surengtas operacijas
suėmė 34 asmenis, kurie įtariami pa-
laikę ryšius su ekstremistų tinklu
,,al-Qaeda”, pranešė Anatolijos nau-
jienų agentūra (AA). Pareigūnai te-
beieško dar trijų įtariamų asmenų.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama su-

laukė audringų plojimų Centrinės
žvalgybos valdybos (CŽV) būstinėje,
kai pažadėjo šiai agentūrai savo
,,visišką paramą”. CŽV darbuotojai
palaikė B. Obama, nors jis prieš ke-
lias dienas paviešino slaptas ankstes-
nio prezidento George W. Bush ad-
ministracijos leistas naudoti atmin-
tines, kuriuose aprašytus įtariamų
teroristų tardymo metodus kritikai
vadina kankinimais.

***
Jungtinės Valstijos ir Tadžikis-

tanas pasirašė sutartį dėl nekarinių
krovinių tranzito aprūpinant Afga-
nistane esančias tarptautines pajė-
gas, sakė JAV valstybės sekretorės
pavaduotojas Richard Boucher. Kro-
viniai, skirti Afganistane esančioms
Vakarų šalių pajėgoms, per Tadži-
kistaną gali būti pradėti gabenti jau
po mėnesio, JAV pareigūnas sakė
viešėdamas šios Centrinės Azijos
šalies sostinėje.

***
Kompiuterių šnipams pavyko įsi-

brauti į Pentagono brangiausios gin-
kluotės kūrimo programą, pranešė
,,The Wall Street Journal”. Remda-
masis esamais ir buvusiais vyriausy-
bės pareigūnais, laikraštis pranešė,
kad kompiuterių įsilaužėliams pavy-
ko nukopijuoti duomenis apie 300
mlrd. dolerių vertės naikintuvo bom-
bonešio (Joint Strike Fighter) projek-
tą. Ši slaptų duomenų vagystė gali
kažkam padėti geriau apsiginti nuo
šio naikintuvo, kuris dar vadinamas
,,F-35 Lightning II”.

Pasaulio naujienos

Izraelis Holokausto metines
mini piktindamasis Iranu

Vilnius, balandžio 21 d. (Delfi.lt)
– Rusija pranešė apie savo planus
padidinti karinių lėktuvų skaičių
savo oro bazėje Kirgizijoje, taip pla-
nuodama sustiprinti savo padėtį
Centrinėje Azijoje, kurią pristato
kaip tradicinę savo interesų srities
dalį, praneša Reuters.

Ši žinia paskelbta po to, kai Kir-
gizija nusprendė šiais metais uždary-
ti jos teritorijoje esančią JAV oro ba-
zę. Šis Kirgizijos sprendimas yra
suvokiamas kaip strateginis Rusijos
laimėjimas. Vos 30 km. viena nuo ki-
tos esančios dvi oro bazės tapo Ru-
sijos ir JAV varžymosi dėl įtakos
Centrinėje Azijoje simboliais.

Nikolaj Bordiuža, Maskvoje įsi-
kūrusios Kolektyvinės saugumo
sutarties organizacijos (KSSO) ge-
neralinis sekretorius, teigia, kad
Rusija nusprendė sustiprinti savo oro
pajėgas regione. KSSO, kuriai prik-
lauso buvusios SSRS respublikos,

įskaitant Rusiją, Kirgiziją, Armėniją,
Kazachstaną ir kitas, dažnai yra vaiz-
duojama kaip atsvara NATO.

„Rusijos vadovai planuoja padi-
dinti karinių lėktuvų skaičių Kante
(oro bazėje)”, – apsilankymo Kirgizi-
joje metu žurnalistams teigė N.
Bordiuža. „Tai atitinka padėtį Cent-
rinėje Azijoje ir Afganistane.”

Kanto oro bazė, kurioje yra apie
500 karių ir nemažai karinių lėktuvų,
yra žymiai mažesnė, nei Manase
esanti JAV oro bazė, kurioje yra dau-
giau kaip 1 tūkst. karinių darbuotojų.
N. Bordiuža nepranešė, kiek tiksliai
lėktuvų Rusija planuoja įkurdinti
Kante, ir nepateikė jokių kitų deta-
lių.

Vasarį Kirgizija suteikė JAV 6
mėn., kad ji nutrauktų veiklą Manaso
oro bazėje, kuri atliko svarbų vaid-
menį, aprūpinant netoliese esančia-
me Afganistane veikiančias JAV va-
dovaujamas karines pajėgas.

Rusija didina savo karines pajègas
Centrinèje Azijoje

HAGA
Olandijos žvalgyba perspėjo, jog

didėja užsienio agentų, pirmiausia –
Rusijos, Kinijos ir Maroko, šnipinėji-
mo šalyje pavojus. Olandijos narystė
Europos Sąjungoje (ES) ir NATO,
taip pat tai, kad šioje šalyje yra įsi-
kūrusios tarptautinės organizacijos,
reiškia, kad šalis yra pagrindinis šni-
pų taikinys, nurodo olandų žvalgy-
bininkai. Bendrosios žvalgybos ir
saugumo tarnybos (AIVD) ataskaito-
je sakoma, jog Nyderlanduose veikia
Rusijos žvalgybos tarnybos, kurios
ypač domisi informacija apie NATO,
technologijas bei mokslą, gynybos
pramonę ir energetiką.

VARŠUVA
Per ateinančius 5 metus Lenki-

joje turėtų įsikurti 5 naujos pasau-
linio lygio bendrovės. Būtent tokį tik-
slą sau iškėlė Akademinio verslo in-
kubatorių tinklo rengiamas projek-
tas „Inovatoriai”. Pagrindinis projek-
to tikslas yra siekis leisti jauniems
kūrėjams įgyvendinti savo sumany-
mus įkuriant bendrovę. Projekto
„Inovatoriai” rengėjai primena, kad
tokios bendrovės kaip „Microsoft”,
„General Electric” ar IBM susikūrė
būtent krizių metu.

ATĖNAI
Graikijoje antradienį įvyko 4,5

balo pagal Richterio skalę žemės dre-
bėjimas, kurio epicentras buvo jūroje
– 300 km į pietryčius nuo Peloponeso
pusiasalio, pranešė Graikijos geodi-
namikos institutas. Sužeidimų ar di-
desnių sugriovimų požeminiai smū-
giai nesukėlė, nors drebėjimas buvo
jaučiamas dideliame sausumos plote.

SEULAS
Šiaurės ir Pietų Korėja surengė

pirmąsias po daugiau kaip metų ofi-
cialias derybas, kuriose diskusijos
baigėsi jau po 22 min., sakė Pietų
Korėjos ministras, kuris rūpinasi
abiejų Korėjų suvienijimo reikalais.
Tačiau per parengiamuosius pasita-
rimus delegacijos nesugebėjo susitar-
ti, kuriame pastate turi būti sureng-

EUROPA

AZIJA

JAV

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS/
,,Draugo” info) – Izraelyje antradienį
dvi minutes aidėjo sirenos – žydų val-
stybė mini Holokausto atminimo
dieną, kurios išvakarėse pareikšti
Irano vadovo teiginiai sukėlė čia pa-
sipiktinimo bangą.

Šešiems milijonams žydų, ku-
riuos per Antrąjį pasaulinį karą nu-
žudė naciai, atminti visoje šalyje žmo-
nės sustojo dviem tylos minutėms –
ant šaligatvių sustojo ir galvas nulen-
kė pėstieji, gatvėse sustojo automo-
biliai.

Ši diena šiemet Izraelyje minima
po to, kai Irano prezidentas Mah-
moud Ahmadinejad, kuris Holokaus-
tą ne kartą yra pavadinęs mitu, pir-
madienį, per Adolfo Hitlerio gimimo
metines, sukėlė kritikos audrą pava-
dinęs Izraelį „žiauriausiu rasistiniu
režimu”. Šie jo komentarai, pareikšti
per Jungtinių Tautų (JT) konferenci-
ją rasizmo klausimu, kuri vyksta
Šveicarijoje, papiktino Vakarus ir pri-
vertė išeiti iš konferencijos atidary-
mo daugelio Europos valstybių ats-
tovus. Taip pat pasielgė ir Lietuvai
konferencijoje atstovaujantis Lietu-
vos nuolatinis atstovas prie JT biuro
ir kitų tarptautinių organizacijų
Ženevoje ambasadorius Eduardas
Borisovas.

„Antisemitizmas yra labai senas
istorinis reiškinys”, – per iškilmes
prie paminklo „Yad Vashem” Jeruza-

lėje sakė premjeras Benjamin Neta-
nyahu. „Jei kas nors galvojo, kad po
siaubingų Holokausto įvykių šis pik-
tybinis reiškinys išnyks iš šio pasau-
lio, šiandien akivaizdu, kad klydo”, –
sakė premjeras.

Minima JT konferencija, kurią ir
taip boikotavo kelios valstybės, visų
pirma – JAV, Izraelis, Australija ir
Vokietija – po M. Ahmadinejad pasi-
sakymo prieš Izraelį nusirito į su-
maištį. Šiuo metu Izraelyje yra dau-
giau kaip 230 tūkst. Holokaustą išgy-
venusių žmonių, nurodo įvairios or-
ganizacijos. Izraelis iš Šveicarijos
atšaukė savo ambasadorių, skelbia
BBC.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
tras Vygaudas Ušackas Irano prezi-
dento pasisakymą pavadino nepriim-
tinu, provokuojančiu ir įžeidžiančiu.
Ministras V. Ušackas pažymėjo, kad
Lietuva pasisako prieš Irano bandy-
mus antisemitiniais pareiškimais su-
žlugdyti tarptautinės bendruomenės
siekį suvienyti pastangas kovai prieš
rasizmą, rasinę diskriminaciją, kse-
nofobiją ir kitokį nepakantumą.

Pasak V. Ušacko, Lietuva pasilie-
ka teisę pasitraukti iš konferencijos,
jei į konferencijos baigiamojo doku-
mento tekstą bus įtrauktos nuosta-
tos, neatitinkančios šių teisių arba
konferencijoje bus sukurta Lietuvos
išpažįstamų vertybių neatitinkanti
atmosfera.

Irano prezidentas Mahmoud Ahmadinejad. AFP/Scanpix nuotr.
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Atkelta iš 3 psl.
Dėl to iš esmės nespėjama pa-

rengti šalies prioritetais pagrįsto ir
krašto ekonominę padėtį atitinkančio
biudžeto. Šį procesą blaško ir popu-
listinės artėjančių rinkimų nuo-
taikos.

•••
Reformos būtinos visoms mūsų

gyvenimo sritims, neišskiriant val-
stybės valdymo. Čia kalbu ne tik apie
sistemingą biurokratizmo saulėlydį,
kuriam seniai atėjo laikas. Kalbu ir
apie politinį šalies valdymą, ryšių
tarp piliečių ir jiems atskaitingų poli-
tikų stiprinimą. Vienas svarbiausių
uždavinių – tobulinti rinkimų įsta-
tymą. Žmonių pasitikėjimą politikais
pavyks atkurti tik tada, kai rinkimų
kampanijos bus skaidrios ir kai parti-
jos konkuruos idėjomis, o ne rėmėjų
pinigais.

Rinkimai Lietuvoje vyksta lai-
kantis visų demokratinių procedūrų,
tačiau, kaip rodo apklausos, daugelis
piliečių yra nusivylę demokratijos
veikimo kokybe, todėl protestuoja
nedalyvaudami rinkimuose. Menkas
rinkėjų aktyvumas liudija šalies
politinės ir partinės sistemos nebran-
dumą. Bet, užuot šalinus politinio pa-
syvumo priežastis, patys rinkėjai kal-
tinami sąmoningumo ir atsakomybės
stoka.

Niekam ne paslaptis, kad parti-
joms stinga vidinės demokratijos.
Rinkimų programos ir pažadai daž-
nai tėra neįpareigojantys šūkiai.
Todėl neretai lipdomos rinkėjams
netikėtos porinkiminės koalicijos, o
politiniai ir ekonominiai sprendimai
neatitinka skelbtų tikslų. Masinis
partinės priklausomybės kaitalioji-
mas artėjančių rinkimų išvakarėse
irgi tapo beveik norma. Visi šie reiš-
kiniai ardo demokratinę visuomenę,
kelia piliečių nusivylimą valdžia. Tuo
tarpu stiprinant demokratijos pama-
tus realiai nuveikta nedaug. Apie
būtinybę keisti rinkimų tvarką, es-
mingai padidinant piliečių galimybes
dalyvauti politinėje veikloje, net ne-
norima užsiminti.

Didelį pavojų kelia pernelyg glau-
dūs politikos ir verslo ryšiai. Aki-
vaizdu, kad šiuos ryšius, ir pirmiau-
siai – partijų priklausomybę nuo ver-
slo finansinės paramos, būtina kuo
skubiau nutraukti. Tačiau įstatymo
pataisos, draudžiančios fiziniams ir
juridiniams asmenims finansuoti
partijų veiklą ir rinkimų kampanijas,
dulka Seimo stalčiuose. Todėl turiu
dar sykį pakartoti ankstesniame me-
tiniame pranešime pasakytus žo-
džius: gaila, bet Lietuva dar netapo
konsoliduotos ir brandžios demok-
ratijos šalimi, o mūsų politinėje sant-
varkoje pastebimi nomenklatūrinio –
oligarchinio valdymo bruožai. Keisti
tokią padėtį – ypač svarbus ir neati-
dėliotinas artimiausios ateities už-
davinys.

Didžiulius išbandymus patiria ir
šalies ūkis. Džiaugėmės per du ne-
priklausomybės dešimtmečius sukū-
rę gerai veikiančią ir sparčiai stiprė-
jančią rinkos ekonomiką, vadinome
save vienu iš Baltijos tigrų. Iš tiesų,
džiaugtis yra kuo. Palyginus net pe-
simistiškiausias šių metų prognozes

su mūsų ekonomikos būkle prieš du
dešimtmečius, pažanga akivaizdi.
Tačiau jei ne tik vertinsime bendras
tendencijas, bet ir įsigilinsime į
rinkos kūrimo istoriją, iškils daug iki
šiol neatsakytų klausimų, pavyz-
džiui, ar pakankamai erdvės sukū-
rėme privačiai iniciatyvai ir laisvai
konkurencijai. Tenka pripažinti, kad
Lietuvos verslas kūrėsi ne vien sąži-
ningos konkurencijos keliu, kad kles-
tinčiais verslininkais tapo ne vien
gabūs ir iniciatyvūs žmonės.

Ne vienam verslininkui politinis
užnugaris tapo kone gyvybiškai svar-
bia išlikimo sąlyga. Šiandien verslo ir
politikos suaugimas kai kuriose sri-
tyse yra faktas, o dalis ekonomikos,
nors ir remiasi privačia nuosavybe,
neišsiverčia be valstybės biudžeto
dotacijų. Verslo ryšiai su politikais,
pertekliniai administraciniai suvar-
žymai riboja konkurenciją. Nusilpusi
mūsų ekonomika tik atskleidė ir
išryškino šias ydas.

Pripažindami šią nemalonią tie-
są, turime ryžtingai žengti sklandžiai
veikiančių rinkos santykių plėtojimo
keliu. Kalbos apie rinkos trūkumus ir
vadinamąją pasaulinio kapitalizmo
krizę neturėtų klaidinti, esą jau
atrasti nauji receptai nuo nesąžinin-
gumo ar kitų žmogiškųjų ydų, ar-
dančių bet kokią sistemą. Tačiau ar
ne rinkoje nesąžiningumas turi ma-
žiausiai galimybių likti nenubaustas?
Nes čia veikia konkurencija, darbo
rezultatus lemia aiškiai apibrėžtos ir
ginamos privačios nuosavybės teisės,
gebėjimai ir kūrybingumas, o ne ry-
šiai ir pažintys.

•••
Šiandien pasaulyje matome in-

tensyvias ekonomikos gaivinimo bū-
dų paieškas. Tai greičiausiai atskleis
naujas ekonomikos reguliavimo, val-
stybės dalyvavimo kai kuriose eko-
nomikos srityse formas, suaktyvins
šalių bendradarbiavimą. Tačiau ti-
kiu, kad ir ateityje išliks gyvybin-
gumą įrodę esminiai rinkos principai,
suteikę galimybę milijonams pasaulio
žmonių išbristi iš skurdo, realizuoti
savo kūrybos ir verslumo galias, ge-
riau tenkinti žmonių poreikius ir tau-
soti mūsų aplinką. Tikiu, kad nesu-
siviliosime lengvais sprendimais, kad
sugebėsime suderinti politinį poreikį
veikti ir atidžią ekonominio nuos-
mukio priežasčių analizę, kad būsime
dėmesingi istorijai ir kitų šalių pa-
tirčiai, kad neprarasime tvirto tikėji-
mo laisvu, atsakingu ir moraliu savo
ir visų žmonių pasirinkimu.

Ar ankstesnė mūsų pačių ir kitų
šalių patirtis nerodo, kad būtent
moralės stoka tampa didžiausia prob-
lema, įsigalinčia politikos centruose,
darančiuose didelę įtaką visų žmonių
gyvenimui, išteklių pasiskirstymui?
Toji moralės stoka nepalieka vietos
solidarumui, žmogiškai atjautai dėl
kitų vargo ir skurdo. Tarsi pamiršta-
ma, kad morali laikysena neatsieja-
ma nuo laisvės ir atsakomybės, nuo
bendruomeniškumo. Sena tiesa, kad
svarbiausia skurdo priežastis – ne
ekonominis šalies atsilikimas, o pa-
prasčiausio žmogiškumo ir solidaru-
mo stoka.

Tokios moralios politikos stygius

persmelkia visas mūsų gyvenimo sri-
tis, sukuria daugiausiai problemų.
Akivaizdus moralės nuvertinimas yra
ir viena svarbiausių dabartinio nuos-
mukio priežasčių. Kol tai nebus
suvokta ir pripažinta, kol toliau bus
manoma ir kalbama, kad svarbiau-
sios Lietuvos problemos yra ekono-
minės ar technologinės, tol valstybėje
niekas iš esmės nepasikeis. Tik mora-
linis apsivalymas ir moralinis atgimi-
mas gali padėti Lietuvai įveikti ir
ekonominę, ir vertybinę krizę, lai-
duoti žmonių gerovę ir šviesesnę
ateitį. Kito kelio nėra. Ignoruodama
moralios politikos svarbą, Lietuva jau
moka didžiausiu turtu – emigravu-
siais savo žmonėmis, didėjančia so-
cialine įtampa ir visuomenės susi-
priešinimu. Valdžia neturi arogantiš-
kai ignoruoti šių visuomenę skal-
dančių simptomų.

Pabrėžiu: demokratinėje valsty-
bėje valdžia negali ieškoti išeities
bandydama riboti konstitucines pi-
liečių laisves ir teises. Išeitis – apri-
boti savo pačios galias, išlaisvinant
verslą ir žmonių iniciatyvą iš biu-
rokratinių varžtų, numalšinti poli-
tikų ir valdininkų apetitą naudotis
nepelnytomis privilegijomis.

Moralinį nuosmukį atspindi ir
tai, kad iki šiol nesugebame įtvirtinti
fundamentalaus demokratinės ir
teisinės valstybės principo – teis-
minės valdžios autoriteto. Viešojoje
erdvėje toleruojama nepagarba teis-
mų nepriklausomumui, pažeidžiant
Konstituciją, nesilaikant galiojančių
įstatymų norima daryti jiems įtaką.
Seimas naujuoju įstatymu įgyvendino
mano pateiktus siūlymus reformuoti
teismų sistemą – padaryti ją atvires-
nę ir skaidresnę, į teisėjų atranką
įtraukti visuomenės atstovus. Tačiau
iš esmės pakeisti padėtį kliudo nesu-
sikalbėjimas: Seimo atsakas į Prezi-
dento siūlymus tik kelia abejonių, ar
politikai nesiekia daryti įtakos teis-
mams. Būtina įveikti tokią pagundą,
vedančią į teisinės valstybės eroziją,
ir leisti teismų sistemai veikti įstaty-
mo numatytu keliu. Tai – gyvybinis
Lietuvos interesas.

•••
Vadovaudamasi Lietuvos nacio-

naliniais interesais, mūsų valstybė
užsienio politikoje įveikė daug sun-
kesnių iššūkių ir aukščiausiu balu
išlaikė moralumo, ištikimybės verty-
bėms egzaminą.

Pernai tarptautinės bendruo-
menės pasitikėjimą Jungtinių Tautų
principais ir vertybėmis paremta
pasaulio tvarka sukrėtė agresija prieš
mažą Europos šalį. Lietuvos visuo-
menę giliai sujaudino pamatinių
tarptautinės teisės principų – valsty-
bės suvereniteto, šalies teritorinio
vientisumo, žmogaus teisių pažeidi-
mai. Lietuvos diplomatija neliko nuo-
šalyje nuo Gruzijos įvykių. Esu tik-
ras, kad mūsų tauta, žinanti laisvės
kainą, supranta, jog tik demokrati-
niais principais grįsta užsienio politi-
ka tarnauja laisvei ir žmonėms.

Šiandien, kai galime naudotis
visavertės narystės transatlantinėje
sąjungoje privalumais, turime pri-
siimti moralinę pareigą padėti tau-
toms, siekiančioms tokios pat per-
spektyvos.

Aktyvumas, profesionalumas, ge-
bėjimas ieškoti sąjungininkų ir part-
nerių leido Lietuvai pasiekti konkre-
čių rezultatų. Pirmą kartą Europos
politikoje mūsų diplomatija svariai
prisidėjo tobulinant Europos Sąjun-

gos derybų mandatą dėl naujos sutar-
ties su mūsų kaimyne Rusija.

Lietuvos veikla sulaukė aiškaus
ne tik artimųjų kaimynių – Latvijos,
Estijos, Lenkijos, bet ir kai kurių
Skandinavijos šalių pritarimo. Nuo-
seklumas ginant nacionalinius inte-
resus padėjo Europos partneriams
geriau suprasti mums svarbius Euro-
pos Sąjungos ir Rusijos dialogo as-
pektus, pasiekti solidarų europinį
susitarimą.

Keista, tačiau tokia Lietuvos lai-
kysena sukėlė diskusijas namuose: ar
mūsų užsienio politika nėra pernelyg
idealistinė? Gal geriau Lietuvai „ne-
išsišokti”, patylėti ar tiesiog pasirink-
ti patogesnį kelią, žadantį geriau pa-
tenkinti materialius siekius?

Diskusijos dėl užsienio politikos,
be abejo, reikalingos. Tačiau svarbu,
kad jos esminio kurso nekoreguo-
tume pagal kylančias ar krentančias
dujų ir naftos kainas, tranzitinių kro-
vinių srautų pokyčius. Tik sąžiningi,
aiškiomis taisyklėmis, abipusiai nau-
dingais sutarimais ir abipuse pagarba
paremti valstybių santykiai yra stabi-
laus ekonominio bendradarbiavimo
pagrindas. Būtent tokį kaimynišką
bendradarbiavimą siūliau ir Rusijai
nuo pat savo kaip Prezidento kaden-
cijos pradžios. Tai nekintama mūsų
politikos nuostata, padėjusi suregu-
liuoti daugelį sudėtingų, kartais – net
unikalių diplomatijos istorijos klau-
simų. Pavyzdžiui, susitarti dėl valsty-
bių sienų, sklandaus keleivių, krovi-
nių ir net karinio tranzito per Lie-
tuvą į Rusijos Federacijos Kalining-
rado sritį. Turime galimybių kartu su
savo partneriais Europoje pasinau-
doti šiuo mūsų potencialu.

Jei Lietuvos užsienio politika
atsitrauktų nuo ilgalaikių tikslų ir
pamatinių vertybių, išduotume Vasa-
rio 16-osios ir Kovo 11-osios aktų ide-
alus. O nustojus jais tikėti ir pavar-
gus dėl jų kovoti, suvešės vienadienis
materializmas, nustelbiantis valsty-
bės strateginius tikslus.

Džiaugiuosi, kad Lietuva išvengė
šio klystkelio ir tvirtai gynė laisvę,
demokratiją, solidarumą. Tai – fun-
damentalūs ir ilgalaikiai siekiai, ku-
riais gyvena Europa, kurių pagrindu
formuojama ne vien Lietuvos, bet ir
Europos Sąjungos aktyvi Rytų politi-
ka. Šios politikos doktrinos pagrin-
dus kuria Lietuva su strategine part-
nere Lenkija ir kitomis regiono są-
jungininkėmis, remiančiomis demok-
ratijos, reformų ir stabilumo erdvės
plėtrą į Rytus.

•••
Puikiai suprantame ir naujus

saugumo iššūkius, iškylančius ES ir
NATO XXI amžiuje. Tai – ener-
getikos, kibernetinio saugumo ir kiti
klausimai, tiesiogiai darantys įtaką
kiekvieno Lietuvos piliečio saugumui
ir gerovei. Būdama energetinė Euro-
pos sala, Lietuva nuolat pabrėždavo
bendros išorinės ES energetikos poli-
tikos svarbą, aktyviai siekė europinio
solidarumo ir dėmesio šiai regiono
problemai. Europos valstybių vado-
vai, anksčiau rodę tik santūrų dė-
mesį, neseniai vieningai pritarė Bal-
tijos jungčių planui, skirdami jam ne
tik politinę, bet ir finansinę paramą.
Tačiau noriu pabrėžti – to nepakaks,
jei patys nesutelksime politinės valios
ir nepadarysime būtinų namų darbų
tam, kad pasistatytume naują ato-
minę jėgainę ir elektros jungtimis
pasiektume Vakarų energetinius tin-
klus. Nukelta į 11 psl.

V. Adamkus: îsisenèjusi
Lietuvos problema –
moralès nuvertinimas
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 6

Po to tą krepšį, kai ėjo viena iš
seserų pasiimti, jau ant kito polici-
ninko užsišoko. Bet laimei, tas kaip
tik pasilenkė, ant žemės radęs kaž-
kokį raštelį, kuriuo labai susidomėjo.
Todėl ir ryšulio netikrino.

Iš Kergeliškių ūlyčios stačiu ke-
liu nusileidus arčiau Neries, buvo
gražus Panerių dvaras. Jame šeimi-
ninkavo toks aukštas ir stambus
vyras su riestais ūsais, buvęs dvaro
ūkvedys Teodoras Mickevičius.

1929 metų rugpjūčio pabaigoje
garsus hidrologas profesorius Stepo-
nas Kolupaila kartu su dailininku
Antanu Žmuidzinavičiumi baidarė-
mis keliavo Nerimi, ir aprašė savo įs-
pūdžius iš apsilankymo tose vietose:

,,Prieš išplaukiant nuėjau į
Kergeliškių kaimą užsirekomenduoti
mūsų pasienio sargybai, kuri žinojo
apie mūsų kelionę. Rajono viršinin-
kas p. K. Čerskis maloniai palydėjo
mus nuo ‘starto’ pasisekimo linkėji-
mais.”

,,Aplenkę didelę kilpą, po kelio-
likos kilometrų kelionės pasiekėm
Panerio dvarą. Čia p. Mickevičiai
įsteigė savotišką kurortą: pas juos
suvažiuoja atostogoms šeimyniškose
sąlygose atsiilsėti Kauno inteligentija
– profesoriai, artistai, žurnalistai.
Dvaro rūmai dideliame parke ant
aukšto ir lygaus Neries kranto, ap-
supti gražių laukų ir miškų, ‘pliažas’
maudyklėms, 6 km. nuo geležinkelio,
ir, daugiausia, malonūs šeimininkai,
– pritraukia tuos vasarotojus, ku-
riems nepatinka arba neprieinama
Palanga” (Prof. S. Kolupaila ,,Išilgai
Neries!”, žurnalas ,,Mūsų žodis” Nr.
17, psl. 7–8, 1929).

Su Teodoru Mickevičiumi tėvas
bičiuliavosi. Jo vyriausias sūnus Ado-
mas, gyvenantis Vilniuje, iki šiol ge-
rai prisimena mūsų šeimą. Atsimena
taip pat, kaip tėvas entuziastingai
padėdavo organizuoti improvizuotus
vaidinimus ir koncertus, kuriuose,
kartu su iš Kauno poilsiauti atvyku-
siais artistais, dalyvaudavo ir vieti-
niai kaimo muzikantai. Teodoras
Mickevičius 1945 metais pateko į
Vorkutos lagerius, ir grįžo tik po 10
metų, labai paliegęs, ir greit mirė.

1934 metais Panerių dvaro dalį
su mūriniais pastatais nusipirko
Kauno gimnazijos direktorius Stanis-
lovas Kairiūkštis, mano pusseserių
Kairiūkštyčių dėdė. Paskutinis Pane-
rių dvaro savininkas Stasys Kairiūkš-
tis mirė bolševikų lageryje, Sibire, iš
bado valgydamas medžių žievę. O jo
amerikietė žmona bei įdukra Ramu-
nė taip ir liko Sibiro tremtyje, nes
sovietiniai ,,nepriklausomos” Lietu-
vos biurokratai pasistengė nesugra-
žinti komunistų užgrobtos tėvų že-
mės…

Mūsų ir kitų Kergeliškių vaikų
džiaugsmui, tėvas buvo sukonstra-
vęs, ir, su vietinių stalių pagalba, pa-
daręs labai dideles sūpynes – ,,Velnio
ratą”. Tas aukštas medinis vertika-
liai pastatytas ratas turėjo keturis
atskirus lopšius – sėdynes. Mane, at-
simenu, vyresni broliai užkėlė ir pa-
liko sėdėti to rato viršuje, ir aš nie-
kaip negalėjau pats nulipti (nes buvo
labai aukštai!), kol kažkas atėjo ir
atsuko mane apačion. Tą ,,Velnio ra-
tą” tėvelis liepė išmontuoti, kai kaž-
koks gerokai įkaušęs vietinis gyven-
tojas sumanė pasisukti, ir prisiplojo.

Tėvas labai mėgo įvairias tech-

nikos naujoves. Jis pirmasis (ko gero
visoje apskrityje) įsigijo difuzorinį
,,Telefunken” radijo imtuvą, kuris
tuomet kainavo per 700 litų. Prieš tai
buvo žinomi vien tik detektoriniai
radijo aparatai, kurių klausymuisi
reikėdavo užsidėti ausines. Pradžioje
mes ir turėjome vieną tokį vieną
,,Marconi” firmos aparatą su dve-
jomis ausinėmis.

Difuzorius buvo tikra revoliucija.
Tėvas jį pastatydavo ant palangės
prie atverto lango ir paleisdavo radiją
visu garsu. Kergeliškių gyventojai ir
praeiviai sustodavo prie mūsų langų
ir klausydavosi to ,,stebuklo”. Tai net
tapo savotiška vietine tradicija. Sek-
madieniais tėvelis, pats būdamas
laisvamanis, neskubėdavo į bažnyčią.
Bet, prieš išeidamas medžioti ar žve-
joti, visuomet pastatydavo garsia-
kalbį ant palangės, įjungdavo Kauno
radiofono programą, kuri kiekvieną
sekmadienį 12 valandą tiesiogiai iš
Kauno Įgulos bažnyčios transliuoda-
vo šv. Mišias. Aplink mūsų namus
tuomet susirinkdavo didelis būrys
kaimiečių (daugiausia vyresnio am-
žiaus moterėlės), kurie labai laukda-
vo tų tiesioginių Mišių transliacijų, ir
čia pat, mums prieš langus suklaupę,
nuoširdžiai meldėsi. Tėvas net buvo
nupaveikslavęs tokį įdomų vaizdą: aš,
dar mažas berniukas, stoviu ant
laiptelių prie mūsų medinės trobos, o
priešais mane meldžiasi Kergeliškių
gyventojai, suklaupę ant žemės.

Fotografija buvo viena iš didžiau-
sių tėvelio aistrų. Jis nusipirko ka-
merą ir visą būtiną laboratorinę įran-
gą nuotraukoms ryškinti. Būdamas
meniškos prigimties, jis paveiksluo-
davo ne vien žmones, bet ir įspūdin-
gesnius gamtos vaizdus, laukus,
upes, kalvas, žirgus... Nuotraukas jis
dažniausiai spausdindavo ne tradi-
ciškai, o foto popieriaus kortelėje, iš
kraštų palikdamas savotiškus neap-
šviestus, nesimetriškus, ,,išplauku-
sius” ar ,,iškarpytus” rėmelius. Ats-
pausdintas nuotraukas jis pats spal-
vindavo aniliniais dažais, švelniomis,
pastelinėmis spalvomis. Taip tėvo
nuotraukos įgaudavo tik jo fotografi-
joms būdingą pavidalą, pagal kurį ir
dabar nesunku atpažinti autorių. Na-
muose mes turėjome šūsnis tų nuo-
traukų, bet, deja, didžiuma jų pražu-
vo karo pabaigoje, kai lietuvis vagis
Vokietijoje pavogė mano mamos laga-
miną su visais šeimos albumais.

Laisvu nuo tarnybos metu tėvas
taip pat labai mėgo medžioti. Jis tu-
rėjo įspūdingą, niekam nematytą,
anglišką medžioklinį šautuvą. Skir-
tingai nuo kitų medžioklinių šautu-
vų, šis buvo daugiašūvis, su apkaba,
užtaisoma iš apačios. Į Panerius daž-
nai atvažiuodavo jo buvę tarnybos
draugai bei įvairūs valdininkai iš
Kauno, kuriems ir būdavo rengiamos
tos medžioklės. Visi svečių priėmimo
bei vaišinimo rūpesčiai tuomet
užgriūdavo ant vargšės mamos pečių.
Tėvas, galbūt net pats to neįtarda-
mas, instinktyviai tęsė savo prosene-
lio – Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės Medininko pareigybes... Jis
turėjo ištikimą ir gerą medžioklinį
vilkšunį vardu ,,Barzdyla”, kuris žie-
mą mus, vaikus, lengvai vežiodavo
rogėse. Toks buvo stiprus.

Barzdylą, kaip ir šautuvą, tėvas
gavo dovanų iš kažkokio anglų poli-
cininko.                      Bus daugiau.

P a r d u o d a m e :  
dviejų aukštų, „townhouse”,

dviejų miegamų su „loft”, 2.5
vonios, prie Pasaulio Lietuvių 

centro, Amber gatvėje, Lemont. 
Tel. 312-339-0190, 

R. Konauka.

Studijas baigė bakalauro laipsniu
1996 m. Vilniuje, dvejus metus spe-
cializavosi ir dirbo kaip psichologė su
vaikų ir jaunuolių bei jų tėvų gru-
pėmis vaikų darželiuose ir aukštesnė-
se mokyklose. 1994–1996 m. baigė
,,Gestalt” terapijos programą. Parašė
ir išspausdino profesinius straips-
nius, vedė seminarus, skaitė paskai-
tas.

1998 m. su šeima atvyko į JAV,
įsijungė į lietuvišką veiklą, dirbo
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
raštinėje, buvo ,,Pasaulio lietuvio”
žurnalo administratore, talkino PLB
Fondo darbuose, rašė lietuvių spau-
doje (vienas iš straipsnių buvo apie
2000 m. LF narių suvažiavimą). Šiuo
metu yra JAV LB Socialinių reikalų
tarybos talkininkė, dirba kaip viena
iš ,,Paguodos telefono” psichologų,
teikdama patarimus ir pagalbą tau-
tiečiams. Kartu su kun. Valdu Aušra
vedė paskaitų ciklus Čikagoje (dau-
giau skaityti ,,Amerikos lietuvyje” ir
,,Drauge”). Skaitė pranešimą 2008 m.
Lietuvių Mokslo ir kūrybos simpo-
ziume, Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Viena iš Lietuvių  psichologų
organizacijos steigėjų. Yra PLB  Fon-

do direktorė. 
2006 m. gavo Master of Science

in Community Counseling laipsnį,
toliau lankė specialius kursus ir se-
minarus, yra Licensed Professional
Counselor. Dirbo North High School,
Downers Grove IL. Šiuo metu dirba
World Relief Counseling Center,
Wheaton IL.

Laima Zavistauskienė

LAIMA ZAVISTAUSKIENĖ, MS, LPC

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

,,Draugo” knygynèlyje

Tūkstantmečio dainų šventėje
– ir lietuvių vaikų chorai 

iš užsienio
KRISTINA GADEIKYTÈ
lietuviams.com

Liepos 1–6 dienomis vyksiančioje
Lietuvos tūkstantmečio minėjimui
skirtoje dainų šventėje „Amžių su -
tartinė” dalyvaus daugiau nei 29,000
vaikų ir jaunimo iš Lietuvos ir už -
sienio šalių. Šią dainų šventę savo
apsilankymu papuoš vaikų choras
„Vyturys” (vadovas Darius Polikaitis)
iš Jungtinių Amerikos Valstijų, taip
pat gausus būrys folkloro atlikėjų iš
Kaliningrado, Vasario 16-osios gim-
nazijos choras iš Vokietijos ir Mon -
treal vaikų choras iš Kanados. Jau -
nieji atlikėjai šoks ir dainuos stebint
tūkstančiams žiūrovų. Kai ku riems iš
jų tai bus pirmasis toks di de lis kon-
certas.

Kaip sako Lilija Šepčenko, Gargž-
dų kultūros centro vaikų šokių stu -
dijos „Trepsiukas” vadovė, dainų
šventė – reta proga dainuoti ir šokti
su visa Lietuva, tai tarsi gilaus įdir -
bio rezultatas. Visiems šventės da ly -
viams tai yra ne tik pramoga, bet ir
atsidavimo Lietuvai parodymas. Tik
susibūrę į vieną vietą galime sukurti
kažką gražaus, nepakartojamo ir taip
parodyti, kad mūsų tauta yra vie nin -
ga. Tai ypač svarbu skatinant vaikų
patriotiškumą.

Pats įspūdingiausias dalykas
dalyvaujant dainų šventėje, pasakoja
Žiežmarių mokyklos dešimtokai, tūk -
s tantinė choristų minia, traukianti
lie tuviškas dainas. Tuomet pasijunti
esąs didžiulio darinio – tautos dalis.
Vien dėl to verta dalyvauti dainų
šventėje, tikina vaikai.

Kadangi dainų šventėje dalyvaus
atlikėjai iš užsienio šalių, jaunieji
choristai ir šokėjai galės pabendrauti
su išeivijos jaunimu.

Ši dainų šventė skirta Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečiui,
to dėl jos metu tiek atlikėjai, tiek žiū -
rovai raginami siųsti palinkėjimus
sa vo šaliai. Visose Lietuvos mokyk-
lose organizuojama akcija, kurios me -
tu mokiniai lanksto popierinius
„Vilties paukščius”, ant jų parašyda-
mi savo troškimus. Liepos 1 dieną
sos tinėje „nutiesti” paukščių takai,
rodys kelią į Dainų šventės renginius.
Žiežmarių mokyklos dešimtokas Ir -
mantas sutiko pasidalinti savo min -
timis, kurias siunčia Lietuvai: „Lin -
kiu, kad Lietuvos politikų sąžinės
jausmas nugalėtų jų turto troškimą.
Kad, piliečiai, netikintys gera ir
šviesia mūsų šalies ateitimi sugebėtų
tamsoje atrasti šviesos spindulėlį ir jų
širdyse atgimtų tėvynės meilė.”

Dainų šventėje dalyvaus vaikų choras ,,Vyturys”, vadovas Darius Polikaitis.
Laimos Apanavičienės nuotr. 

Penktasis „Draugystės tiltas”
vyks pirmąjį birželio savaitgalį
Tradicinis lituanistinių mokyklų

sąskrydis „Draugystės tiltas” šiemet
vyks birželio 5–7 dienomis Jungtinėje
Karalystėje, Lietuvių Sodyboje, įsi kū -
rusioje miškuose ant nedidelio eže -
rėlio kranto Hampshire grafystėje.

Šių metų naujovė – specialiai sąs -
krydžiui įrengtas palapinių miestelis.
Kartu stovyklaus ankstesnių „Drau -
gystės tiltų” dalyviams puikiai pažįs-
tami pranciškonų vienuoliai, o prak-
tinių įgūdžių mokys Anglijos lietuvių
skautai.

Laukia Lietuvos vardo tūkstant-
mečio paminėjimo programa, galimy-
bė geriau pažinti kalbą, istoriją, et no -
kultūrą, tradicijas ir papročius, nau-
jos pažintys ir užsiėmimai po atviru
dan gumi.

Su tradiciniais lietuviškais žaidi-
mais, dainomis ir papročiais stovyk-
lautojus supažindins Lietuvos kultū -
ros ir meno premijos laureatė, lietu-
viško folkloro ir tradicijų puoselėtoja
ir atlikėja Veronika Povilionienė, pe -
da gogų, folkloro atlikėjų Kirdų šeima
iš Lietuvos ir Londono lietuvių folk-

lorinis ansamblis „Saduto”. Prodiu -
seris Gediminas Zujus pristatys savo
projektą – roko operą „Eglė Žalčių
ka ralienė”. Stovyklos dalyviai bus ne
tik operos stebėtojais, bet ir turės
pui kią progą dalyvauti ją atliekant.

Lituanistinių mokyklų mokyto-
jams bus organizuoti etnokultūros ir
is torijos užsiėmimai, galimybė pasi -
da linti darbo patirtimi. Tėvelius ir ly -
dinčius asmenis organizatoriai pa -
kvies į susitikimus su psichologu, į
tau tosakos ir lietuvių kalbos pa -
mokas, o praktiniuose užsiėmimuose
pasimokyti lietuviškos tautodailės
pagrindų, tautinių juostų audimo
technikos.

Renginio organizatoriai – Jungti -
nės Karalystės lietuvių sąjunga. Da -
lyvio mokestis – �60 svarų sterlingų.

Kol kas jau yra užsiregistravę
dalyvauti 27 vaikai ir 31 suaugęs.
Daugiausia kol kas iš Airijos (30),
Vokietijos (14), Jungtinės Karalystės
(8), Nyderlandų (4), taip pat po vieną
iš Švedijos ir Šveicarijos.

Renginio adresas: Lietuvių
Sodyba (Headley Park), Picketts Hill,
Sleaford Bordon, Hampshire, GU35
8TE. Tel.: 014-2047-2810; tinkla -
lapis: www.headleypark.co.uk

Norintys dalyvauti, prašome re-
gistruotis iki gegužės 1 dienos el. paš-
to adresu:
registracija@draugystestiltas.eu

PROGRAMA
Birželio 5 d., penktadienis. Pir-

mosios šventės dienos vaka ras skiria-
mas ,,Drau gystės tilto” penkių me tų
sukakčiai. 

Birželio 6 d., šeštadienis,  skir-
ta Lietuvos Tūkstantmečiui. Taip pat
vyks diskusijų klubas „Lietu viš kų
mokyklų bendradarbiavimas. Kas
jam padeda ir kas trukdo?”; Operos
„Eglė Žalčių karalienė” premjera
dalyvaujant Veronikai Povilionienei;
liaudiška vakaronė „Lietuva šiandien
čia...” dalyvaujant Veronikai Povilio -
nie nei, Kirdų šeimai ir „Saduto”
ansambliui.

Birželio 7 d., sekmadienis – iš-
kil mingos šv. Mišios; vėliavos nuleidi-
mas, įgaliojimų perdavimas kitų me -
tų šventės organizatoriams; triukš -
min gas vaikų atsisveikinimas lei-
džiant į dangų balionus ir paukščius.

www.lietuviams.com

Operos ,,Eglė Žalčių karalienė” reži -
sierius Gediminas Zujus viešnagės Či -
ka goje metu. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Šiemet didelis būrys mūsų skai -
tytojų važiuos į Lietuvą, kur vyks
didžiuliai Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui skirti renginiai. Tad
norime pasiūlyti jiems mūsų knygy-
nėlyje įsigyti nedidelius leidinukus,
kurie padės lengviau susirasti no -
rimą viešbutį, restoraną ar kultūrinį
ob jektą. 

Nedideliame balandžio-gegužės
mėn. leidinėlyje ,,Vilnius in your po -
cket” rasite jums reikalingus vieš -
bučių, lankytinų vietų adresus. Ypač
leidinukas pravers pirmą kartą besi-
lankantiems Lietuvoje. Mat čia pa -
teikti ne tik adresai, bet ir trumpai
supažindinama su Lietuvos istorija,
me nininkais,  siūloma, ką ir kur gali -
ma pamatyti. Rašoma apie šalies kri -
minogeninę padėtį, apie vairavimo

ypatumus, duodami nurodymai, kur
ir kaip pasikeisti valiutą, kur kreiptis
sut rikus sveikatai, nurodyti vaistinių
adresai.

Tame pat leidinyje duotos žinios
ir apie netoli Vilniaus esančius Tra-
kus, ku rie yra gausiai lankomi tu-
ristų.

Leidinio pabaigoje įdėti Vilniaus
miesto, Vilniaus senamiesčio ir Lie -
tuvos žemėlapiai. Nedidelio formato
leidinėlis – tikras pagalbininkas tu -
ris tui.

O kas nežino Druskininkų, ypač
išgarsėjusių pastaruoju metu? Tiems,
kurie nori apsilankyti ten, siūlome
leidinuką ,,Druskininkai. Aqua -
park”. Jame taip pat, kaip ir pirma-
jame leidinyje, rasite  trumpą Drus -
kininkų miesto istorijos aprašymą,

lankytinų vietų adresus, ir, žinoma,
sanatorijų, kuriose galite pailsėti
dar bo laiką ir nuorodas, kokiomis
procedūromis jose gali pasilepinti
lankytojai.

Leidinyje įdėtas Druskininkų
miesto ir jo apylinkių žemėlapis.

Abu leidiniai – anglų kalba. Lei -
dinio ,,Vilnius in your pocket” kaina
– 4 dol., persiuntimas – 3 dol.; ,,Drus  -
ki ninkai. Aquapark” kaina – 2 dol.,
persiuntimas paštu – 1 dol. Leidinius
galima įsigyti paštu, pride dant 9,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je arba atvykus į ,,Draugo” knygy-
nėlį. Prieš perkant leidinukus pra-
šome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500 (kviesti Danguolę).

Paruošė L. A.
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IEŠKO DARBO
* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali važiuoti
dirbti ir kitoje valstijoje. Tel. 630-
999-9505.

* Moteris gali išleisti atostogų ge-
gužės-birželio mėn. pagyveniusių
žmonių slaugos darbe su gyvenimu.
Tel. 312-714-7940.

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

* Dovanoju 11 mėn. kačiuką. Jo

vardas Rainiukas ir labai gražus. Tel.
708-598-4165.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros
rekomendacijos, anglų kalba. Gali
išleisti atostogų arba pakeisti bet
kurią savaitės dieną. Tel. 773-344-
8829.

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

Atkelta iš 8 psl.
Suprantama, ne visos Lietuvos

pastangos davė tai, ko siekėme. Ta-
čiau Europos partneriams Lietuvos
nuomonė yra svarbi, jos paisoma ir į
ją įsiklausoma. Todėl įvertindami
savo išteklius, ES politikoje turime to-
liau ieškoti būdų, kurie leistų įsitvir-
tinti bendroje Europos energetikos
architektūroje, atvertų kelią į euro
erdvę. Mūsų nacionalinis interesas –
remti ir drąsinti Ukrainos, Moldovos,
Kaukazo šalių ir Baltarusijos tautas,
norinčias eiti demokratinės raidos
keliu. Aktyvus dialogas leistų Lietu-
vai geriausiai atlikti savo, kaip tranzi-
to valstybės, o kartu ir Vakarų de-
mokratijų geopolitinių vartų, misiją.

Šiandien nė viena valstybė pavie-
niui negali įveikti tarptautinio tero-
rizmo, narkotikų plitimo, ekonomi-
nės krizės grėsmių, todėl nuolat išky-
la solidarumo svarba. Bendrų pasau-
linių grėsmių suvokimas įpareigoja
tęsti prasmingą misiją Afganistane,
nors ją ir aptemdė skaudi mūsų kario
žūtis. Plėtodami išskirtinę strateginę
partnerystę su Jungtinėmis Ameri-
kos Valstijomis, aktyviai prisidėdami
prie pasaulinių ir regioninių tarptau-
tinių organizacijų veiklos, mažiname
rizikas, nuo kurių neįmanoma atsi-
tverti valstybės sienomis.

Remdamiesi istoriniu paveldu ir
kartu tiksliai įvertindami šių dienų
realijas, turime stiprinti intensyvią ir
atvirą partnerystę su Lenkija, išsiplė-
tusioje Europos Sąjungoje atnaujinti
dialogą su Vyšegrado šalimis, toliau
aktyviai bendradarbiauti su mus
daug metų rėmusiomis Skandinavijos
valstybėmis. Investicijos į kultūrinius
mainus, apimančius kuo platesnius
tiesioginius žmonių ryšius, keitimąsi
patirtimi – tai, ką nuolat raginau plė-
toti – sukuria palankų dvasinės ben-
drystės lauką.

Plėtodama kaimyniškus ryšius ir
veikdama regione tarp Baltijos ir
Juodosios jūrų, Lietuva įgijo nemen-
ką įdirbį, todėl neturėtume nuvertin-
ti savo šiandieninių ir istorine patir-
timi paremtų siekių įsitvirtinti Euro-
pos politikos žemėlapyje kaip tam
tikro regiono centras.

Istorinė patirtis ir ryšiai yra
svarbūs plėtojant modernią Lietuvos
užsienio politiką. Mes galime Lietu-
vos nacionalinius interesus – dvasinę,
intelektinę, kultūrinę ir ekonominę
Lietuvos žmonių bei jos kaimynų
gerovę – realizuoti Europos politikos,
transatlantinio dialogo ir Rytų poli-
tikos sankirtoje. Lietuva gali ir turi
solidžiai, argumentuotai veikti, siek-
dama atskleisti savo tautos kūry-
bines galias regiono, Europos ir
pasaulio politikoje.

Šiandien pasaulis vaduojasi iš
ekonominės ir finansinės krizės,
ieško būdų, kaip sustiprinti ekonomi-
ką ir atgaivinti pasitikėjimą. Tam
reikia veikti atvirai ir solidariai,
nepasiduoti naujo nacionalinio pro-
tekcionizmo pagundoms. Čia dide-
lėms ir mažoms valstybėms tenka
vienoda atsakomybė. Tikiu, kad tel-
kiantys nacionaliniai tikslai nubrėš
aiškias Lietuvos užsienio politikos ir
diplomatijos gaires.

Nors ne kartą buvau kritikuotas
už idealizmą, neva svetimą dabarties
gyvenimui, lieku ištikimas toms pa-
čioms vertybėms ir idealams – laisvei,
demokratijai, pagarbai žmogui. Tik
moralinės vertybės, bendri siekiai pa-
dės nepasiklysti ir rasti kelią iš sunk-
mečio labirinto.

Tenkindamiesi vien trumpalaike
nauda, grimzdami į politines intrigas
vardan valdžios ir galios, prarandame
gebėjimus susirungti su tikromis
epochos problemomis. Geriausia
strategija, vedanti iš sumaišties –
vertybėmis ir idealais grįsti tikslai,
idėjomis ir principais paremtas prak-
tinis veikimas. Pastaruosius metus
žodis „vertybės” dažnai linksniuoja-
mas. Tačiau tam, kad žodis taptų kū-
nu, reikia ne filosofinės išmonės, o
politinės valios.

Per savo gyvenimo ir politinės
karjeros dešimtmečius ne kartą ma-
čiau, kaip Vakaruose buvo ieškoma
būdų įveikti nuosmukį. Įsitikinau,
kad norint išbristi iš krizės ir atsi-
naujinti, svarbu ne tik pinigų taupy-
mas ir racionalus jų naudojimas.
Daug svarbiau – naujos idėjos, naujos
pastangos dvasiškai atsitiesti, naujas
pasitikėjimą ir santalką skatinantis
susikalbėjimo ir veiklos būdas. Žinoji-
mas, kas mums svarbiausia dabartyje
ir ilgalaikėje perspektyvoje, turėtų
virsti kasdieniais politiniais sprendi-
mais. O tai įmanoma tik turint aiš-
kiai suvoktus principus ir prioritetus.

Įkvėpimo šaltinių nereikia toli
ieškoti – jie glūdi kiekviename iš
mūsų. Tai – dar Sąjūdžio laikais iš-
kelta nepriklausomos, teisingos ir
garbingos valstybės sukūrimo idėja.
Ta idėja vedė į laisvę, kai reikėjo tikro
ryžto ir pasiaukojimo.

Jokie sunkumai neprivers manęs
suabejoti liberaliosios demokratijos
vertybėmis. Sunkmetis visada didina
socialinę įtampą, didina ir pagundas
imtis supaprastintų veiksmų, skatina
autoritarinių, diktatūrinių idėjų dai-
gus. Tačiau tikiu: tik laisvė, įvairovė,
padoraus veikimo taisyklės, individu-
alios kūrybingos asmenybės galios
yra svarbiausia Lietuvos sėkmės
prielaida. Todėl nepaliaukime tikėti
žmogumi, savo tautos jėgomis, lais-
vės ir lietuvybės prasme, kaip pag-
rindine mūsų valstybės kūrimo me-
džiaga. Dirbkime Tėvynei drauge –
neskirstydami tautos į savus ir sve-
timus, išrinktuosius, gyvenimo eili-
nius ar atstumtuosius.

Idealų vedama ir vienijama Lie-
tuva pasiekė savo didžiausius tikslus,
dabar privalome įveikti naujus iššū-
kius, rašydami naują Lietuvos istori-
jos puslapį. Tuos įrašus skaitysian-
čios ateities Lietuvos kartos mums
atleis už klaidas, bet neatleis už
melą. Todėl išdrįskime būti sąžiningi
valstybei, vieni kitiems, patys sau.
Rašykime istoriją tiesos ir atvirumo,
moralės ir pasitikėjimo kalba. Rašy-
kime dabar, nelaukdami kitos dienos.
Dirbkime „vardan tos Lietuvos”.

Dėkoju Jums, Lietuvos žmonės,
už tai, kad visus savo tarnybos Jums
metus jaučiau Jūsų pasitikėjimą ir
paramą. Esu ir būsiu kartu su Jumis.

V. Adamkus: îsisenèjusi
Lietuvos problema –
moralès nuvertinimas

A † A
BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, meldžiame jam per šventas Mišias, amžinos atil-
sies.

Užjaučiame šeimą ir visą plačią giminę.

Arūnas Udrys, 
a.a.  Broniaus Sutvirtinimo sakramento

globotinis su šeima,
Elena  Akmenskaitė-Ruzgienė, 
ponios Aurelijos klasės draugė

Šią vasarą mobiliaisiais telefo-
nais bus galima naudotis ir Everesto
papėdėje bei viršukalnėje. Nepalo ben-
drovė „Nepal Telecom” pranešė, kad
mobilusis ryšys Everesto regione pra-
dės veikti birželio mėnesio viduryje.

Pasak bendrovės specialistų,
naujoji tinklo įranga užtikrins, kad
vienu metu mobiliuoju ryšiu galės
naudotis iki 3,000 vartotojų, tačiau
prireikus jų skaičių esą bus galima
padidinti.                           Balsas.lt

Margumynai

Mobilusis ryšys veiks ir Evereste

Prestižiniame žurnale – VU mokslininkų straipsnis
Vienas svarbiausių ir įtakingiau-

sių pasaulio medicinos žurnalų „The
Lancet” sausio pabaigoje paskelbė
mokslininkų grupės, kurioje dirbo ir
Vilniaus universiteto tarpfakultetinė
tyrėjų grupė, vadovaujama doc. Arū-
no Germanavičiaus, straipsnį „Patir-
tos ir laukiamos (nujaučiamos) ser-
gančiųjų šizofrenija diskriminacijos
globalus modelis: tipiškų pavyzdžių
apžvalga” („Global pattern of expe-
rienced and anticipated discrimina-
tion against people with schizophre-
nia: a cross-sectional survey”).

INDIGO tyrimo metu 27 pa-
saulio valstybėse mokslininkai įverti-
no, kaip stipriai žmonės, sergantys
šizofrenija, jautė pasikeitusią kitų
žmonių nuostatą, kai šie sužinojo,

kad respondentai serga šizofrenija.
Mokslininkai naudojo savo sukurtą
„Diskriminacijos įvertinimo skalę”
(DISC), kuri nustato trijų diskrimi-
nacijos rūšių – teigiamos, neigiamos
ir laukiamos diskriminacijos stiprumą.

Tiesioginės apklausos metu ištir-
ti 732 pacientai, sergantys šizofreni-
ja. Lietuvoje sergantieji šizofrenija
pasižymėjo mažiausiai iš visų ap-
klaustųjų laukią iš visuomenės narių
diskriminacijos. Tačiau jie dažnai
patirdavo neigiamą diskriminaciją ir
pasikeitusį aplinkinių elgesį po to,
kai šie sužinojo, jog pacientams nus-
tatyta šizofrenija. Tai gali lemti ligo-
nių negalę, socialinį neprisitaikymą
ir atskirtumą.

Lrt.lt

Aklumą bus galima išgydyti per 1 valandą
Britų mokslininkai sukūrė pir-

mąjį pasaulyje kamieninių ląstelių
terapijos būdą, išgydantį aklumą.
Tikimasi, kad po 6–7 metų dėl daž-
niausios priežasties apakusius vyres-
niojo amžiaus žmones bus galima pa-
gydyti per 1 valandą.

Akių chirurgai mano, kad po ke-
lerių metų šis gydymo būdas taps
visiškai įprastas, skelbia britų dien-
raštis „Times”. Jį taikant degenera-
vusios tinklainės geltonosios dėmės
(makulos) ląstelės bus pakeistos nau-
jomis, išaugintomis iš kamieninių
ląstelių. Šį terapijos būdą išrado Lon-
dono universitetinio koledžo Oftal-
mologijos instituto ir Moorfields akių
klinikos specialistai.

Šis gydymas skirtas pacientams,
sergantiems amžine makulos dege-
neracija (AMD) – tai dažniausia vy-

resniojo amžiaus žmonių apakimo
priežastis. Šia liga serga apie pusė
milijono D. Britanijos gyventojų.
Tikėtina, kad dėl ilgėjančio žmonių
amžiaus ši liga, kuria sergantiems
ima nykti akių audinių ląstelės, plis
vis labiau.

Pranešama, kad naujosios ka-
mieninių ląstelių terapijos klinikiniai
tyrimai bus pradėti per 2 artimiau-
sius metus. Pasak dienraščio, tai ant-
rasis atvejis pasaulyje, kai bus pra-
dėti tokio pobūdžio terapijos tyrimai
su žmonėmis. Pirmasis klinikinis
bandymas taikant kamieninių ląste-
lių terapiją bus pradėtas šiemet vyk-
dyti JAV – jis bus taikomas pacien-
tams su stuburo smegenų pažeidi-
mais.

Balsas.lt
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Spaudos apžvalga 

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

�Stasys Goštautas Ph.D., meno-
tyrininkas, literatūros tyrinėtojas,
literatūros kritikas, koledžo dėstyto-
jas, profesorius asistentas ir vizituo-
jantis profesorius, PEN klubo narys,
straipsnių autorius apie meną, kul -
tūrą ir literatūrą, gegužės 3 d., 3 val.
p. p. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, Čikagoje, bus vienas iš trijų
simpoziumo paskaitininkų. Jo tema:
,,Kaip ‘Draugas’ įprasmino išeivijos
likimą – apmąstymai ‘Draugo’ kul tū -
rinio priedo 60 metų proga”. S. Goš -
tauto paskaita vyks ,,Draugo” šimt -
me  čio parodos atidarymo proga. 

�Sekmadienį, balandžio 26 d.,
12:15 val. p. p. Pa saulio lietuvių cen-
tro didžiojoje salėje, organizacijos
,,Vai ko vartai į mokslą” koordinatorė
Lie tuvoje soc. darbuotoja Žydrūnė
Liobi kaitė kalbės tema ,,Skurdas
Lietuvoje, jo pasekmės ir pagalba
vaikams ir motinoms”. 

�Gegužės 2 d. Bočių menėje 7 val.
v. įvyks koncertas-susitikimas su Rū -
ta Morozovaite. Bilietus galima įsi-
gyti „Lietuvėlėje” (tel.: 773-788-
1362), „Smilgoje” ir savaitgaliais Bo -
čių menėje.

�Tautinių šokių ansamblis ,,Gran-
dis” visus kviečia į 50-mečio ju  -
biliejaus sukaktuvinį koncertą „Ei na
saulelė apie dangų”, šeštadienį, ge -
gužės 2 d., 4 val. p. p.  Mother Mc -
Auley gimnazijos teatre (3737 W. 99
St., Chicago). Programoje dalyvaus
žymi Lietuvos dainininkė Veronika
Po vilionienė, kapela iš Indianapolis
,,Biru bar”, vadovaujama muzikės
Adrijos Beleckienės, ir grandiečiai.
Po koncerto 7 val. v. pra sidės puota
Pa saulio lietuvių centre, Le mont, IL.
Po kylyje gros broliai Vir ginijus ir Ei -
montas Švabai. Bilietus į kon certą
galima įsigyti lie tuviškose parduotu-
vėse ,,Lietu vė lė” ir ,,Two Ri vers”,
sekmadieniais prieš koncer tą – Pal.
Jurgio Matulaičio misijos (Lemonte)
prieangyje, ar pas Beat ričę Čepelę
(tel.: 630-243-6313, el. paštas bce-
pele@comcast.net.) Vie tas į puotą ga -
lima užsakyti pas Žibutę Pranc ke vi -
čienę tel.: 630-257-0153 arba el. paš -
tu: zibi@voras.com. 

�Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki
8 val. v. UIC Forum (725 W Roo sevelt
Rd., Chicago, IL 60608) Lie tuvių stu-
dentų asociacija UIC rengia Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečio
šventę. Renginio metu išvysite liau -
dies muzikos ansamblio ,,Gabija”,
tau tinių šokių grupių „Suktinis” ir
„Lietuvos Vyčiai” bei šokių studijos
,,Dance Duo” specialiai šiai šventei
sukurtą programą. Renginio globėjas

– Lietuvos Respublikos generalinis
kon sulatas Čikagoje. Visus kviečiame
prisijungti ir studentiškai atšvęsti šią
ypatingą Lietuvai šventę Čikagos
širdyje. Įėjimas nemokamas. Dėl iš -
samesnės informacijos ar norintieji
pa remti renginį rašykite el. paštu
info@lsauic.org arba skambinkite
tel.: 708-668-5346. 

�LB Cicero apylinkės valdyba
praneša, kad JAV LB Cicero apy lin -
kės metinis susirinkimas vyks para-
pijos ,,Kavutės” patalpose gegužės 3
d., sekmadienį, tuoj po 9 val. r. šv.
Mišių  Šv. Antano bažnyčioje. Dienot -
varkėje: valdybos veiklos pranešimas,
metinė finansinė ataskaita, naujos
val dybos rinkimai. Maloniai kviečia -
me ir raginame gausiai dalyvauti
svar biame metiniame susirinkime.

�Dainininko Vytauto Šiškausko
koncertas bus sekmadienį, gegužės
31 d., 12:30 val. p. p. (po 11 val. r. šv.
Mišių) Pasaulio lietuvių centro di -
džiojoje salėje. Į nuotaikingą labda-
ros koncerto valandėlę visus malo-
niai kviečia „Saulutė”, Lietuvos vai-
kų glo bos būrelis.

�Susigiminiavusių miestų Madi -
son-Vilnius (MVSC) kasmetinis poky -
lis įvyks 2009 m. gegužės 18 d. (pir-
madienį), Wisconsin University Me -
morial 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 prezi-
dentai. 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. Daugiau informacijos: 

www.MadisonVilnius.org

�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 

IŠ ARTI IR TOLI...

Dėmesio! Dėmesio! 
Lietuvių Operos valdyba praneša, kad J. Strauss operetės ,,Šik š nospar-

nis” spektaklis, turėjęs įvykti š. m. balandžio 26 d., atidedamas. Priežastis –
kviesti solistai iš Lietuvos negavo vizų. Naują datą pranešime vėliau. 

Įsigyti bilietai galios. Telefonai pasiteiravimui: 630-257-6481; 773-547-
0542; 773-501-6573; 773-434-7919.

2009 m. sausį pas seseles kazimierietes lankėsi seselė Dianne Bergant, CSA,
Catholic Theological Union  teologė. Nuotraukoje iš kairės į dešinę:  seselė Janine
Golubickis, seselė Milda Blinstrubas, seselė Theresa Dabulis, seselė Marilyn
Kuzmickus, seselė Margaret Zalot, seselė Nancy Streitmatter, MD; sėdi iš kairės:
seselė Salvatore Ciuckis, seselė Dianne Bergant, CSA, ir seselė Margaret Mary
Mazgelis.                                                        Ses. kazimieriečių archyvo nuotr.

Stasys Goštautas

Vytautas Šiškauskas

Ant mano stalo toks ve ly kiškai
mielas žurnalo ,,Mū sų Lietuva” ko-
vo-balan džio nu me ris, pasiekęs mus
iš Bra zilijos. Jį leidžia Sao Paulo Lie-
tuvių Bendruomenė. 

Pirmame puslapyje svei ki  nimai
skaitytojams ir nuotraukos su lietu-
viškais margučiais. 

Žurnale Marcos Lipas straipsnyje
,,Saga Lituana” pasakoja skaitytojams
lietuvių knygnešių istoriją. Taip pat
skaitytojai supažindinami su ,,Tūks-
tantmečio odisėja”, o garbės konsu-
las Bra zilijoje Francisco Ricardo Bla -
gevitch plačiau rašo apie ,,Amber -
sail” įgulos viešnagę Brazi li joje.

Apie Velykas rašo Joao Evan  -
gelista Kovas, OSB ir Liu  cija M.
Juodelytė-Butri ma vičienė. Gražus,
spalvingas puslapis vaikams ir, žino-
ma, kaip visada – kulinarijos kam-
pelis, kuriame šį kartą  Ve lykų torto

ir dzūkiškų bandų receptai.
Paruošė L. A.

Jaunimo centro Moterų klubo Čikagoje narės, dėkodamos už
,,Draugo” darbą, parėmė laikraštį 50 dol. auka. Labai ačiū už Jūsų paramą.

Panevėžio klubas, sveikindamas ,,Draugą” šimtmečio proga, at-
siuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.


