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A. Ažubalis teigia, kad d∂l apribojimû Baltarusijai
turi b∆ti apsisprêsta Europos Sâjungoje

Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) – Eu-
ropos Sąjungos (ES) narėms Vokieti-
jai ir Švedijai vis garsiau kalbant apie
galimus apribojimus demokratijos
principus pamynusiai Baltarusijos
valdžiai, Lietuvos užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis sako,
kad dėl to turi būti rastas bendras ES
narių sprendimas.

Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel pasiūlė svarstyti vizų draudimo
atnaujinimą aukščiausiems Baltaru-
sijos pareigūnams. Ji sulaukė Švedi-
jos užsienio reikalų ministro Carl
Bildt pritarimo.

Lietuvos diplomatijos vadovui
paskambino Vokietijos užsienio rei-
kalų ministras Guido Westerwelle,
kad pareikštų savo šalies paramą Lie-
tuvos pirmininkavimui Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organiza-
cijai (ESBO). Be to, pasak A. Ažuba-
lio, jiedu su Vokietijos diplomatijos
vadovu kalbėjosi apie tai, kad turi bū-
ti surastas vieningas ES atsakas į įvy-

kius Baltarusijoje.
,,Pagrindinis mūsų darbas ES

per šį mėnesį bus diskusijų metu ras-
ti vieningą atsaką į įvykius Baltaru-
sijoje”, – sakė A. Ažubalis.

ES vizų apribojimus Baltarusijos
vadovui ir dar 40 pareigūnų įvedė po
panašaus protestų numalšinimo po
2006 m. vykusių šalies prezidento
rinkimų. ES draudimą laikinai pa-
naikino 2008 m., kai į laisvę buvo pa-
leisti aukšto rango politiniai kaliniai.
Iš karto to po Baltarusijos preziden-
tas apsilankė Italijoje. ES valstybių
ambasados Minske šiuo metu rengia
naują sąrašą, kuris bus perduotas
Briuseliui. Vienas ES diplomatinis
šaltinis sakė, kad pirminiame sąrašo
variante – daugiau nei 100 Baltaru-
sijos pareigūnų pavardžių.

Be vizų draudimų, yra minimi ir
ekonominiai apribojimai. ,,Plataus
masto ekonominė pagalba bent jau
kurį laiką nebus net svarstoma”, –
sakė K. Bildt, Nukelta į 6 psl.

Kalbėdamas apie tikimybę dėl Balta-
rusijos rinkimų rezultatų nepripažini-
mo, A. Ažubalis remiasi ESBO De-
mokratinių institucijų ir žmogaus tei-
sių biuro pareiškimu, kad ,,rinkimai
neatitiko pagrindinių šios organizaci-
jos ir demokratijos reikalavimų”.

ELTA nuotr.

Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė vėl
pelnė Metų žmogaus vardą. Kad vals-
tybės vadovė verta 2010 metų žmo-
gaus vardo, nurodė keturi iš dešim-
ties viešosios nuomonės apklausos
dalyvių. Prieš metus tokios nuomonės
buvo kas antras apklausos dalyvis.

Bendra Lietuvos ir Didžiosios
Britanijos rinkos ir viešosios nuomo-
nės tyrimų bendrovė ,,Baltijos tyri-
mai” tokią apklausą atlieka jau 18
metų. Tai yra bendras šios bendrovės
projektas su dienraščiu ,,Lietuvos ry-
tas”.

D. Grybauskaitę kaip vadovę daž-
niau nurodė moterys, vyresni nei 30
metų žmonės, kaimo gyventojai. Beje,
nemažai Lietuvos gyventojų mano,
kad prezidentė verta būti ir iškiliau-
sių pasaulio žmonių sąraše. Čia jai
skirta septintoji vieta.

Iki šiol Lietuvos žmonės daugiau-
sia kartų – net septynis – Metų žmo-
gumi yra išrinkę kadenciją baigusį
prezidentą Valdą Adamkų, o 6 kartus
šio vardo buvo nusipelnęs šiais me-
tais miręs kitas buvęs šalies vadovas
Algirdas Brazauskas.

Pirmajame populiariausių šalies

žmonių dešimtuke pernai nebuvo nė
vieno sporto atstovo. Šįkart jų – net
du. Taip buvo pagerbti Lietuvos krep-
šinio rinktinės, laimėjusios pasaulio
čempionato Turkijoje bronzos meda-
lius, treneris Kęstutis Kemzūra ir į
geriausių šio čempionato žaidėjų pen-
ketą išrinktas Linas Kleiza.

Tačiau dvidešimtuke šmėžuoja ir

prieštaringai vertinamų veikėjų pa-
vardės. Pavyzdžiui, apklausos daly-
viai atkreipė dėmesį į dviem žmogžu-
dystėmis įtariamą šiemet mirusį Drą-
sių Kedį, jo seserį teisėją Neringą
Venckienę, skandalais išgarsėjusius
Seimo narius Andrių Šedžių, Petrą
Gražulį, Arūną Valinską.

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) – Lie-
tuvoje, kuri įvardijama kaip Europos
Sąjungos energetinė sala, įsteigtas
Energetinio saugumo centras, kuris
nagrinės grėsmes energetiniam sau-
gumui. Įstaigai, kuri pavaldi Užsienio
reikalų ministerijai, vadovauja buvęs
Lietuvos ambasadorius JAV ir Mek-
sikoje ir buvęs URM Ekonominio sau-
gumo politikos departamento direk-
torius Audrius Brūzga.

Energetinio saugumo centras
pradžioje veiks kaip nacionalinis cen-
tras, o ateityje, tikimasi, jis gaus
NATO akreditaciją. Lietuvos užsienio
reikalų ministras Audronius Ažubalis
sako, kad šiame centre galėtų būti
svarstomi ne tik regioniniai energe-
tinio saugumo klausimai. ,,Manau,
kad šis projektas turi labai dideles
galimybes todėl, kad pačioje ES, ener-
getinio saugumo’ sąvoka tapo plačiai

vartojama tik prieš 2–3 metų. Iki to
laiko Lietuva buvo viena iš pirmeivių,
kuri kalbėjo apie tai, kad šis klausi-
mas turėtų užimti deramą vietą ES
darbotvarkėje”, – sakė ministras.
,,Tai turėtų būti centras, kuriame bū-
tų svarstomi ne tik regioniniai ir ne
tik teoriniai energetinio saugumo,
bet ir ‘kietieji’ energetinio saugumo
klausimai. Tai labai svarbu žinant pa-
dėtį, teroristinių organizacijų eilinių

išpuolių gausą”, – kalbėjo A. Ažubalis.
A. Brūzgos teigimu, centras kurs

bendradarbiavimo tinklą tarp įvairių
Lietuvos įstaigų. Ateityje centro va-
dovu turės būti karininkas – kitaip
institucija negalėtų gauti akreditaci-
jos prie NATO. A. Brūzga teigė, kad
Lietuva būtų tinkama vieta NATO
Energetinio saugumo centrui, nes ša-
lis turi įvairios patirties, šiuo metu
vykdo pertvarkas energetikos srityje.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė. ELTA nuotr.
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Redakcijos žodis

Šiais metais pradėjęs veikti
naujas TV kanalas OWN (Oprah
Winfrey Network) bent kuriam
laikui turėtų sulaukti ir mūsų,
JAV gyvenančių lietuvių, dėme-
sio. Mat vieną iš naujo kanalo
laidų ,,Miracle Detectives” veda
šiuo metu San Francisco gyve-
nanti Kanados lietuvaitė Indrė
Viskantas. ,,Draugo” skaityto-
jams labiau pažįstama kaip ope-
ros solistė (su ja buvo paskelbtas
pokalbis), naujoje TV laidoje
Indrė pasinaudos savo, kaip
mokslininkės, patirtimi – Indrė
yra ne tik sopranas, bet ir dak-
tarės laipsnį neurologijos srityje
turinti lietuvaitė. Dokumenti-
nėje laidoje Indrė kartu su žur-
nalistu Randall Sullivan aiškinsis,
ar stebuklai iš tiesų egzistuoja,
ieškos atsakymų, kaip paaiškinti,
atrodo, logiškai nepaaiškinamus
įvykius. Kaip jiems tai seksis, žiū-
rėkite per OWN kiekvieną tre-
čiadienį 10/9c val. vakare.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

DONATAS RAMANAUSKAS

2010 metų rugsėjo 18–19 dieno-
mis įvyko Amerikos skautų sąjungos
(Boy Scouts of America) šimtmečio
sukakties šventė „ScoutFEST 100”.
Festivalis vyko Northerly Island salo-
je, Lake Michigan pakrantėje, visiš-
kai netoli nuo Čikagos vidurmiesčio,
jame dalyvavo ir Čikagos apylinkės
Amerikos skautai. Šventė suruošta
toje vietoje siekiant parodyti Čikagos
bei Amerikos visuomenei, kad Ameri-
kos skautai vis dar gyvuoja, taip pat
duoti progą skautams susirinkti, pa-
sididžiuoti ir smagiai, skautiškai pra-
leisti savaitgalį.

Į skautų šventę – įvairiais
būdais ir keliais

Iš „Lituanicos” tunto dalyvavo:
sv. Donatas Ramanauskas (prit. skau-
tų draugininkas), sv. Robertas Vitas
(d-ko pavaduotojas), sv. Rimvydas Šo-
liūnas, prit. skautas Antanas Riškus,
prit. skautas Kovas Rugienius, prit.
skautas and. Paulius Vitas ir vsl. Lin-
da Rugienienė; iš „Aušros vartų/Ker-
navės” tunto dalyvavo: vyr. sk. vsl.
Regina Ramanauskaitė ir vyr. sk. vsl.
Diana Ramanauskaitė; iš „Nerijos”
tunto – Aleksa Rugieniūtė.

Atvykome į „ScoutFEST 100”
įvairiais būdais: viena grupė (Dona-
tas, Robertas, Rimvydas, Paulius, Re-
gina ir Diana) savo kelionę pradėjo iš
Geneva miestelio ir keliavo ,,Metra”
traukiniu apie 45 mylias į Čikagos
Ogilvie centro traukinių stotį, iš ten
žygiavo su visu turtu savo kuprinėse
(asmeniniai reikmenys, palapinės,
maistas bei gėrimas) 3,5 mylių ligi
„ScoutFEST 100” vartų. Rugienių
šeima į miestą atvažiavo automobi-
liu, bet teko net 2 mylias nuo „Scout-
FEST” pastatyti automobilį ir neštis
viską į stovyklavietę. Antano Riškaus
brolis Paulius prisistatė tuoj po fut-
bolo rungtynių. Verta paminėti, kad

visiems teko žygiuoti per smarkią
audrą, bet niekas nepasidavė ir ne-
nustojo vilties – tai tikras aštunto
skautų įstato praktiškas įgyvendini-
mas. Laimė, kad kai atėjo laikas pa-
sistatyti palapines, lietus nustojo lyti,
dangus truputį pašviesėjo.

,,Northerly Island” stovyklavietė

„Northerly Island” stovyklavietė
buvo paskirstyta į keletą dalių. Vie-
noje dalyje buvo skautiška mugė, ku-
rioje buvo įrengti įvairūs užsiėmimai,
pvz., aitvarų aikštė, aukštos sienos,
specialiai paruoštos laipiojimui (rock
climbing), virvinis tiltas (monkey

bridge) ir nemažai kitų užsiėmimų.
Šalia to buvo įrengtos palapinės, ku-
riose buvo galima sužinoti apie įvai-
rius skautavimo reikmenis ir net jų
nusipirkti.

Būstinė buvo įrengta didžiojoje
palapinėje (circus tent), kur buvo
pardavinėjimi „ScoutFEST 100” sim-
boliu pažymėti marškinukai, švarke-
liai, špilkutės ir pan. Ten buvo galima
ir maisto nusipirkti, nes stovyklavie-
tėje buvo draudžiama kurti ugnį (to-
kie Čikagos miesto nurodymai ir
taisyklės).

Čikagos apylinkės skautai
– JAV skautų sąjungos

100-mečio sukakties šventėje

Kita „ScoutFEST 100” dalis
buvo „palapinių miestas”, kurioje
milžiniškas skaičius skautiškų vie-
netų pasistatė savo palapines, pasi-
ruošdami saloje pernakvoti. Nuosta-
bu, kad tai pirmas kartas, kai Čika-
gos miestas davė leidimą tokiam sto-
vyklavimui. Mūsų mišrus vienetas
įsikūrė pastovyklėje „K”.

Dalyvavimas skautiškoje
programoje

Skautiška programa dienos metu
buvo dvejopa. Vienetai (nuo pat jau-
niausių 5 metų amžiaus ligi vyresnio
17 m. amžiaus) galėjo užsiminėti visą
dieną skautiškoje mugėje arba daly-
vauti trijose miesto ieškonėse ar iš-
kylose, pritaikytose pagal skautų am-
žių. Mūsų keturios sesės nutarė ištir-
ti Michigan Avenue – nuo Roosevelt
gatvės į šiaurę ligi Ontario gatvės.
Broliai pasirinko išbandyti ieškonę/
iškylą, pavadintą „Geocache Chica-
go”. Cook County šerifo autobusais
„Geocache” dalyviai buvo nuvežti iš
Northerly Island iki ieškonės pra-
džios vietos – Michigan ir Jackson
gatvių sankryžos. Iš Northerly Island
buvome pasiėmę uždavinio paaiškini-
mą ir vieną GPS (Global Positioning
System) aparatą. Uždavinio paaiški-
nime buvo surašyta 18 vietovių, ku-
rias reikėjo surasti naudojant infor-
maciją, kuri buvo parašyta tų vie-
tovių istorijose su įvairiais galvosū-
kiais, kuriuos reikėjo išspręsti ir su-
žinoti, kur yra kita vietovė. Mums
sekėsi gana sunkiai, nes buvo labai
apsiniaukę ir tikriausiai aukšti dan-
goraižiai trukdė gauti signalus iš
satelito mūsų GPS aparatui. Nepasi-
davėme: per dvi valandas suradome
5–6 vietoves ir užsitarnavome ,,Gar-
min” bendrovės (kuri gamina GPS
aparatūrą) specialius „Scout-FEST
100” proga pagamintus medalius.

Bus daugiau.

Donatas Ramanauskas Northerly
Island rodo, kur yra Willis (buvęs
Sears) dangoraižis.

Northerly Island (iš kairės): Donatas Ramanauskas, Paulius Vitas, Rimvydas
Šoliūnas, Regina Ramanauskaitė, Robertas Vitas, Linda Rugienienė, Aleksa
Rugieniūtė, Antanas Riškus, Diana Ramanauskaitė ir Kovas Rugienius.

V.s. sv. Donato Ramanausko nuotraukos

Northerly Island (iš k.): Regina Ramanauskaitė, Rimvydas Šoliūnas, Antanas
Riškus, Diana Ramanauskaitė, Kovas Rugienius ir Aleksa Rugieniūtė.
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Palikti krizės
parblokštus likimo

valiai – nedora

KÊSTUTIS GIRNIUS

Neseniai prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė, kad Lietuva tikrai
stojasi ant kojų, kad pats juodžiausias sunkmetis jau praeina.
Premjeras Andrius Kubilius kurį laiką perša panašias mintis,

joms pritaria ir kai kurie ūkio žinovai.

Ilgai truks, kol bus pašalintos krizės pasekmės, nes ji buvo gilesnė
negu daugelis įsisąmonino. Beveik visų gyvenimo lygis smuktelėjo, su-
mažėjo algos ir pensijos. Daugeliui pasekmės buvo beveik katastrofiškos,
nes žmonės neteko pragyvenimo šaltinių. Lietuvoje stulbinančiai padidėjo
socialinę pašalpą gaunančių žmonių skaičius. 2009–2010 metais jis
ūgtelėjo net 190,9 proc. Per tą patį dvejų metų laikotarpį Estijoje jis pa-
didėjo 80,1 proc., Bulgarijoje – 40,1 proc, Čekijoje – 30,6 proc., Slovėnijoje
ir Slovakijoje – mažiau negu 17 proc. Šie skaičiai labai iškalbingi. Lietuvoje
pašalpų gaunančių žmonių nuošimtis padidėjo 6, net 10 kartų daugiau
negu kitose naujose Europos sąjungos šalyse, taigi lyg Lietuva būtų kita-
me žemyne.

Vargingesni Lietuvos gyventojai labiau nukentėjo negu jų kaimynai.
Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis, vidutinis darbo
užmokestis 2010 m. II ketv. palyginti su 2008 m. IV ketv. sumažėjo 9,6
proc., vidutinė senatvės pensija – 7 proc., vidutinė bedarbio pašalpa – 19,8
proc. 2008 m. 265,526 darbuotojų uždirbo mažiausią mėnesinę algą, o
2009 m. jau 338,268 darbuotojų. Taigi mažiausią algą uždirbančių skaičius
padidėjo daugiau negu ketvirtadaliu. Tuo pačiu metu, kaip mes visi pui-
kiai žinome, gerokai padidėjo būsto išlaikymo kaštai. Gyvenimo lygis neiš-
vengiamai smuko. Paminėsiu dar du labai iškalbingus skaičius. 2010 m. II
ketv. palyginti su 2008 m. IV ketv., darbo biržose registruotų bedarbių
skaičius padidėjo 4 kartus (406 proc.), socialinės pašalpos gavėjų skaičius
– 4,5 karto (447 proc.).

Reikia prisiminti, kad ir prieš krizę Lietuvoje skurdo ir socialinės
atskirties būta daugiau negu kitose ES šalyse. Daugiau negu penktadalis
gyventojų gyvena santykiniame skurde, o tai buvo vienas aukščiausių nuo-
šimčių visoje ES. Vaikų padėtis net prastesnė, nes koks ketvirtadalis jų
gyveno ir tebegyvena santykiniame skurde. (ES santykinai skurdžias laiko
tas šeimas, kurių pajamos yra mažesnės negu 60 proc. vidutinio namų
ūkio pajamų.) Kadangi vidutinės Lietuvos namų ūkio pajamos – iš ma-
žiausių Europoje, tai santykiniame skurde gyvenantys Lietuvos piliečiai
gyvena tikrai vargingai. Tai joks atsitiktinumas. Lietuva skiria apie 14
proc. Bendrojo vidaus produkto socialinėms reikmėms, ES šalys vidu-
tiniškai skiria daugiau nei 25 proc., taigi beveik dvigubai daugiau.

Lietuvoje vyrauja principas – kas nerėkia, tas negirdimas. Vargingieji
neturi savo organizacijų, o Lietuvoje nėra tradicinių kairiųjų partijų,
kurios skirtų pirmenybę kovai su skurdu ir nelygybe. Negalima teigti, kad
vyriausybė visiškai abejinga vargingųjų padėčiai. Jei 2008 m. valstybė
skyrė 78,9 mln. Lt socialinėms pašalpoms, tai 2010 m. išleido net 509 mln.
Lt. Per pastaruosius dvejus metus ketvirtadaliu padidėjo vidutinė pašalpa
– nuo 176 iki 225 Lt. Dar daugiau nei 120 mln. Lt Vyriausybė skyrė įvai-
rioms kompensacijoms, įskaitant šildymo kompensacijas. Bet padidėjimas
padengia tik dalį pragyvenimo bei būsto išlaikymo išlaidų.

Vyriausybė turėtų daryti daugiau. Tarptautinės organizacijos ragina
ją dosniau šelpti savo piliečius. 2009 m. vasarą Pasaulio bankas (PB) atas-
kaitoje apie Lietuvą ragino Vyriausybė nemažinti bedarbių pašalpos, nes ji
tikrai nedidelė ir padeda šeimoms išgyventi krizę. PB pasiūlė kitų ES šalių
pavyzdžiu pratęsti šalpos teikimo laikotarpį. Deja, Vyriausybė sumažino
didžiausią išmoką nuo 1,040 iki 650 Lt.

Atrodo, kad Vyriausybė ketina dar labiau mažinti socialines išlaidas.
Spalio 20 d. buvo sudarytas Struktūrinių reformų komitetas, kuris peržiū-
rės svarbiausių valstybės valdymo sričių (socialinės apsaugos ir draudimo,
sveikatos apsaugos, švietimo ir kitų) veiklą ir pateiks siūlymus „dėl kon-
krečių priemonių valstybės išlaidoms šiose sritye 2011–2012 metais maži-
nimo ir veiklos paveikumo didinimo.” Komitetą sudaro premjeras, kancle-
ris, finansų, energetikos, teisingumo ir ūkio ministrai. Nė vienas komite-
to narys nėra minimų sričių specialistas, tų sričių neprižiūri, visi yra „biu-
džeto vanagai”, dėmesį sutelkę į išlaidų mažinimą. Beveik galima nuspėti
rezultatą. Išlaidos bus mažinamos, o veiklos paveikumo didinimas bus
paliktas likimo valiai.

Likimas nebus dosnus. Lapkričio 3 d. Vyriausybė nutarė pritarti siū-
lymui socialinės paramos tiekimą perleisti savivaldybėms, nuo 2012 m.
sausio 1 d. finansuoti šią funkciją iš savivaldybių biudžeto lėšų, parengti
reikamų įstatymų projektus. Savivaldybės gal ir gebės geriau išaiškinti
tuos, kurie piktnaudžiauja valdžios parama, bet joms kils didelė, beveik
neįveikiama pagunda dalį lėšų skirti kitiems, jų nuomonei, svarbesnėms
funkcijoms. Nukentės pašalpos gavėjai, o tai būtų žingsnis atgal. Be to,
pašalpos teikimo kaip savarankiškos funkcijos perdavimas savivaldybėms
lyg ir prieštarauja Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. nutarimui, ku-
ris nurodo, kad socialinės paramos rūšys, sąlygos ir dydžiai gali būti nu-
statyti tik įstatymu. Nukelta į 9 psl.

VLADIMIRAS LAUÇIUS

„Šiandien labiau bijoma ne-
tekti įprasto gyvenimo, nei kaž-
kada bijota pakliūti į kalėjimą”,
– sako sovietmečio disidentas,
kunigas Julius Sasnauskas apie
įtaką, kurią mums daro gerovės
idealai. Jo teigimu, patogaus gy-
venimo praradimo baimę šian-
dien yra sunkiau nugalėti, nei ki-
tados – kalėjimo baimę.

Kasdienybės reikalai, kun. Sas-
nausko vertinimu, ir Vakaruose, ir
Lietuvoje ima perdėm užgožti Bažny-
čiai ir tikintiesiems turinčią pirmiau
rūpėti amžinybę. Antai įvairių mo-
dernizacijų priešakyje žengiančiose
JAV vis labiau nuogąstaujama, kad
amžinybės klausimai pastaruoju me-
tu dingsta iš pamokslų ir žmonių re-
liginės sąmonės. „O juk be amžinybės
perspektyvos nėra ir krikščionybės, –
primena kunigas. – Mes taip pat daž-
nai apsiribojame šiandiena, Bažny-
čios ‘politika’, socialiniais reikalais ir
nebepaisome amžinybės perspekty-
vos. O be jos viskas subyra.”

– 2010 metais minint okupa-
cijos metines kalbėjote apie pra-
gaištingą kelią, „sąmoningai su-
maišantį gėrio ir blogio teritori-
jas”. Kaip tas maišymas pasireiš-
kia šiandienėje žiniasklaidoje,
kuriai Bažnyčia, atrodo, turi ne-
mažai priekaištų? Juk minėtų
teritorijų skyrimas žurnalistiko-
je neretai laikomas netinkamu
išankstiniu nusistatymu.

– Tas išankstinis nusistatymas
man atrodo reikalingas. Nes vienas
pagrindinių žurnalistikos bruožų,
manau, yra aistra ir su ja susijęs įsi-
tikinimas. Žurnalistas gali turėti
išankstinę nuomonę, bet kartu turi
tinkamai reaguoti, jei gauta informa-
cija ar kita nuomonė tą jo nuostatą
keičia ar paneigia. Reikia girdėti ki-
tus ir tinkamai pateikti kitas nuomo-
nes. Negerai, kai kas nors iš anksto
sumodeliuojama, ir žurnalistas eina
tik pasitvirtinti iš anksto turimo
modelio.

– Bet už išankstinę nuomonę
jis vis tiek dažnai kaltinamas
neobjektyvumu.

– Objektyvumo pasiekiama klau-
santis ir girdint kitą žmogų. Yra dau-
gybė laidų ir ypač straipsnių, kur kita
nuomonė neišgirstama. Bet jei vie-
name Vilniaus rajone lyja, ir sakai,
kad lyja, tai netampi neobjektyvus
vien todėl, kad kitame Vilniaus ra-
jone tuo metu nelyja.

– Žurnalistas lyg ir turėtų ieš-
koti tiesos, bet šiandien bruka-
ma nuostata, kad tiesų yra daug
ir kiekvienas neva gali turėti sa-
vo tiesą. Ir Rusijos kariuomenės
traiškoma Gruzija ar Čečėnija, ir
šitai labinanti Rusijos valdžia
yra neva „savaip teisios”.

– Tuomet kyla klausimas apie
žmogaus vertybes. Rusija Čečėnijoje
buvo agresorė, jos valdžia ten dabar
nėra teisėta, o čečėnų kovotojų elge-
sys ir jo pateisinimo klausimas yra
visai kitas dalykas. Ir Lietuvos disi-
dentų atžvilgiu, ir prieš 20 metų Lie-
tuvai siekiant nepriklausomybės iš
Rytų ir net Vakarų buvo girdėti tokios
sąvokos, kaip „separatistai”, „nacio-
nalistai”. Kam nors galbūt taip ir at-
rodė, bet kaip tik todėl turi būti svar-
bus vertybinis pasirinkimas. Iš kieno
pusės mes vertiname? Grobiko?

– Apie vertybines nuostatas
ir įsitikinimus Jūs kalbate kaip
apie akivaizdžius dalykus. Bet
juk šiandien kaip tik skatinama
nieko neatmesti, priimti kaip
„vieną iš tiesų” ir kartu viskuo
abejoti, ypač vertybinėmis aki-
vaizdybėmis. Kokios šio reiški-
nio šaknys?

– Pripažįstu, kad egzistuoja ab-
soliuti tiesa; galiu jos nematyti arba
matyti tik jos dalį, bet tai neatleidžia
manęs nuo pareigos ar pašaukimo tos
tiesos ieškoti. Turiu norėti jos ieško-
ti: niekas, taip pat ir Bažnyčia, jos
neatneš supakuotos. Taip, Dievas ir
Dievo Įsikūnijimas man yra tiesa. Ta-
čiau konkrečiais gyvenimo atvejais
tiesos pavidalus aš turiu pats atrasti
ir suvokti.

– Sovietmečiu valdžia prime-
tė visuomenei melą, į kurį žmonės
reagavo skirtingai: vieni taiks-
tėsi, kiti priešinosi ir ieškojo tie-
sos. Bet melas buvo akivaizdus
net daugeliui tų, kurie juo nau-
dojosi. Gal šiandien, kai jis ne-
bėra toks akivaizdus, sumažėjo
ir akstinų ieškoti tiesos?

– Mano gyvenimo aplinkybės –
draugai, šeima, literatūra – susiklos-
tė taip, kad kito pasirinkimo nei tas,
kurį padariau, tiesiog nebuvo. Nesa-
kau, kad ano režimo sąlygomis nebu-
vo gerų dalykų. Vaikai galėdavo ilsė-
tis vasaros stovyklose toli gražu ne už
tas sumas, kurias tėvai moka šian-
dien. Tačiau aš tą režimą vienareikš-
miai atmečiau, nes ir jis, ir jo atsira-
dimas Lietuvoje man atrodė iš esmės
neteisingas. Ne visi žmonės yra tiesos
ieškotojai – nei tais laikais, nei dabar.
Daug ką stengiamasi pateisinti, lai-
kytis tarpinių pozicijų. Ir sovietme-
čiu buvo daug suvokiančių, kad juos
supa melas, bet vinguriuojančių, be-
sistengiančių kaip nors išgyventi.

Ir gyvenime atsirandantys idea-
lai, ir noras jų laikytis yra dovana.
Aistra ieškoti tiesos, nesitaikstymas
su neteisybe verčia mokėti tam tikrą
kainą. Ta kaina – nebūtinai kalėji-
mas, kaip sovietmečiu. Šiandien už
tiesą dažnai mokama nemalonumų,
materialinių praradimų kaina. Šian-
dienos idealai yra gerovė, sėkmė,
klestėjimas, tolerancija, susitaiky-
mas, daug tiesų. Dažnai nejaučiama
nei didelio noro, nei būtinybės skirti
juoda nuo balta. Pamažu ta skirtis ir
ištrinama.

– Gal akivaizdaus blogio ne-
buvimas išplerina ir gebėjimą, ir
akstinus skirti juoda ir balta?
Sovietmečiu Ronald Reagan tie-
siai šviesiai kalbėjo apie blogio
imperiją, o šiandien prancūzai
pasirengę parduoti rusams ga-
lingą puolamąją ginkluotę...

– Sunku politikoje tikėtis tvirtos
ištikimybės vertybėms, moraliniams
idealams ir pastovumo. Prancūzų el-
gesys nestebina. Kas apskritai dar
gali stebinti po XX a. politinių nu-
sikaltimų ir išdavysčių? Kapitalisti-
niame pasaulyje yra vertinama taika,
gerovė. Žmogus susikuria saugų, jau-
kų, apskaičiuotą ir vis ilgėjantį gyve-
nimėlį. Jam nesinori juo rizikuoti nei
asmeniškai, nei įveliant savo šalį į
vargus, išmėginimus. Politikai, savo
ruožtu, matyt, jaučiasi atsakingi už
tokius visuomenės lūkesčius. Bet yra
ir žmonių, kurie nebijo kritikuoti,
viešai reikšti nuomonę ir mokėti jos
kainą. Nukelta į 5 psl.
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2010 m. gruodžio 2 d. Lietuvos
Respublikos Seimas priėmė preziden-
tės Dalios Grybauskaitės grąžintą
įstatymą su visomis jos teikiamomis
pataisomis ir papildymais. Įstatymą
sudaro 46 straipsniai, 29 puslapiai.
Penktajame straipsnyje įvardyta, kas
yra Lietuvos piliečiai. Tarp jų yra ir
asmenys, kurie šio įstatymo įsigalioji-
mo dieną yra Lietuvos Respublikos
piliečiai.

Septintasis straipsnis įvardija
atvejus, kai Lietuvos Respublikos
pilietis gali būti kartu ir kitos valsty-
bės pilietis. Tai LR pilietis, kuris
atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1. Lietuvos Respublikos pilietybę
ir kitos valstybės pilietybę įgijo gim-
damas ir jam nėra sukakę 21 metai;

2. Yra asmuo, ištremtas iš oku-
puotos Lietuvos Respublikos iki 1990
m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės
pilietybę;

3. Yra asmuo, pasitraukęs iš
Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgi-
jęs kitos valstybės pilietybę;

4. Yra šio straipsnio 2 ar 3 punk-
te nurodyto asmens palikuonis;

5. Sudarydamas santuoką su
kitos valstybės piliečiu dėl to savaime
(ipso facto) įgijo tos valstybės piliety-
bę;

6. Yra asmuo, kuriam nesukako
21 metai, jeigu jis yra įvaikintas Lie-
tuvos Respublikos piliečių (piliečio)
iki tol, kol jam sukako 18 metų, ir dėl
to įgijęs Lietuvos Respublikos piliety-
bę pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1
dalį;

7. Yra asmuo, kuriam nesukako
21 metai, jeigu jį, Lietuvos Respubli-
kos pilietį, iki kol jam sukako 18 me-
tų, įvaikino kitos valstybės piliečiai
(pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valsty-
bės pilietybę;

8. Lietuvos Respublikos pilietybę
įgijo išimties tvarka, būdamas kitos
valstybės pilietis;

9. Lietuvos Respublikos pilietybę
įgijo turėdamas pabėgėlio statusą
Lietuvos Respublikoje.

Penktasis straipsnis apima visus,
kurie turi Lietuvos pilietybę ir sveti-
mos valstybės pilietybę pagal tuo lai-
ku galiojančius pilietybės įstatymus.
Septintasis straipsnis apima pirmo-
sios ir antrosios bangos emigrantus,
nes pagrindinis reikalavimas yra, jog
asmuo būtų išvykęs iš Lietuvos iki
1990 m. kovo 11 d. Į straipsnį neį-
traukti dabartiniai emigrantai (iš-
vykę iš šalies po nepriklausomybės
atkūrimo), nebent jie įgijo svetimos
valstybės pilietybę tarp 2003 m.
sausio 1 d. ir Konstitucinio Teismo
(KT) sprendimo 2006 m. lapkričio 13
d. įsigaliojimo, nes KT sprendimas
atbuline data negalioja.

Svarbu suvokti, kokia šiuo klau-
simu yra politinė valia. Norint tai su-
žinoti, reikia išanalizuoti Seimo na-
rių balsavimą, pastabas spaudoje ir
Lietuvos žmonių nuomones. Pir-
miausia pasižiūrėkime į Seimo narių
ir jų frakcijų balsavimą. Kaip žinote,
vyko 3 atskiri balsavimai dėl dabar-
tinio pilietybės įstatymo. Pirmasis
įvyko 2010 m. lapkričio 4 d. Jo metu į
septintąjį straipsnį buvo įtraukti tie
Lietuvos piliečiai, kurie emigravo po
nepriklausomybės atkūrimo ir pri-
ėmė NATO arba Europos Sąjungos
kraštų pilietybę. Prezidentė šio Sei-
mo priimto įstatymo nepriėmė ir jį
grąžino Seimui persvarstyti su savo

pataisomis. Antrasis balsavimas
įvyko gruodžio 2 d. XIP-353GR siekta
patvirtinti tą patį įstatymą, kuris
buvo priimtas lapkričio 4 d. be prezi-
dentės pataisų. Trečiasis balsavimas
įvyko tą pačią dieną priimant prezi-
dentės pasiūlytas pataisas. Pirmiau-
sia reikia pažiūrėti, kaip Seimo na-
riai balsavo per visus tris balsavimus.

Balsuojant dėl to paties įstatymo,
kuris jau buvo Seime priimtas, įstaty-
mas laikomas priimtu, kai už jį bal-
suoja daugiau kaip pusė visų Seimo
narių (72 straipsnis Konstitucijoje).
Įstatymas su prezidentės pataisomis
yra priimtas, kai už jį balsuoja dau-
guma posėdyje dalyvaujančių Seimo
narių (Seimo statutas Nr. 167). Susi-
laikiusieji, pagal Seimo statutą, yra
traktuojami kaip nebalsavusieji už
įstatymą. Tuo tarpu pagal „Roberts
Rules or Order”, su kuriuo mes Va-
karuose esame susipažinę, dauguma
sprendžiama pagal balsuojančiųjų
skaičių, pvz., jei susirinkime yra 20
dalyvaujančių žmonių ir tik 15 bal-
suoja, dauguma yra 8, kadangi dau-
guma yra sprendžiama pagal visų
balsuojančių už ir prieš skaičių.

Seime yra sukurta Lietuvos
Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės (PLB) komisija.
Joje dalyvauja 8 Seimo nariai – po
vieną iš kiekvienos Seimo frakcijos.
Penki tos komisijos nariai rėmė Sei-
mo priimtą įstatymą ir balsavo jį
patvirtinti – Paulius Saudargas (TS),

Rima Baškienė (Mišri grupė), Dalia
Teišerskytė (Liberalų sąjūdis), Zita Už-
lytė (Krikščionių partija) ir Ona Va-
liukevičiūtė (Tvarka ir teisingumas).
Vytautas Bogušis (Tautos prisikėlimo
p.) balsavo prieš, Saulius Bucevičius
(Darbo partija) susilaikė, o Juozas
Olekas (Socialdemokratų p.) nedaly-
vavo patvirtinant įstatymo balsavi-
mą. Šios Seimo kadencijos metu ko-
misija buvo susirinkusi du kartus:
2010 m. balandžio ir spalio mėne-
siais. Pilietybės rezoliucijos nei pir-
mojoje, nei antrojoje komisijos sesijo-
je nebuvo priimtos, komisija patikri-
no pilietybės įstatymo būklę ir spalio
mėnesį paragino Seimo Etikos ir pro-
cedūrų komisiją išnagrinėti ir pateik-
ti išvadas dėl galimo pilietybės įstaty-
mo procedūros priėmimo pažeidimo
iki 2010 m. lapkričio 4 d. Platesnių
diskusijų nebuvo, taip pat nebuvo ir
oficialaus kreipimosi į šį Seimą.

PLB aktyviai skatino Seimo na-
rius, frakcijų valdybas bei Vyriausybę
priimti įstatymą įtraukiant naujus
emigrantus. PLB valdyba rašė laiš-
kus visiems Seimo nariams, prašy-

Lietuvos pilietybės įstatymas,
įsigaliosiantis 2011 m. balandžio 1 d.

dama jų paramos, parašė laišką prezi-
dentei, prašydama pasirašyti Seimo
įstatymą, bei susitiko su frakcijų
vadais. PLB valdyba ragino naujus
emigrantus išsakyti savo nuomonę
Seimo nariams, rašė straipsnius į
Lietuvos spaudą, dalyvavo televizijos
ir radijo programose bei prašė para-
mos iš visuomeninių Lietuvos organi-
zacijų. PLB valdybos pirmininkė
Lietuvoje buvo nuo birželio mėnesio
iki po lapkričio 4 d. balsavimo, po ku-
rio išvyko į JAV tikėdamasi, kad pre-
zidentė siūlomą įstatymą pasirašys.
Nemažai prie PLB pastangų prisidėjo
PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.
Ji dalyvavo kai kuriuose pokalbiuose
su Seimo nariais ir frakcijomis, ati-
dėjo savo atostogas tam, kad galėtų
padėti rengiant gruodžio 2 d. balsa-
vimą.

PLB laikysena nuo pat pradžių
buvo ir yra ši: Lietuvos Konstitucija
suteikia prigimtinę, t. y. gimstant įgy-
jamą, teisę į Lietuvos pilietybę lietu-
vių kilmės asmenims ir jų palikuo-
nims ir ji negali būti atimta.

Išvados. Esame širdingai dėkingi
tiems Seimo nariams, kurie rėmė pi-
lietybės išlaikymo įstatymą, kai rei-
kėjo jį patvirtinti. Šio įstatymo nerė-
mė socialdemokratai, Darbo partijos
frakcija ir Tautos prisikėlimo frakci-
ja, nors nedidelis šių frakcijų narių
skaičius pirmą kartą Seime pristačius
įstatymą balsavo už, bet antrą kartą
balsuojant už tą patį variantą minėtų

frakcijų nariai nedalyvavo, susilaikė
ar balsavo prieš. Gausiausiai įstaty-
mą rėmė Liberalų sąjūdžio frakcija ir
Krikščionių partijos frakcija. Iš 18
Tvarkos ir teisingumo frakcijos narių
už šio įstatymo patvirtinimą balsavo
tik 8. Iš 8 Mišrios Seimo grupės narių
už pilietybės įstatymo patvirtinimą
balsavo 4. Iš 45 Tėvynės sąjungos ir
Lietuvos krikščionių demokratų frak-
cijos (TS-LKDF) narių pirmą kartą
už įstatymo patvirtinimą balsavo 36
nariai, tačiau antrą kartą tik 23.

Vienas iš prieš įstatymą nusitei-
kusių narių, kuris padarė įtaką ir Tė-
vynės sąjungos narių sprendimui,
buvo prof. Vytautas Landsbergis (TS-
LKDF). „Lietuvos žiniose” jis teigė,
jog šiame „įstatyme esama senos kon-
ceptualios sumaišties”. „Pilietybės
galima tik atsisakyti, ir dalis naujųjų
išeivių, siekiančių kitos šalies piliety-
bės, jos gavimo faktu atsisako Lie-
tuvos pilietybės.” Užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis (TS-
LKDF), kuris prižiūri užsienio lietu-
vių reikalus ir kurio ministerijoje yra
kuriama „Globalios Lietuvos” strate-

gija, 2010 m. birželio 1 d. Seime pa-
reiškė, jog tie, „kurie savo noru pagal
nustatytą tvarką išvyko iš okupuotos
Lietuvos ir tapo kitos valstybės pilie-
čiais, taip pat aiškiai išreiškė savo
valią, todėl jiems teisė turėti dvigubą
pilietybę neturi būti suteikta, tačiau
jiems turi būti suteikiama galimybė
pakeisti savo valią, tai yra atkurti
Lietuvos Respublikos pilietybę”. Jis
taip pat padarė įtaką savo partijos ir
kitų Seimo narių sprendimams.

Socialdemokratai kaip savo spren-
dimo priežastį pateikė šias pastabas:
„Valstybės svarbiausias problemas
spręs iš Lietuvos išvykę ir emigracijo-
je gyvenantys tautiečiai” (Justinas
Karosas, Delfi.lt, 2010 m. spalio 15
d.), šis įstatymas „įžvelgiąs ir rasinio
diskriminavimo požymių” (V. P. An-
driukaitis).

Prezidentė Grybauskaitė prieš
jos išrinkimą 2009 m. gegužės 5 d.
paskelbė, jog „esame per maža tauta,
kad galėtume leisti sau prabangą
ignoruoti po pasaulį išsibarsčiusius
lietuvius. Mes turime saugoti savo
žmones, todėl dviguba pilietybė tu-
rėtų būti tas įrankis, kuris padėtų
tautiečiams, kad ir kur jie begyventų,
išsaugoti ryšį su Tėvyne.” Susitikime
su PLB atstovais 2010 m. liepos 8 d.
ji užtikrino mus, kad „ji atvira dvi-
gubai pilietybei tiems, kurie yra
išvažiavę iš Lietuvos, kurie turi lietu-
viškas šaknis, bet, be abejo, kol kas
reikia laukti įstatymo leidėjų nuo-

monės” ir pridūrė, jog „visi lietuviai
yra lietuviai”. Prezidentės motyvus,
vetuojant Seimo įstatymą, aiškino
Solveiga Cirtautienė: „Negali būti
taip, kad daugiau kaip pusei Lietuvos
piliečių atsivertų dvigubos pilietybės
galimybės.” Sunku patikėti preziden-
tės žiniomis, kad pusė lietuvių tautos
gyvena užsienyje. Iš kur tokia statis-
tika?

Saulius Stoma „Lietuvos žiniose”
2010 m. lapkričio 23 d. taip rašė:
„Susidūrusi su Egidijaus Kūrio mo-
kytinių spaudimu, prezidentė vetavo
dvigubą pilietybę išplečiantį Piliety-
bės įstatymą.” „Grupe intelektualų”
pasivadinusieji 2010 m. lapkričio 2 d.
paskelbė savo nuomonę. Jie teigė, jog
„visi šie asmenys (t. y. išvykusieji –
R.N.) šios teisės atsisakė patys, sąmo-
ningai ir savo noru pasirinkdami
kitos valstybės pilietybę”. Taigi emi-
gravusieji tampa „išsižadėjusiais
asmenimis”. Perskaičius ,,Grupės
intelektualų” pareiškimą aišku, kad
ši grupė nėra susipažinusi su tuo, kas
vyksta laisvame pasaulyje, net Eu-
ropos Sąjungoje. Nukelta į 8 psl.

Užsienio lietuviai pa-
geidauja dalyvauti Lietu-
vos politiniame, kultūri-
niame, ekonominiame bei
visuomeniniame gyveni-
me, nes iš to laimės visų
mūsų Lietuva. Mes Lietu-
vai nieko nekainuojame.

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės
dalyviai praėjusiais metais Vilniuje.

www.stazuote.com
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AR NERIZIKINGA IR AR NE PER BRANGU
SIÛSTI JAUNUOLIUS Î SVETIMÂ MIESTÂ?

APIE ,,SAULUTÈS” PARAMÂ

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

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Skaitydamas „Draugo” dienraš-
tyje skautams skirtą skyrių ,,Skau-
tybės kelias”, pastebėjau pranešimą
apie ruošiamą išvyką į Bostono mies-
tą žaidynėms ,,Paslapčių ieškonė
2011”.

Pranešime nėra nurodyta, kaip
reikia važiuoti, kur jaunuoliai galės
visi susirinkti. Vietoj to, kad jie būtų
atskirai apgyvendinti pas vietinius
namuoses, ar  nereikėjo surasti vieš-
butį ir susitarti su jo vadovybe, kad
visi dalyviai rinktųsi į vieną vietą?
Tokiu atveju jaunuolių paėmimas ir
nuvežimas į žaidynių vietą būtų
paprastesnis ir saugesnis. Kambaryje
gali miegoti nuo 2 iki 4 asmenų,

nakvynė nedaug kainuotų.
Siunčiami jaunuoliai į miesto

centrą turėtų būti lydimi asmenų, ge-
rai pažįstančių miestą. Šiais laikais
yra daug iškrypėlių, besikėsinančių į
jaunus asmenis.

Tėvams, siunčiantiems savo vai-
kus į svetimą miestą, turėtų būti duo-
ti vietos vadovų telefono numeriai ir
adresai, kad galėtų į juos kreiptis, iš-
kilus reikalui. Vietos vadovai ir jau-
nuolius lydintieji turėtų būti įparei-
goti rūpintis jų apsauga ir jų gerove.
Sėkmingo suvažiavimo.

Antanas Paužuolis,
Chicago, IL

Gruodžio 22 d. „Draugo” nume-
ryje, Inos Drąsutienės straipsnyje
„Kad Lietuvos vaikai neprarastų
Tėvynės meilės” aprašomas Vytauto
Landsbergio fondo surengtas moks-
leivių rašinių konkursas patriotine
tema. Fondo valdybos pirm. Gražina
Landsbergienė dėkoja konkurso me-
cenatams L. ir A. Stepaičiams bei A.
Markevičiui ir Fondo rėmėjams A. ir
T. Kazlauskams, padedantiems dau-
giavaikėms šeimoms. Straipsnio au-
torė dėkoja „Indrei Tijūnėlienei, re-
miančiai studentus ir kitas dideles
programas”.

Norėčiau kai ką patikslinti. Ma-
no vyras Donatas daug metų per Lie-
tuvos vaikų globos būrelio „Saulutė”
„Konkretaus vaiko” rėmimo pro-
gramą rėmė 8 vaikus, dalis jų – stu-
dentai. Be to, jis prisideda prie kelių
šeimų išlaikymo. Sakau „mano vy-
ras”, nes nuo to laiko, kai gimė mūsų
4 vaikai, aš nebedirbau, išskyrus sa-
vanorišką veiklą arba (nes buvau bio-
logijos mokytoja gimnazijoje) darbą
„pamainine mokytoja” („Substitute
teacher”). Vyras išlaikė mūsų šeimą
ir su visuomenine veikla susijusias
išlaidas.

O parama Gražinos Landsber-
gienės pasiūlytiems studentams tai
ne Tijūnėlių,  o Lietuvos vaikų globos
būrelio „Saulutė” aukos. Kadangi
esu „Saulutės” pirmininkė, turbūt
Landsbergienei, o gal straipsnio auto-
rei greičiau prisiminė mano, o ne or-

ganizacijos vardas.
Šiuo metu „Saulutės” vicepirm.

yra Raminta Marchertienė, iždininkė
Ramunė Račkauskienė, sekretorės
Laima Braune ir Birutė Nalienė, Flo-
rida skyriaus pirm. Birutė Kožicienė,
o JAV Rytų pakraščio atstovai yra
Robert Duda ir Ginger Houghton.
„Saulutės” valdyboje yra buvusios
Vida Maleiškienė, Jūra Gvidienė,
Irena Draugelienė, Aušra Saulienė ir
Marytė Černiūtė. Detroit apylinkėje
„Saulutei” atstovavo Eleonora Gri-
gaitienė ir Birutė Bublienė. Teisinis
patarėjas yra Saulius Kuprys. Lie-
tuvoje „Saulutei” stipriai talkina Lie-
tuvos vaikų fondas (125 Laisvės pr.,
Vilnius, direktorė Romualda Navi-
kaitė). Jų, „Saulutės” narių bei ge-
raširdžių aukotojų dėka 2010 m. iki
gruodžio mėnesio pradžios, per „Sau-
lutę” į Lietuvą iškeliavo 136,000 dol.

Kviečiame į ateinantį „Saulutės”
renginį – Lietuvos prezidento Alek-
sandro Stulginskio minėjimą, kuris
įvyks sekmadienį, vasario 6 d., 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro di-
džiojoje salėje. Programoje – Danutė
Bindokienė, Stasė Petersonienė, gar-
bės viešnia prezidento dukra dr. Al-
dona Juozevičienė, meninę programą
atliks Dariaus Polikaičio vadovauja-
mas Vyrų oktetas. Dėkojame už pa-
ramą.

Indrė Tijūnėlienė
Lemont, IL

ANGELÈ LAUCIÙTÈ

Pilietybės įstatymo 
tremtiniams

Aš laidoju Lietuvą savo –
Skausmingai, kaip motinos širdį.
Ją priešai savi okupavo
Ir mariose vargo prigirdė.

Ji šiandien – kaip kryžius sugriuvęs.
Nedorėliai valdo ir teisia.
Ir nuosprendį skelbia lietuviui –
Neturit į Lietuvą teisės.

Tiek metų ją saugoję, gynę
Svetur kauburėliais pražysim.
Nejaugi į savo Tėvynę –
Beteisiai ir mirti negrįšim?

Juk degina tiltus ne broliai –
Tie patys ir Sibiran trėmė.
Ant rankų jų dega lig šiolei
Kraujuotos, nenykstančios dėmės.

O Lietuva, žeme šventoji,
Aš šiandien svetur duoneliauju.
Nešiosiu širdy ir nešioju
Tik Tavąjį kūną ir kraują.

Aš laidoju Lietuvą savo,
Širdy – juodas skausmas negeras:
Tėvynę savi okupavo,
O mus duoneliauti išvarė...

Toronto,  2010 m.

Atkelta iš 3 psl. Prieš trisdešimt
metų Lietuvoje „išsišokdavo” tik vie-
nas kitas. Daug kam atrodė, kad tai –
kvailystė. „Išsišokusiųjų” išeities taš-
kas buvo labai paprastas: čia – tiesa,
ten – melas; čia – balta, ten – juoda.

– Šiandien nebėra sovietme-
čio baimės, bet skirti juoda ir
balta – nepopuliaru, nemadinga
ir nesaugu: toks pat „išsišokimas”.

– Patogaus gyvenimo praradimo
baimę šiandien net sunkiau nugalėti,
nei kitados – kalėjimo baimę. Šian-
dien labiau bijoma netekti įprasto
gyvenimo nei kažkada bijota pakliūti
į kalėjimą.

– Jau dvidešimt metų kalba-
me apie tai, kad trūksta teisingu-
mo, pilietiškumo, doros. Kodėl
nemažėja pagrindo šitaip nuo-
gąstauti?

– Labai dažnai koją pakiša vers-
las, dideli pinigai, pelno troškimas.
Visuomenė turi subręsti, kad suvok-
tų, jog ir verslui, ir pažangai moralė
ne kenkia, bet padeda. Krikščionybė
kapitalizmo dėsnius padeda švelninti.
Ji padeda gyvenimą matyti ne tik
kaip kovą už geresnes sąlygas bet ko-
kiomis priemonėmis.

– Esate sakęs, kad Bažnyčia
Vakaruose sulaukia vis mažiau
tikinčiųjų, ir, tikėtina, grįžta ka-
takombų krikščionybės laikai.

– Dabartinio popiežiaus požiūris
– ne dirbtinai didinti Bažnyčios popu-
liarumą ir pritraukti žmones netik-
rais dalykais, kuriant iliuziją, kad jie
yra krikščionys, bet stiprinti tuos,
kurie nori būti Bažnyčioje, kuriems
tai tikrai svarbu. Popiežiaus laikyse-
na – siekti, kad mažoji kaimenė būtų
tvirta, ištikima, sąmoninga, apsis-
prendusi, skirianti balta ir juoda. Ma-
nau, istorijoje veikia ne tik žmonių
pastangos, suvokimai, strategijos, bet
ir kita jėga. Tuo remdamasis žvelgiu
ir į ateitį. Taip, šiandien esama pra-
laimėjimų, silpnumų, atotrūkio nuo
gyvenimo ženklų, bet kas bus rytoj –
nežinau.

(...)
Sutrumpinta

Delfi.lt

Vladimiras Laučius – nuo 1989
m. gyvena Lietuvoje. 1991–1993 m.
tarnavo atkurtoje Lietuvos pasienio
tarnyboje. Nuo 2001 m. dirba spau-
dos, televizijos ir radijo žurnalistu. 

KUN. SASNAUSKAS: 
ŠIANDIEN BAISIAU UŽ KALĖJIMĄ...

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Netekome kino režisieriaus
Almanto Grikeviçiaus

�   Î kovâ su sniego pusnimis stojo 
tik pavieniai kariai 

Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) –
Lietuvos kinas patyrė skaudžią ne-
tektį – eidamas 76-uosius metus po
ilgos ir sunkios ligos sausio 4 dieną
mirė vienas žymiausių lietuvių kino
režisierių, Nacionalinės premijos lau-

reatas Almantas Grikevičius, pranešė
Lietuvos kinematografininkų sąjun-
ga.

Almantas Grikevičius gimė 1935
m. birželio 7 d. Kaune. 1965 m. baigė
Maskvos kinematografijos institutą,
Režisūros fakultetą. Didžiuliai Al-
manto Grikevičiaus nuopelnai lietu-
vių dokumentiniam bei vaidybiniam
kinui. Tai jis sukūrė legendomis ta-
pusius dokumentinius filmus – ,,Sau-
lės pasakos” (1964), ,,Trys taktai”
(1966), ,,Laikas eina per miestą”
(1966), ,,Malda už Lietuvą” (1991),
,,Pastabos gyvenimo būdo paraštėse”
(2002), ,,Bandymas išsiaiškinti”
(2003), vaidybinius filmus – ,,Jaus-
mai” (1968), ,,Ave vita” (1969), ,,Sa-
dūto tūto” (1974), ,,Sodybų tuštėjimo
metas” (1976), ,,Veidas taikinyje”
(1978–1979), ,,Faktas” (1980), ,,Sa-
vaitgalis pragare” (1987).

Už nuopelnus nacionaliniam ki-
no menui 1981 m. Almantui Grike-
vičiui buvo suteiktas Nusipelniusio
meno veikėjo garbės vardas, 1984 m.
jam suteikta Respublikinė premija,
2004 m. paskirta Lietuvos Vyriausy-
bės meno premija. 2005 m. režisie-
rius apdovanotas ordino ,,Už nuopel-
nus Lietuvai” Riterio kryžiumi. 2009
m. Almantas Grikevičius tapo Nacio-
nalinės kultūros ir meno premijos
laureatu.

Pasirodys pirmoji išsami knyga 
apie holokaustâ Lietuvoje

Pasikeitė asmens 
dokumentų įsigijimo kainos

ELTA – Nuo sausio 1 d. Lietuvos
piliečiams suteikta teisė rinktis as-
mens dokumentus – galima turėti as-
mens tapatybės kortelę arba pasą,
norintieji gali įsigyti ir abu dokumen-
tus. Įsigaliojo ir nauja rinkliava už
asmens tapatybės kortelės ir Lietu-
vos Respublikos paso išdavimą.

Dabar asmens tapatybės kortelės
kaina ją gaunant arba keičiant bend-
ra tvarka yra 30 litų, įsigyjant per
penkias darbo dienas – 70 litų, per
vieną darbo dieną – 110 litų.

Paso kaina jį gaunant arba kei-
čiant bendra tvarka yra 150 litų, įsi-
gyjant per penkias darbo dienas – 200
litų, per vieną darbo dieną – 250 litų.

Už asmens tapatybės kortelės iš-
davimą ar keitimą vaikams iki 18 me-
tų, taip pat asmenims, kuriems su-
kako senatvės pensijos amžius, ima-
ma 15 litų valstybės rinkliava, už pa-
so – 75 litų. Jei šie asmenys pageidau-
ja įsigyti asmens tapatybės kortelę ir
pasą, rinkliavos dydis 50 proc. suma-
žinamas tik už vieno iš dokumentų
išdavimą ar keitimą bendra tvarka.
Dokumentą išduodant skubos tvarka,
mokama visa kaina. 

NATO pajègose pradeda
budèti Lietuvos kariai

Vilnius, sausio 3 d. (BNS) – Šie-
met turėtų būti išleista pirmoji išsa-
mi knyga apie holokaustą Lietuvoje,
kuri turėtų užpildyti iki šiol buvusią
spragą. ,,Nuoseklaus tyrimo sulauk-
sime tik šiais metais. Šiais metais iš-
eis dr. Arūno Bubnio knyga ‘Holo-
kaustas Lietuvoje’”, – Lietuvos tele-
vizijai sakė Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo centro ge-
neralinė direktorė Teresė Birutė Bu-

rauskaitė. Jos teigimu, reikia pripa-
žinti, kad Lietuvos istorikai iki šiol
nebuvo pakankamai nuosekliai įver-
tinę holokausto tragedijos, kai per
nacių okupaciją Antrojo pasaulinio
karo metais šalyje buvo išžudyta dau-
giau nei 90 proc. iš 200,000 žydų.
2011 m. Lietuvos valdžia yra paskel-
busi Holokausto aukomis tapusių
Lietuvos gyventojų atminimo metais. 

TV dokumentikos filmams skirs milijonâ litû�

A. Ažubalis teigia, kad d∂l apribojimû
Baltarusijai turi b∆ti apsisprêsta ES  

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) –
Sausio 1 d. budėjimą NATO greitojo
reagavimo pajėgose (angl. NATO
Response Force, NRF) pradėjo iš Ka-
rinių oro pajėgų karių sudarytas Oro
uosto terminalo aptarnavimo viene-
tas ir Karinių jūrų pajėgų išminavi-
mo laivas ,,Sūduvis”. 

Anot Krašto apsaugos ministeri-
jos, jei būtų priimtas sprendimas pa-
sitelkti NATO pajėgas, Oro uosto ap-
tarnavimo vienetas, kurį sudaro 18
karių, operacijos rajone būtų atsa-
kingas už perkeliamos oro bazės ap-
tarnavimą – vykdytų krovinių pakro-
vimo, iškrovimo ir transportavimo,
keleivių registravimo ir palydos, me-
dicininės paramos ir kitas užduotis,
taip pat padėtų užtikrinti skrydžių
saugą.

Oro uosto terminalo aptarnavi-
mo vienetas, pasitelkus NATO pajė-
gas, veiktų šių pajėgų Oro dalinio su-
dėtyje. Be Oro uosto terminalo aptar-
navimo vieneto ir laivo ,,Sūduvis”,
NATO greitojo reagavimo pajėgose
metus taip pat budės iš Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Algirdo mechani-
zuotojo pėstininkų bataliono karių
sudaryta Pajėgų apsaugos kuopa –
apie 100 karių. 

Iki šiol budėjimo NATO greitojo
reagavimo pajėgose trukmė būdavo
šeši mėnesiai, bet vykdant NATO
pertvarką ir pakeitus NATO greitojo
reagavimo pajėgų koncepciją, nuo
2011 m. pamainų budėjimai šiose pa-
jėgose truks metus. Lietuva budėti
NATO greitojo reagavimo pajėgose
savo karius skiria nuo 2005 metų. 

Atkelta iš 1 psl.      primin-
damas, kad prieš prezidento rinki-
mus ES Baltarusijai siūlė 3 milijardų
eurų ekonominę pagalbą ateinan-
tiems trejiems metams. ES taip pat
svarsto galimybę nutraukti visus pro-
jektus, susijusius su Baltarusijos val-
džia, išbraukti Baltarusiją iš ES Rytų
partnerystės programos susitikimų ir
aktyviau remti šalies pilietinę visuo-
menę. Kai kurios ES narės atsargiai
vertina Baltarusijos stūmimą į atsi-
skyrimą, nes baiminasi padidinti
Kremliaus įtaką Minske. 

,,Jokių baimių neturiu, gerbiu
kiekvienos ESBO narės nuomonę, tas
nuomones mes vertiname, kaupiame,
svarstome ir kai bus priimtas spren-
dimas, pranešime, o dabar sakyti, ku-
ri nuomonė geresnė, nesiimsiu”, –
teigė A. Ažubalis. 

Po prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės susitikimo su užsienio reikalų
ministru šalies vadovės atstovas

spaudai Linas Balsys pareiškė, kad
dešimtmetį trukusi Baltarusijos at-
skirtis nedavė nieko gero. Užsienio
reikalų ministras paaiškino, kad nėra
uždaromos durys ir siekiama, kad
Baltarusija neužsidarytų.

Tokiu žengimu užsidarymo link
užsienio reikalų ministras laiko
Minsko sprendimą nepratęsti ESBO
biuro mandato. Baltarusijos valdžia
raginama šį sprendimą persvarstyti. 

Kalbėdamas apie tikimybę dėl
Baltarusijos rinkimų rezultatų nepri-
pažinimo, A. Ažubalis remiasi ESBO
Demokratinių institucijų ir žmogaus
teisių biuro pareiškimu, kad ,,rinki-
mai neatitiko pagrindinių šios orga-
nizacijos ir demokratijos reikalavimų”.
,,Manau, kad tai yra pakankamai aiš-
kus pasakymas”, – sakė ministras.

Tikimasi, kad ES sprendimas dėl
apribojimų Baltarusijai paaiškės sau-
sio 31 dieną per ES Užsienio reikalų
ministrų tarybos posėdį. 

Kaunas, sausio 4 d. (lrytas.lt) –
Pirmą 2011 metų darbo dieną Kauno
savivaldybės vadovai surengė visuo-
tinę sniego kasimo talką. Joje daly-
vauti ir mojuoti kastuvais valdžia pa-
kvietė seniūnijų darbuotojus ir mies-
tiečius, o talkininkus aprūpinti kasi-
mo priemonėmis – miesto gatves
valančią įmonę „Kauno švara”. 

Savivaldybės vadovų įvaizdžiu
besirūpinantys valdininkai suskubo
išplatinti pranešimus žiniasklaidai,
nepamiršdami pacituoti Kauno mero,
konservatoriaus Andriaus Kupčins-
ko. „Ir Kaune, ir visoje Lietuvoje šie-
met iškrito labai daug sniego, sinopti-
kai spėja, kad snigs ir artimiausiomis
dienomis. Todėl raginu visus miestie-
čius po švenčių imti į rankas kastu-
vus ir apsivalyti savo aplinką. Talka
savanoriška, kviečiu prie jos prisi-
jungti įstaigas, bendroves, namų ben-
drijas ir pavienius gyventojus”, – iš-
platintame pranešime cituotas Kau-
no meras. 

A. Kupčinskas kasė sniegą Eigu-
lių seniūnijoje, pasižiūrėti, kaip dar-
buojasi meras, susirinko nemažai
žurnalistų. Lrytas.lt nusprendus pa-
sidomėti, kaip sniegas kasamas ten,

kur nedalyvauja meras, Kauno Cent-
ro seniūnijos pašonėje, laukė netikė-
tumas. Apie 4 val. p. p, kai visuotinė
talka jau turėjo būti prasidėjusi, čia
nesimatė nė vieno kastuvu mojuo-
jančio žmogaus. Braidant po sniege
skęstančią prie seniūnijos ir istorinės
Prezidentūros esančią automobilių
stovėjimo aikštelę, joje nebuvo nei
kastuvus turinčių dalinti komuna-
lininkų, nei į mero šaukimą atsiliepu-
sių valdininkų. 

Palaukus beveik pusvalandį, bai-
giantis darbo dienai į nuvalyti pla-
nuotą aikštelę neskubėdami atžings-
niavo du vyrai – Centro seniūnas Vy-
tautas Pauliukas su kolega. Mojuo-
dami kastuvais jie noriai pozavo fo-
tografavusiems žurnalistams, po ke-
lių minučių vienas jų paklausė, ar šio
„darbo” pakaks. Panašu, kad sniegą
kapsčiusiems valdininkams nerūpėjo
sniego grioviu virtęs šaligatvis prie
seniūnijos pastato, kuriuo kasdien
eina žmonės.

Kalbinti kauniečiai mero kvie-
timą į talką vertino skeptiškai. Anot
pašnekovų, visuotinę talką derėjo or-
ganizuoti ne pirmadienį, bet praėjusį
savaitgalį.

Vilnius, sausio 3 d. (ELTA) –
Plėtojant edukacijos programas,
Švietimo ir mokslo bei Kultūros mi-
nisterijų lėšomis 2011–2013 metais
bus kuriami kūrybinės televizinės do-
kumentikos filmai aktualiomis Lie-
tuvos istorijos ir kultūros temomis.
Šiam tikslui abi ministerijos įsiparei-
goja skirti po 500,000 Lt. 

Kiekvienais metais planuojama
sukurti po vieną pilnametražį televi-
zinį kūrybinės dokumentikos filmą
arba kelių serijų televizinį kūrybinės
dokumentikos filmą apie iškilią Lie-
tuvos kultūros asmenybę arba apie
kultūros, istorijos įvykį ar reiškinį.

Svarbias Lietuvos istorijos ir kultū-
ros temas siūlys Kultūros bei Švieti-
mo ir mokslo ministerijų sudaryta
darbo grupė.

Artimiausiu metu abiejų ministe-
rijų interneto svetainėse ir visuome-
nės informavimo priemonėse bus pa-
skelbtas konkursas. Paraiškas galės
teikti kino kūryba ir kino veikla užsi-
imantys juridiniai asmenys, kino me-
no ir televizijos profesionalai. Jas ver-
tins mišri, įvairias kultūros bei moks-
lo disciplinas ir sritis atstovaujančių
narių konkurso paraiškų vertinimo
komisija.

A. a. režisierius Almantas Grikevi-
čius. 

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Svarbu ñinoti



Budapeštas, sausio 4 d. (BNS) –
Du didieji Vengrijos dienraščiai pa-
skelbė gedintys dėl, anot jų, žiniask-
laidos laisvės pabaigos, kuri atėjo, kai
prie Europos Sąjungos vairo stojusio-
je šalyje įsigaliojo naujas prieštarin-
gai vertinamas žiniasklaidos kontro-
lės įstatymas.

,,Vengrijoje spaudos laisvė eina į
pabaigą”, – savo pirmajame puslapyje
vengrų kalba skelbė didžiausiu tiražu
leidžiamas dienraštis ,,Nepszabad-
sag”, o šis sakinys taip pat buvo išs-
pausdintas visomis oficialiomis 27
sąjungai priklausančių šalių kalbo-
mis. Laikraščio vedamajame aiškina-
ma, kad redakcija nusprendė protes-
tuoti, nes naujasis ,,žiniasklaidos
įstatymas tarnauja tik valdančiosios
partijos ‘Fidesz’ vyriausybės sie-
kiams”. ,,Juo siekiama sutramdyti,
nubausti, o galiausiai sužlugdyti
tuos, kurie turi kitokią nuomonę”, –

pabrėžia vedamojo autoriai.
Išreikšdamas solidarumą su Ven-

grijos žiniasklaida, Vokietijos dien-
raštis ,,Tageszeitung” savo pirma-
jame puslapyje išspausdino tą patį
protesto pareiškimą. Tuo tarpu Veng-
rijos dienraštis ,,Nepszava” savo pir-
majame puslapyje išspausdino pieši-
nį, kuriame vaizduojamas kūju užsi-
mojęs žmogus. ,,Žiniasklaidos laisvė
yra esminė teisė kiekvienoje Europos
Sąjungos šalyje”, – skelbia užrašas po
piešiniu.

,,Privalome ginti savo demokra-
tines teises Vengrijoje! Reikalaujame
žiniasklaidos laisvės! – ‘Nepszava’ ra-
šo vengrų ir anglų kalbomis, prašy-
damas Bendrijos pagalbos. – Tikimės,
kad Europa žino apie šias nedemok-
ratiškas priemones ir padarys savus
išmintingus diplomatinius spren-
dimus, net jeigu dauguma vengrų
nieko apie tai nežino.” Praeitą mė-
nesį savaitiniai laikraščiai ,,Magyar
Naracs” ir ,,ES” savo pirmuosius
puslapius paliko tuščius, protestuo-
dami prieš naująjį žiniasklaidos kon-
trolės įstatymą.

Šis prieštaringai vertinamas tei-
sės aktas įsigaliojo sausio 1 d. – tą
pačią dieną, kai Vengrija perėmė šešis
mėnesius truksiantį pirmininkavimą
Bendrijai. Naujasis įstatymas sustip-
rino nacionalinės priežiūros instituci-
jos, kurios dauguma narių priklauso
premjero Viktor Orban partijai ,,Fi-
desz”, galias reguliuoti žiniasklaidos
turinį.

Vengrijos laikrašçiai apgailestauja dèl
„žiniasklaidos laisvès pabaigos” 

Londonas, sausio 4 d. (BNS) –
Nauji „WikiLeaks” paviešinti doku-
mentai rodo, kad JAV ambasada Pa-
ryžiuje patarė Washington pradėti
prekybos karą prieš bet kurią Euro-
pos Sąjungos (ES) valstybę, kuri prie-
šintųsi genetiškai modifikuotiems
pasėliams, praneša britų dienraštis
„The Guardian”. 

Paviešinti dokumentai byloja,
kad, atsakydamas į Prancūzijos
žingsnius 2007 m. uždrausti „Mon-
santo” genetiškai modifikuotus pasė-
lius, JAV ambasadorius Craig Stap-
leton, buvusio JAV prezidento Geor-
ge Bush draugas ir verslo partneris,
paragino nubausti ES ir ypač tas ša-
lis, kurios nepalaiko genetiškai modi-
fikuotų pasėlių naudojimo jų teritori-
joje. Iš kitų naujai paviešintų doku-
mentų matyti, kad JAV diplomatai
visame pasaulyje darė spaudimą dėl
genetiškai modifikuotų pasėlių, kurie
yra strateginis JAV vyriausybės ir
verslo siekis, auginimo.

Spaudimas dėl genetiškai modi-
fikuotų pasėlių neaplenkė ir Vatika-
no. Kadangi daug katalikų vyskupų
besivystančiose šalyse įnirtingai prie-
šinosi prieštaringai vertinamiems
pasėliams, JAV bandė daryti įtaką
per popiežiaus patarėjus. 2008 m.
pranešimai rodo, kad JAV ambasada
Vatikane buvo įsitikinusi, jog popie-
žius dėl ilgalaikio patarėjų prie Šv.
Sosto lobizmo iš esmės palaiko gene-
tiškai modifikuotus pasėlius, tačiau
kartu susirašinėjimuose apgailestau-
jama, jog jis vis dar neišreiškia savo
paramos.

JAV ambasada galų gale išsiaiški-
no, kad neteko artimiausio sąjungi-
ninko GMO (Genetiškai modifikuo-
tas organizmas) klausimu Vatikane –
kardinolo Renato Martino, įtakingos
Popiežiškosios teisingumo ir taikos
tarybos vadovo, žmogaus, paprastai
atstovaujančio popiežiui Jungtinėse
Tautose, paramos. Ambasados pra-
nešime teigiama, kad, pasak R. Mar-
tino atstovo, kardinolas iki šiol reiškė
paramą JAV biotechnologijoms iš da-
lies kaip atsidėkojimą už karo Irake
ir jo pasekmių pasmerkimą, taip siek-
damas su JAV išlaikyti gerus santy-
kius. Tačiau dabar R. Martino nebe-
matąs reikalo ir toliau laikytis tokio
požiūrio.

Paviešinti susirašinėjimai taip
pat rodo, kad JAV diplomatai tiesio-
giai dirbo su tokiomis GMO ben-
drovėmis kaip ,,Monsanto”. Taip pat
aiškėja, kad Ispanija ir JAV veikė su-
tartinai tam, kad įtikintų ES nesu-
griežtinti reikalavimų, susijusių su
biotechnologijomis. Viename JAV
ambasados Madride pranešime tei-
giama: „Jei kris Ispanija, kris ir visa
Europa.”

Pasaulio naujienos
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MINSKAS
Švedijos užsienio reikalų minist-

ras Carl Bildt pareiškė, kad Balta-
rusijos prezidentas Aleksandr Luka-
šenka gali vėl atsirasti tarp asmenų,
kuriems nebus leista atvykti į Euro-
pos Sąjungą (ES). Toks pat draudi-
mas gali būti taikomas ir dešimtims
kitų aukštų Baltarusijos pareigūnų,
siejamų su po rinkimų kilusių nera-
mumų malšinimų.

KIJEVAS
Kijevas nutraukė dujų tiekimą

Lenkijai. Anot „Lenkijos naftos ir du-
jų bendrovės” (PGNiG), Kijevas pra-
nešė Lenkijai apie Ukrainos dujų
eksporto pristabdymą per Zosino-
Hrubešuvo punktą nuo sausio 1 die-
nos. Tiekimo nutraukimas siejamas
su Ukrainos įstatymų pataisomis,
pagal kurias visos gamtinės dujos,
išgautos šalyje, turi būti skirtos tik
vidaus poreikiams tenkinti. Lenkija
nesutinka su Ukrainos sprendimu.
Varšuva reikalaus vykdyti sutartį,
kuri galioja iki 2020 m. pabaigos.

BERLYNAS
Vokietijos aerokosminis centras

paneigė pasirodžiusią informaciją,
kad dirba išvien su JAV prie 270 mln.
JAV dolerių vertės aukštųjų tech-
nologijų slaptos sekimo programos, ir
pareiškė, kad didelės raiškos optinis
palydovas bus skirtas tik moksli-
niams ir saugumo tikslams, o ne
žvalgybai. Norvegijos dienraštis ,,Af-
tenposten” paviešino ,,WikiLeaks”
atskleistą informaciją, kurioje teigia-
ma, kad Vokietija prisijungė prie JAV
kuriant palydovui skirtą sekimo pro-
gramą, kuri viešai pristatoma kaip
komercinis projektas, nors iš tiesų ją
kuria Vokietijos žvalgyba ir šalies
aerokosminis centras.

ATĖNAI
Graikijos sostinės viešojo trans-

porto darbuotojai streikuoja, protes-
tuodami prieš transporto bendruo-
menių pertvarkymą. Vairuotojai pa-
sisako prieš vyriausybės planus per-
žiūrėti viešojo transporto, kurio me-
tinis bendro biudžeto deficitas viršija
pusę milijardo eurų, struktūrą. Pla-

nuojama sumažinti valstybinę bilieto
kainos subsidiją nuo 75 iki 50 proc.,
taip pat sujungti visas transporto
bendroves į dvi: vieną, jungiančią
metro ir tramvajus, kitą – autobusus
ir troleibusus.

* * *
Graikijos vyriausybė planuoja

pastatyti 206 kilometrų ilgio sieną,
turinčią šalį apsaugoti nuo nepagei-
daujamų migrantų iš Turkijos,
vadovaujantis Jungtinių Valstijų
pavyzdžiu atsitverti nuo Meksikos.
Šiuos planus paskelbė Graikijos
piliečių apsaugos jaunesnysis minis-
tras Christos Papoutsis, kuris anks-
čiau buvo Europos Sąjungos (ES)
energetikos komisaru.

MADRIDAS
Ispanijoje nuo sekmadienio ga-

lioja vienas griežčiausių Europoje rū-
kymo draudimas. Remiantis nauju
įstatymu, cigaretės išguitos ne tik iš
barų ir restoranų, bet ir žaidimo aikš-
telių, uždarų visuomeninių erdvių,
mokymosi įstaigų. Už nusižengimą
įstatymui grės didelės piniginės bau-
dos. Oficialiais duomenimis, Ispani-
joje kasmet nuo tabako sukeltų pada-
rinių miršta 53,000 žmonių.

WASHINGTON, DC
JAV ambasadorius Kinijoje Jon

Huntsman davė suprasti, kad galbūt
mes iššūkį JAV prezidentui Barack
Obama per kitus Amerikos preziden-
to rinkimus 2012 m. 50 metų diplo-
matas ir milijardieriaus verslininko
sūnus, buvęs Utah valstijos guberna-
torius ir nuosaikusis respublikonas
2008 m. padėjo rengti respublikonų
kandidato į prezidentus John McCain
rinkimų kampaniją.

* * *
JAV karo laivyno pareigūnai

pradėjo tyrimą dėl pastaruoju metu
paviešintų nepadorių vaizdo įrašų,
kurie buvo nufilmuoti viename lėk-
tuvnešyje ne kokio nors eilinio jūrei-
vio, o antrojo pagal rangą laivo ka-
rininko. JAV karo laivynas paskelbė
ištirsiantis, kokiomis aplinkybėmis
buvo sukurti šie ,,aiškiai nederami”
vaizdo įrašai, kuriuose panaudota
branduolinio lėktuvnešio vidinio ste-
bėjimo vaizdo kamerų nufilmuota
medžiaga. Šių 2006–2007 m. sukurtų
vaizdo įrašų pagrindinė žvaigždė –
Owen Honors, kuris šiuo metu yra
lėktuvnešio ,,USS Enterprise” kapi-
tonas.

,,WikiLeaks”: JAV vyriausybè 
buvo raginama nubausti ES 

už pasipriešinimâ GMO 

JAV

EUROPA

Praeitą mėnesį savaitiniai laikraščiai
savo pirmuosius puslapius paliko
tuščius, protestuodami prieš naująjį
žiniasklaidos kontrolės įstatymą.

Andriaus Ufarto/ 
Baltijos fotografijos linija nuotr.



8                            DRAUGAS, 2011 m. sausio 5 d., treçiadienis

Lietuvos pilietybės įstatymas, 
įsigaliosiantis 2011 m. balandžio 1d.
Atkelta iš 4 psl.  Užsienio lietuviai
yra kaltinami tuo, jog pageidauja
„naudotis tik valstybės piliečio tei-
sėmis” – „balsavimo teisėmis” ir tuo
yra „pavojingi Lietuvai”, nes įstaty-
mas masiškai įteisina dvigubą piliety-
bę.

2010 m. spalio mėnesį „Lietuvos
ryte” net pasirodė laiškai, puolantys
PLB ir jos pirmininkę. Matyt, reikėjo
daugiau agitacijos. Tačiau buvo ne-
mažai remiančių, gerai, pilietiškai
nusiteikusių, veikiančių Lietuvos
žmonių. PLB laikyseną parėmė šių
organizacijų vadai: Lietuvos laisvės
kovotojų sąjunga, Krašto apsaugos
bičiulių klubas, Lietuvos kariuome-
nės rezervo karių asociacija, Atlanto
sutarties Lietuvos bendrija, Lietuvos
didžiosios kunigaikštienės Birutės
karininkų šeimų moterų Vilniaus
skyrius, Lietuvos laisvės kovos są-
jūdis, Atsargos karininkų sąjunga,
Lietuvos Nepriklausomybės gynimo
Sausio 13-osios brolija, Lietuvos Šau-
lių sąjunga, Lietuvos kariuomenės
karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir
nacistinio genocido, artimųjų sąjun-
ga, Lietuvos kariuomenės savanorių
draugija, Lietuvos atsargos karinin-
kų sąjunga, Nepriklausomybės gynė-
jų sąjunga, Vilniaus vietinės rink-
tinės apygarda, Vyčio Kryžiaus ordi-
no kavalierių draugija, Lietuvai pa-
gražinti draugija, Asociacija „Gimti-
nės takais”, Lietuvos žmogaus teisių
gynimo asociacija, asociacijos „Vil-
nius ir tauta”, „Gervėčių klubas”,
Lietuvos moterų lyga, Tėvynės sąjun-
ga ir kiti. 

* * *
Užsienio lietuviai pageidauja da-

lyvauti Lietuvos politiniame, kultūri-
niame, ekonominiame bei visuomeni-
niame gyvenime, nes iš to laimės visų
mūsų Lietuva. Mes Lietuvai nieko
nekainuojame. Už sveikatos apsaugą
Lietuvoje mes užsimokame patys.
Lietuvos pensija tiems, kurie nedirbo
Lietuvoje, nemokama. Tie, kurie gy-
vename NATO kraštuose, rūpinamės
Lietuvos saugumu. Daugelis naujų
emigrantų išlaiko savo gimines Lie-
tuvoje, jiems siunčia nemažas sumas
pinigų. Turime įvairios patirties ir
išsilavinimą, kuriais Lietuva galėtų
pasinaudoti. Mes kuriame Lietuvos
įvaizdį užsienyje ir darome įtaką savo
gyvenamųjų kraštų valdžiai remdami
Lietuvą. 

Estai ir latviai likusiems šiose
šalyse okupantams ir kolonistams
pilietybės nedavė ir taip išvengė ne-
garbės, tačiau Lietuvai to nepavyko
išvengti. Visiems rusakalbiams oku-
pacijos lygtiniams buvo kilniadva-
siškai suteiktas Lietuvos piliečio var-
das (dr. Rūta Gajauskaitė, 2010 m.
gruodžio 12 d.). Dabar politikai ne-
sugeba išvengti pasekmių, dėl kurių
kenčia etniniai lietuviai. 

LR pilietybės užsienio lietuviams
priešininkai vis teisinasi, jog toks
įstatymas, kuris buvo teikiamas Sei-
mo, prieštarauja LR Konstitucijai.
LR Konstitucijos 12 straipsnyje
įtvirtintas dvigubos pilietybės drau-
dimas nėra absoliutus. Reikia tik
išvardyti „atskirus atvejus”. „Atskiri
atvejai” nereiškia „ypač retų atvejų”.
Pirmą kartą toks apibrėžimas KT
buvo pavartotas 2003 m. gruodžio 30
d. nutarime dėl Jurijaus Borisovo
pilietybės ir po to KT cituotas 2006
m. nutarime dėl pilietybės. 2006 m.
kovo 28 d. KT nutarė (prieš 2006 m.
lapkričio 13 d. pilietybės įstatymo
negaliojimą) ir paaiškino teismo pre-
cedento prasmę, kad „tokios pat

(analogiškos) bylos turi būti spren-
džiamos taip pat”. Aišku, jog Boriso-
vo byla nėra „analogiška”, palyginti
su 2006 m. nutarimo problema. Teis-
mo precedento sampratą KT dar la-
biau išplėtė 2007 m. spalio 24 d. nuta-
rime: „Precedentas taikomas tik tose
bylose, kurių faktinės aplinkybės yra
tos pačios arba labai panašios į tos
bylos, kurioje buvo sukurtas prece-
dentas, faktines aplinkybes ir ku-
rioms turi būti taikoma ta pati teisė,
kaip toje byloje, kurioje buvo sukur-
tas precedentas.” Laikantis apibrėž-
tos precedento sampratos Lietuvoje
ir užsienyje, šios dvi bylos nėra ana-
logiškos ir todėl jų negalima interpre-
tuoti tapačiai. 

* * *
Skaitant Lietuvos spaudą galima

rasti įvairių priežasčių, kodėl prieši-
namasi įstatymui. Valdas Vasiliaus-
kas „Lietuvos žiniose” 2010 m. lap-
kričio 30 d. rašo, kad „tai politinė
pozicija, padabinta ‘konstitucinėmis
vertybėmis’, tačiau suformuota so-
vietinės represinės teisės tradicijos,
kai Sovietų Sąjungos pilietybė būda-
vo atimama visiems be išskirties emi-
grantams ir ‘tėvynės išdavikams’.”
Didelį pasipriešinimą prieš dvigubos
pilietybės išlaikymą parodė Mykolo
Romerio universiteto Teisės fakulte-
tas. Tačiau, pasak Vasiliausko, pats
Mykolas Romeris, Lietuvos konstitu-
cinės teisės mokslo kūrėjas ir Lietu-
vos patriotas, kadaise rašė, jog „tauta
visuomet ir būtinai apima visus esa-
mus žmones (piliečius). Niekas negali
būti iš jos atskirtas, nes tuo būtų už-
gautas įgytas žmogaus suverenitetas,
kuris glūdi tautos suvereniteto pa-
mate.” 

Tie, kurie balsavo prieš paskutinį
pilietybės įstatymą, ir net prezidentė
žinojo, jog Seimas buvo paruošęs pro-
jektą kreiptis į KT su prašymu ištirti,
ar Lietuvos Respublikos pilietybės
įstatymo 7 straipsnio 5 punktas ne-
prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Šį projektą buvo nu-
matyta priimti iškart prezidentei
pasirašius Pilietybės įstatymą. Taip
norėta suteikti galimybę iš naujo
patikrinti KT sprendimą, tik šį kartą
pateikiant tikslius duomenis bei vi-
sus teisinius ir konstitucinius argu-
mentus. Tiesa yra ta, kad teisinių bei
konstitucinių motyvų čia nėra. Inter-
pretuojant Konstituciją reikia atsi-
žvelgti į visą dokumentą, o ne į keletą
žodžių viename straipsnyje. 

Kai kurie Lietuvos politikai tei-
gia, kad Konstitucijos 12 straipsnį
reikia keisti referendumo būdu. Ta-
čiau pirmiausia reikėjo leisti pačiam
KT patikrinti duomenis ir savo
sprendimą. Referendumas dėl neri-
botos dvigubos pilietybės įteisinimo
neatitinka dabartinės Lietuvos vals-
tybės interesų. Referendumas nėra
nei reikalingas, nei naudingas. 

PLB visą laiką citavo Konstituci-
jos 12, 18 ir 32 straipsnius, įteisinan-
čius „prigimtinę teisę” į pilietybę. Iš
„ekspertų” išgirdome, kad tokios tei-
sės nėra. Tačiau tokio sprendimo KT
nėra padaręs. Jis, spręsdamas Butų
privatizavimo įstatymo konstitucin-
gumą (1996 m. lapkričio 20 d.), pa-
reiškė, kad teisės doktrinoje nėra
suformuluotos prigimtinių žmogaus
teisių ir laisvių vieningos sąvokos.
Naujausių laikų humanistinės teori-
jos paprastai remiasi tuo, kad žmogus
nuo pat gimimo turi nuo jo asmens
neatskiriamas pamatines ir nekinta-
mas teises bei laisves. Tokios laiky-
senos laikėsi ir Mykolas Romeris, tei-

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMAS 2010 M. Nr. XIP-353(4)

Balsavimo rezultatai

Tėvynės sąjunga ir Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (TS-LKDF)

Seimo narys   11-4  XIP-353GR Prezidentės pataisos
Adomėnas Mantas  už  nedalyvavo  nedalyvavo
Aleknaitė Abromikienė Vilija  už  nedalyvavo  nedalyvavo
Anušauskas Arvydas  už   prieš    už
Ažubalis Audrius          nedalyvavo  nedalyvavo  nedalyvavo
Bacevičius Vaidotas  nedalyvavo susilaikė   už
Bekintienė Danutė  už  už   susilaikė
Biliotaitė Agnė    susilaikė  susilaikė   už
Čigriejienė Vida Marija  už  prieš    už
Dagys Rimantas Jonas  už   už   susilaikė 
Dautartas Julius  už  už    susilaikė
Degutienė Irena  už  už   susilaikė
Dumčius Arimantas  už  už    susilaikė
Jankauskas Donatas  už  už   susilaikė
Juknevičienė Rasa  už  už   susilaikė
Jurkevičius Evaldas  už  prieš   prieš
Kazulėnas Algis   už  susilaikė   už
Kubilius Andrius  už  už   susilaikė
Kupčinskas Rytas   nedalyvavo  prieš    už
Kuzminskas Kazimieras už  už   už
Luomonas Petras   už   prieš    už
Margevičienė Vincė Vaidevutė  nedalyvavo už   prieš
Masiulis Kęstas   už  už   susilaikė
Matulas Antanas  už  už   prieš
Matuzas Vitas   už  už   už
Pečeliūnas Saulius  susilaikė  prieš    už
Pupinis Edmundas  už  už   susilaikė
Ramanauskaitė-Skokauskienė 
Auksutė          už   susilaikė   už
Razma Jurgis   už  už   prieš
Rutkelytė Rūta   už  už   už
Sabutis Liudvikas  už  susilaikė   susilaikė
Saudargas Paulius  už   už   susilaikė 
Songaila Gintaras  susilaikė  prieš   už
Stancikienė Aurelija  prieš   prieš   prieš
Stankevičius Česlovas Vytautas už  prieš   už
Starkevičius Kazys  už  nedalyvavo  nedalyvavo
Stoma Saulius    už  už   nedalyvavo
Stundys Valentinas  už  už   susilaikė
Šedbaras Stasys  už  už   prieš
Šimėnas Jonas   už  nedalyvavo  nedalyvavo
Uoka Kazimieras   susilaikė  prieš   už
Urbanavičius Justinas  už  nedalyvavo  nedalyvavo
Vareikis Egidijus  už  už   prieš
Vidžiūnas Arvydas  už  už   susilaikė
Zingeris Emanuelis   už  už   susilaikė
Žeimys Pranas   už  prieš    už

45 Seimo nariai iš 140 Iš viso dalyvavo 121 Iš viso dalyvavo 127  Iš viso dalyvavo 126 
   36 balsavo už   23 balsavo už   17 balsavo už
   1 balsavo prieš  11 balsavo prieš  6 balsavo prieš
   4 susilaikė  5 susilaikė  15 susilaikė
   4 nedalyvavo  6 nedalyvavo  7 nedalyvavo

Skirtumas tarp pirmo ir antro balsavimo – 13 balsų.

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija (LSDPF)
Andriukaitis Vytenis Povilas  prieš  prieš   už
Bastys Mindaugas  prieš   prieš   už
Bradauskas Bronius   už  susilaikė   už
Butkevičius Algirdas   už  prieš   už
Giedraitis Stanislovas  susilaikė  prieš   už
Jagminas Jonas   nedalyvavo nedalyvavo  nedalyvavo
Jonyla Edmundas  susilaikė  rieš   už
Juozapaitis Jonas  nedalyvavo prieš   už
Juršėnas Česlovas  susilaikė  susilaikė   už
Karosas Justinas   susilaikė  prieš   už
Kirkilas Gediminas  už  nedalyvavo  nedalyvavo
Olekas Juozas   už  nedalyvavo  nedalyvavo
Palionis Juozas   susilaikė  prieš   už
Pauža Bronius   už  prieš   už
Pavilionienė Marija Aušrinė susilaikė  prieš   už
Petrauskienė Milda  už   susilaikė   už
Sabatauskas Julius   susilaikė  prieš    už
Salamakinas Algimantas  už   susilaikė   už
Sinkevičius Rimantas  už  prieš   už
Sysas Algirdas   prieš   prieš    už
Šiaulienė Irena   nedalyvavo prieš   už
Vėsaitė Birutė   susilaikė  prieš   už
Žakaris Edvardas   susilaikė  nedalyvavo  nedalyvavo
23 Seimo nariai iš 140 Iš viso dalyvavo 121 Iš viso dalyvavo 127 Iš viso dalyvavo 126
   8 balsavo už  0 balsavo už  19 balsavo už
   3 balsavo prieš  15 balsavo prieš  0 balsavo prieš
   9 susilaikė  4 susilaikė  0 susilaikė
   3 nedalyvavo  4 nedalyvavo  4 nedalyvavo

Skirtumas tarp pirmo ir antro balsavimo – 8 balsai.

Liberalų sąjūdžio frakcija (LSF)  
Auštrevičius Petras  už    už   susilaikė
Endzinas Audrius  už  už   susilaikė
Glaveckas Kęstutis  už  nedalyvavo  nedalyvavo
Grubiliauskas Vytautas už  už   susilaikė
Kašėta Algis   už  už   susilaikė
Kuodytė Dalia   už  už   prieš
Lydeka Arminas  už  už   susilaikė 
Masiulis Eligijus   už  nedalyvavo  nedalyvavo
Navaitis Gediminas  už  už   prieš
Steponavičius Gintaras  už  už   prieš 
Tamašauskas Erikas  už  už    prieš 
Teišerskytė  Dalia  už  už   susilaikė
12 Seimo narių iš 140 Iš viso dalyvavo 121 Iš viso dalyvavo 127 Iš viso dalyvavo 126
   12  balsavo už  10 balsavo už  0 balsavo už
   0 balsavo prieš  0 balsavo prieš  5 balsavo prieš
   0 susilaikė  0 susilaikė  6 susilaikė
   0 nedalyvavo  2 nedalyvavo  2 nedalyvavo

Skirtumas tarp pirmo ir antro balsavimo – 2 balsai.

Darbo partijos frakcija (DPF)
Baltraitienė Virginija   susilaikė  prieš   už
Bucevičius Saulius  susilaikė  susilaikė   už
Bukauskas Valentinas  už  prieš   už
Daukšys Kęstutis   prieš   prieš    už
Gapšys Vytautas    susilaikė  prieš    už
Gedvilas Vydas    už   prieš    už
Graužinienė Loreta  už   prieš    už
Mikutienė Dangutė  už   prieš    už
Pinskus Jonas    už   prieš    už
Zasčiurinskas Mečislovas   prieš   prieš   už
10 Seimo narių iš 140 Iš viso dalyvavo 121 Iš viso dalyvavo 127 Iš viso dalyvavo 126
   5 balsavo už   0 balsavo už  10 balsavo už
   2 balsavo prieš  9 balsavo prieš  0 prieš
   3 susilaikė   1 susilaikė   0 susilaikė
     0 nedalyvavo  0 nedalyvavo  0 nedalyvavo 

Skirtumas tarp pirmo ir antro balsavimo – 5 balsai.

gęs, jog niekas negali būti atskirtas iš
tautos, nes taip užgaunamas žmo-
gaus gimstant įgytas suverenitetas.
Žmogaus prigimtis yra pirminis pri-
gimtinių žmogaus teisių ir laisvių šal-
tinis. 

Konstitucijos 18 ar 32 straips-
nius galima patobulinti ir įvardyti
pilietybę, įgytą gimstant, kaip prigim-
tinę teisę be referendumo. Tam tik rei-
kia politinės Seimo valios. Bet ar to-
kia valia egzistuoja Seime šiandien?

Nukelta į 11 psl.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

CChhiiccaaggoo,,  IILL

Õirdies ir kraujagysliû
ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 58

IEŠKO DARBO

* Moteris ir vyras ieško pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo. Gali
dirbti kartu arba atskirai. Tel. 773-
954-5233 arba 773-344-8829.

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn ra-
jone, ieško bet kokio  darbo šeštadie-
niais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Ieškau moters, kartu nuomotis la-
bai gražų 2 mieg. butą Brighton Park
rajone. Tel. 773-396-9232.

,,Vyrai plaukė labai greitai, ke-
liomis paromis lenkdami grafiką. Bu-
vo planuota sustoti Prancūzijai pri-
klausančioje Martinikos saloje, pasi-
pildyti degalų, vandens, dujų atsargų
bei atlikti planuotą jachtos remontą:
pakeisti sraigtą ir sutaisyti genera-
torių. Tačiau Martinikoje savaitga-
liais visos aptarnavimo stotys už-
darytos, todėl organizatoriai nus-
prendė nukreipti laivą trumpam
poilsiui į Union Island. Vyrai tikrai
to nusipelnė. Pakeliui į Martiniką
jachta taipogi trumpam sustos vie-
name gražiausių pasaulio kampelių –
Tobago Cays Rife. Gera, kad net
spaudžiant Odisėjos misijos grafi-
kui, įgula turės šiek tiek laiko apsi-
lankyti šiame nacionaliniame par-
ke”, – sako „Tūkstantmečio odisėjos”
projekto vadovas Raimundas Dau-
baras. 

Trumpai pailsėję Union Island ir
apsilankę Tobago Cays, buriuotojai
tęs kelionę. Jachtos aptarnavimu
Martinikos Le Marin ir Fort de Fran-
ce uostuose rūpinsis „Ambersail’’
klubo bičiulis Eric Muray, su kuriuo
devyni „Ambersail’’ klubo buriuoto-
jai susipažino praėjusiais metais
buriuodami Karibų salyne. Nors visi
iš tų devynių buriuotojų plaukia
„Tūkstantmečio odisėjoje’’, deja, nė
vienas iš jų neburiuoja šiame etape,
todėl organizuodami aptarnavimą
jachtai su senuoju draugu Eric ben-
draujame tik el. paštu. 

„Ką tik atplaukėme. Norime gėlo
vandens dušo ir kepsnių. Organiza-
toriai maloniai nustebino įteikdami
mums tokią dovaną – trumpą ato-
kvėpį rojuje. Nuotaika pakili, salos
tikrai nuostabios”, – telefonu Mantui
Zalatoriui, kuris iš anksto rūpinosi ir
buvo atsakingas už jachtos ,,Amber-
sail’’ atplaukimo ir profilaktikos dar-
bus Karibuose, sakė VII etapo kapi-
tonas Raimondas Šiugždinis. 

Jachtos įgulai šio etapo metu
teko kęsti nepakeliamą karštį, tau-
pyti degalus ir kurą, visos kelionės
metu praustis tik druskingu jūros
vandeniu. 

Pasirodo, lietuvybė yra ir šiame
buriuotojų pamėgtame tolimame
kampelyje. Tik ne tikroji, o virtuali.
Jachtai artėjant prie Union Island,
,,trackeryje” pastebėjome, kad greta
Grenados salos pažymėta... Mindau-
go karalystė. 

„Jei būtume žinoję anksčiau apie
šios virtualios karalystės egzistavi-
mą, būtume tikrai užsukę jos aplan-
kyti”, – pasakoja Raimundas Dau-
baras. 

Jachta ,,Ambersail’’, vadovauja-
ma kapitono Raimundo Šiugždinio
Karibų salas žada palikti balandžio 2
dieną, o Miami būti balandžio 7
dieną. 

Mantas Zalatorius 
,,Tūkstantmečio odisėjos’’ 

kranto komandos narys, 
Odisėjos VI ir XI etapų 

įgulos narys

2009-04-02
Pasipildę atsargų skubame 

pas Miami lietuvius

Vakar visa diena buvo itin dar-
binga. Vieni rūpinosi galimybėmis
uoste pakeisti sraigtą, kiti ieškojo
dujų maisto ruošimui. Treti patraukė
į parduotuvę apsirūpinti trūkstamais
maisto produktais.    

Kai iki jachtos partempėme tris
didelius vežimus maisto, laive buvę
kolegos pajuokavo, sakydami, kad
kitą sykį į parduotuvę siųsime paval-
giusius ir mažiau alkanus. Nes kai į
parduotuvę nueina alkani, tai gero-
kai per daug priperka. Nežinau, ar
tikrai visko pripirkome per daug. Bet
kad buvome pasiilgę daržovių, tai
faktas. Vienas vežimėlis iš trijų buvo
pilnas vien tiktai daržovių. 

Dujų pirkliams sekėsi taip pat
puikiai. Dabar dujų užteks ne tik
mums, bet dar liks ir kitų etapų kole-
goms. 

Prasčiausiai sekėsi ieškoti tin-
kamos vietos jachtos remontui. Iki
vėlyvo vakaro dar vis buvo neaišku,
ar yra keltuvai, ar tinkamas gylis. O
ten, kur tinkamas gylis, ar iškels
mūsų jachtą iš vandens. Tikėjomės,
kad ryte aiškumo bus daugiau. Deja,
iš Martinikos salos teko išplaukti taip
ir nesuremontavus sraigto. 

Iki Miami liko apie 1,300 jūrmy-
lių. Šį atstumą planuojame įveikti per
5–6 dienas. 

Labai laukiame susitikimo su
Miami lietuviais. Žinome, kad ir jie
ruošiasi šiam susitikimui, mums tai
labai svarbu – tai svarbiausias mūsų
žygio tikslas. 

Miami laivą perduosime VIII
etapo įgulai. Ir po penkių savaičių
kelionės grįšime į gimtąją šalį. Nors
iki mūsų misijos pabaigos dar visa
savaitė, daugelis jau gyvena ,,laga-
mininėmis” nuotaikomis. Vis daž-
niau ir dažniau pasigirsta šnekos apie
namus, apie laukiančią šeimą, apie
pasiilgusius tėvo vaikučius. 

Audrius Murauskas 
VII etapo įgulos narys

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Vyriausybė turi rūpintis finan-

sais, bet piliečių gerovė yra net
didesnė pirmenybė. Krizės sąlygomis
per mažai skiriama socialinei pašal-
pai, o pageidaujami nauji biudžeto
mažinimai peržengtų dorumo ribas.
Vyriausybė lyg ir užmiršo, kad defi-
citą galima mažinti ne tik karpant
išlaidas, bet ir didinant įplaukas. Se-
niai pribrendo laikas įvesti progre-
sinius pajamų mokesčius bei nekilno-
jamojo turto mokestį, gal ir kitais
būdais apmokestinti pasiturinčiuo-
sius. Jie neturi pagrindo skųstis, nes
Lietuvos mokesčiai yra žemi. Juk
Lietuva per biudžetą perskirsto per-
pus mažiau BVP negu dauguma ES
šalių.

Tai, kad pašalpos gaunančiųjų
skaičius keturis kartus padidėjo kri-
zės metais, rodo, kad tai nėra dyka-
duoniai, pripratę gyventi iš kitų ma-
lonės, bet žmonės, kurie neteko dar-
bo, kai ūkis susitraukė, kurie neturė-
jo teisės į bedarbio pašalpą ar kurie
jos nebegaus. Tai ne žmonės, kurie
atsisako dirbti ar nori gyventi kitų
sąskaita, bet bendrapiliečiai ir ben-
dratautiečiai, išgyvenantys sunk-

metį. Socialinis teisingumas ir pilieti-
nis solidarumas reikalauja, kad vals-
tybė jiems padėtų, o neužkrautų dar
didesnę naštą.

Kai kuriems solidarumas ir
teisingumas – tik tušti žodžiai. Bet ir
pragmatiniai apskaičiavimai turėtų
skatinti valdžią labiau rūpintis nuo
krizės nukentėjusiais. Jiems teikia-
ma parama bus tučtuojau išleidžia-
ma, tad prisidės prie vartojimo ir
ūkio augimo. Sociologų studijos rodo,
kad skurdas mažina šalies socialinį
kapitalą, kuris ugdo ūkio klestėjimui
reikalingą tarpusavio pasitikėjimą.

Tie, nuo kurių nusigręžia valsty-
bė, nusigręš nuo valdžios, nejaus rei-
kalo sąžiningai bendrauti su kaimy-
nais, bus abejingi valstybės likimui.
Palikti krizės parblokštus likimo va-
liai yra ne tik nedora, bet ir neprotin-
ga.

Delfi.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos“ radijuje, nuo 2007 m.
dėsto Vilniaus universitete. Lietuvos
katalikų mokslų akademijos narys.

Palikti krizės parblokštus likimo valiai...

Genovaitė Plukas, gyvenanti Santa Monica, CA, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybai paremti dos-
nią 100 dol. auką. Esame labai dėkingi už Jūsų dosnumą.

Vidmantas A. Raišys, gyvenantis Mercer Island, WA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką.
Tariame  Jums nuoširdų ačiū.

Leonas Kalvaitis, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Roma M. Žilionis, gyvenanti Baltimore, MD, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  laikraščio išlaidoms sumažin-
ti. Esame Jums labai dėkingi.
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,,Vienintelė mano svajonė, nepra -
randant lietuviškumo, pasiekti gar-
siųjų tapytojų šedevrų lygį, kad vė -
liau mano drobes būtų galima parga -
benti į Lietuvą”, – taip savo kūrybinį
credo apibūdino Žoromskis viename
pasikalbėjime Ispanijoje, kur 1947 m.
Madrido moderniojo meno muziejuje
bu vo surengta jo pirmoji asmeninė
paroda.

Dailininkas Kazimieras  Leonar -
das  Žoromskis (1913–2004) JAV –
Lie tuva, iškili  asmenybė šiuolaikinio
meno istorijoje. Daugelį metų  gyven-
damas ir kurdamas priverstinėje emi-
g racijoje, toli nuo Tėvynės – Aus t -
rijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispa ni -
joje, Kolumbijoje ir JAV, – niekuomet
neprarado vidinio ryšio su Lietuva.
Pa žinęs Europos muziejų šedevrus,

vėliau – moderniojo meno paskatin-
tas naujiems ieškojimams ir atradi-
mams, savo kūryboje išsaugojo lietu-
vių puoselėjamas dvasines vertybes.
Sujungęs geriausias europietiškos ta -
pybos ir savos tautos estetikos tra -
dicijas su New York mokyklos įkvėp-
tomis naujovėmis, dailininkas tyri -
nėjo optines šviesos sklaidos proble-
mas spalvoje. Jis išplėtė oparto kon-
cepciją, sukūręs originalią oparto
meno atšaką –  savitą optinio im pre -
sionizmo stilių.

Jo kūryba – tai savotiškas esteti-
nis tiltas, nutiestas tarp dviejų pa -
saulio žemynų: Amerikos-Europos  ir
mažytės Lietuvos.

K. Žoromskis 1942 m. baigė  Vil -
niaus ir 1945 m. Vienos  dailės aka -
demijas. 1942 m. studijavo anatomiją
Vilniaus universiteto Medicinos fa -
kultete. 1946 m. mokėsi Romos  Ka -
rališkoje dailės akademijoje. 

1943–1986m. gyvendamas pri -
vers tinėje emigracijoje, dirbo kūry-
binį ir pedagoginį  darbą Austri jo je,
Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Ko -
lumbijoje ir Jungtinėse Valstijose.
1986 m. sugrįžo į Lietuvą.

Gyvendamas ir kurdamas skir -
tingų kultūrų šalyse, Žoromskis iš -
laikė individualumą ir dvasinę ne -
priklausomybę, kūryboje puoselėjo
Lie tuvos kultūros vertybes. Jo nepa-
kartojami optinio impresionizmo  sti-
liaus paveikslai pelnė tarp tau tinį pri-
pažinimą.

Dalyvavo  tarptautinėse  parodo -
se Madride, Bogotoje, New York, Wa-
shington, Paryžiuje  kartu su Marc
Shagal, Karel  Appel, Salvador Dali,
Max Ernst, William de Kooning,   Vic -
tor Vassarely ir kitais  įžymiais  XX a.
menininkais. Surengė eilę asme ni nių
parodų: Madride (Ispanija), Bo gotoje
(Kolumbija), New York, Washington
(JAV), Paryžiuje (Pran cūzija),  Vil-
niuje (Lietuva),  Maskvoje (Rusija),
Ženevoje (Šveicarija), Villa Haiss
(Vokietija). 

Žoromskio paveikslų yra dvyliko-
je  Europos ir Amerikos muziejų, jo
bio grafija ir kūriniai įtraukti į  pa -
saulio menininkų žinynus, kuriuos
leidžia Amerikos biografijų institutas
(The American Biographical Insti -
tute), Tarptautinis biografijų centras
Kembridže, Anglija (International
Biographical Centre Cambridge,
Eng land), Personnages contempo-
rains, Accademia Italia.

Dailininkas prof. K.  L.  Žoroms -
kis  už nuopelnus menui ir pasaulio
kultūrai  apdovanotas LR prezidento
LDK Gedimino ordino Riterio kryžiu-
mi ir JAV apdovanojimais.

Dailininko Kazimiero Žoromskio
kūrinių pastovi paroda yra jo name-
mu ziejuje Kalinausko g. 12, Vilnius. 

Š. m. sausio 9 d., sekmadienį,
Manhattan Lietuviu Bendruomenė
kviečia visus į susitikimą su me no -
tyrininke dr. Kristina Miklaševi čiū te-
Žoromskiene, dailininko prof. Kazi -
miero Žoromskio fondo direkto re. Jū -
sų laukia monografijos albumo  „Ka -
zimieras Žoromskis”, išleisto R. Pak -
nio leidykloje  (Vilnius, 2007,  lietu-
vių ir anglų k.) pristatymas ir įdomūs
pokalbiai apie įspūdingus dailininko
K. L. Žoromskio (1913–2004) paveik -
s lus ir prisiminimai. Renginio pra -
džia 4 val. p. p. Susitikimas vyks SLA
patalpose, 307 West 30th St., New
York. Įėjimo auka – 10 dol. 

Rengėjai ypač kviečia į susi-
tikimą ateiti pažinojusius dailininką.
Artėjant Kazimiero Žoromskio 100-
sioms gimimo metinėms renkami jį
pažinojusių žmonių pasisakymai bei
prisiminimai. Menotyrininkė K. Mik -
laševi čiū tė-Žoromskienė po pirmosios
susitikimo dalies įrašys šią informaci-
ją, kurią vėliau naudos leidiniuose,
skirtuose šio menininko atminimui.

Rengėjai

Kazimiero Žoromskio
sukakčiai artėjant

,,Bičiulystės” 
2010 ,,Metų žmogus” –

Darius Polikaitis

Prieš Kalėdas dr. Stasio Tumė-
no vadovaujamos Šiaulių univer-
siteto Leidybos grupės studentės
Indrė Paslauskaitė ir Šarūnė Kiau-
lytė sukūrė ir pristatė 2011 m. ka-
lendorių, skirtą aušrininko, buvusio
šiauliečio, JAV lietuvių laikraščio
leidėjo Jono Šliūpo artėjančioms
150-osioms metinėms, kurios bus
pažymimos 2011 m. kovo mėnesį.
Šį darbą atlikti jas paskatino Šiau-
lių universitete veikiantis J. Šliūpo
archyvas ir jame saugomi išeivijos
lietuvių dvasios klodai. 

dr. Stasys Tumėnas

Menotyrininkė Kristina Mik laševi čiū -
tė-Žoromskienė

Treti metai, kai ,,Bičiulystė” –
JAV lietuvių laikraštis internetu,
renka ,,Metų žmogų”. Mūsų vertini-
mai tie patys – lietuvybės puoselėji-
mas Amerikoje – be asmeninės nau-
dos, ne siekiant pelno, apdovanojimų
ar tuščios pompastikos.

,,Bičiulystė” neapglėbia visos
Amerikos mastu daugiau ar mažiau
nusipelniusių šio vardo. Čikagoje,
kur, tikime, gyvena per 100,000 lietu-
vių, ,,Bičiulystės” 2010 ,,Metų žmo-
gumi” išrinkome lietuvių meno an-
samblio ,,Dainava” ilgametį (nuo
1988 m.) meno vadovą Darių  Polikai-
tį. Šis ansamblis žinomas ne tik
išeivijoje, bet ir Lietuvoje.

Šiandien, kai išeivijos lietuviai
gyvena anglakalbių apsuptyje, kai ne -
dedant jokių pastangų mūsų kalba
lengvai prarandama, tiesiog nustem-
bi ir žaviesi tais antros bangos lietu-
viais, kurių atžalos, nūnai jau suaugę
žmonės, patys, išlaikydami savo tėvų
tradiciją ir meilę istorinei tėvynei,
puoselėja lietuvybę. Nėra jų per daug,
tik vienetai. Tokiu tvirtu ąžuolu yra
ir Darius Polikaitis, sugebėjęs ,,Dai -
navai” suteikti lietuvišką skambesį ir
garsą, kad jį išgirdę ir trečiabangiai
mielai prisijungė.

Tėvų skatinamas, Darius nuo
vaikystės privačiai mokėsi muzikos.
Nors, įgijęs elektrotechnikos magis -
tro laipsnį, dirba inžinieriumi, tačiau
meilė muzikai užpildo visą likusį jo
gyvenimą. D. Polikaitis jau 1991 m.
diriguoja jungtiniam JAV ir Kanados
lietuvių chorui Dainų šventėje 1992
m. Šokių šventėje Čikagoje – vyriau-
siasis vadovas ir dirigentas. Jam
patikėta diriguoti ir Lietuvoje reng-
tose Pasaulio lietuvių Dainų šventė -
se. ,,Dainavoje” dainuoja ne tik tėtis
Juozas, sesė Rima, broliai Audrius ir
Marius, bet ir žmona Lidija, o jo įkur-
tame vaikų chore ,,Vyturys” – Da -
riaus ir Lidijos Polikaičių vaikai (šių
metų vasarą Čikagos Daley Plaza
rengtose ,,Lietuvių dienose” dalyvavo
šio choro dainorėliai.).

2010 metai ypatingai turiningi
,,Dainavai” – 65-erių metų sukakčiai
pažymėti buvo surengtas koncertas
„Sąskambiai”. Specialiai šiai datai
už sakytą kūrinį ,,Švilpynė” (kompoz.
Nijolė Sinkevičiūtė) pirmą kartą
scenoje atliko birbynininkas iš Lie tu -
vos Darius Klišys. Dirigentui artima
ir kūryba – IX JAV ir Kanados dainų
šventėje (Toronte) buvo atlikta Da -
riaus Polikaičio sukurta daina ,,Esi,
dangau”. Menininkas nebijo bandyti
– prieš keletą metų su ,,Dainava”

koncertavo Veronika Povilionienė, o
šiais metais Willowbrook Ballroom
salėje – kartu su roko žvaigžde An -
driumi Mamontovu!

Ateitininkų federacijos 100-me -
čio proga Čikagos Švento Vardo kate-
droje ,,Dainava” giedojo iškilmingose
šv. Mišiose.

Gyvenant išeivijoje labai lengva
pamiršti savo kalbą, tradicijas. Tik
pasiaukojančių žmonių dėka šiandien
lietuvybė išsilaikė. Tai nėra tik žo -
džio, kalbos, rašybos mokymas. Lie -
tuvybė – su kalba perteikiamas dva -
singumas, meilė istorinei Tėvynei. Ir
šioje veikloje išskirtinė vieta tenka
Dariui Polikaičiui, kaip ir visai
Polikaičių šeimai, išlaikiusiai lietu-
viškumą.

Sveikindami Darių Polikaitį su
2010 m. ,,Bičiulystės” ,,Metų žmo-
gaus” vardu, linkime jam naujų,
įdomių kūrybinių planų ir jų įgyven-
dinimo, o ,,Dainavai” – skambių
lietuviškų dainų.

* * *
,,Metų žmogus 2008” – Pasaulio

Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
Regina Narušienė

,,Metų žmogus 2009” – dai linin-
kė Magdalena Stankūnienė

www.biciulyste.com   
redakcija

Darius Polikaitis
,,Draugo” archyvo nuotr.
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Tvarkos ir teisingumo frakcija (TTF)
Ačas Remigijus    nedalyvavo  prieš   prieš
Barakauskas Dailis Alfonsas už  prieš   susilaikė 
Dumbrava Algimantas  už  už    prieš
Galvonas Vytautas  už   už    susilaikė
Gražulis Petras    susilaikė  susilaikė   susilaikė
Klumbys Egidijus  prieš   prieš   susilaikė
Komskis Kęstas   už   už    prieš
Mackevič Michal    susilaikė  susilaikė   susilaikė 
Mazuronis Andrius   už   už    susilaikė
Mazuronis Valentinas   už   susilaikė   susilaikė
Narkevič Jaroslav   susilaikė  susilaikė   susilaikė
Petkus Almantas   už   už    už
Ručys Rimas Antanas   už   už    prieš 
Smetona Rimantas   už   už    susilaikė 
Tamont Leonard    susilaikė  susilaikė   susilaikė
Valiukevičiūtė Ona   už   už     už
Veselka Julius    prieš  prieš    prieš
Žemaitis Remigijus   nedalyvavo  prieš    susilaikė
18 Seimo narių iš 140 Iš viso dalyvavo 121 Iš viso dalyvavo 127 Iš viso dalyvavo 126
   10 balsavo už  8 balsavo už  2 balsavo už
   2 prieš   5 prieš   5 prieš
   4 susilaikė  5 susilaikė  11 susilaikė 
   2 nedalyvavo  0 nedalyvavo  0 nedalyvavo

Skirtumas tarp pirmo ir antro balsavimo – 2 balsai.

Krikščionių partijos frakcija (KPF) 
Dinius Laimontas (LSF) už  už   susilaikė
Karalius Linas    už  nedalyvavo  nedalyvavo
Kernagis Ligitas  už   už    susilaikė
Kurpuvesas Vytautas   už   nedalyvavo   nedalyvavo
Meiželytė Svilienė Donalda  už   už    prieš
Ramonas Jonas   susilaikė  už    prieš
Sacharuk Aleksandr   nedalyvavo  už    susilaikė
Stanevičius Jonas   už   už    prieš
Užlytė Zita    nedalyvavo  už    prieš
Varaška Mantas   už   už    prieš
Žiemelis Vidmantas  už   už    susilaikė
Žilinskas Rokas   nedalyvavo  už    susilaikė
12 Seimo narių iš 140 Iš viso dalyvavo 121 Iš viso dalyvavo 127 Iš viso dalyvavo 126
   8 balsavo už  10 balsavo už  0 balsavo už
   0 prieš   0 prieš   5 prieš
   1 susilaikė  0 susilaikė  5 susilaikė
   3 nedalyvavo  2 nedalyvavo  2 nedalyvavo

Skirtumas tarp pirmo ir antro balsavimo – 2 balsais daugiau.

Tautos prisikėlimo partija (JF)
Babilius Vincas   už   susilaikė   už
Bogušis Vytautas   nedalyvavo  prieš    už
Budrys Dainius   už  susilaikė   už
Burba Andrius    nedalyvavo  susilaikė   už
Čaplikas Algis    nedalyvavo  prieš    už
Liesys Jonas   nedalyvavo  prieš    už
Melianas Artūras   susilaikė  susilaikė   už
Nedzinskas Antanas   už  prieš    už
Stirblytė Arūnė   už  susilaikė   už
Šukys Raimondas   nedalyvavo prieš    už
Valinskas Arūnas   už  prieš    už
Valkiūnas Valdemaras   susilaikė  susilaikė   už
12 Seimo narių iš 140 Iš viso dalyvavo 121 Iš viso dalyvavo 127 Iš viso dalyvavo 126
   5 balsavo už   0 balsavo už  12 balsavo už
   0 prieš   6 prieš   0 prieš
   2 susilaikė  6 susilaikė   0 susilaikė
   5 nedalyvavo  0 nedalyvavo  0 nedalyvavo

Skirtumas tarp pirmo ir antro balsavimo – 5 balsai.

Mišri Seimo grupė  (MG)
Baškienė Rima   už  už    susilaikė
Baukutė Asta    nedalyvavo  susilaikė   už
Baura Antanas    už   prieš    už
Ramelis Konstantas   susilaikė   prieš     už
Simulik Valerijus (LSDPF)  nedalyvavo  už    už
Šedžius Antanas    susilaikė  prieš    už
Šilgalis Žilvinas   už   už    susilaikė
Zuokienė Agnė    už   už    susilaikė 
8 Seimo nariai iš 140 Iš viso dalyvavo 121 Iš viso dalyvavo 127 Iš viso dalyvavo 126
   4 balsavo už  4 balsavo už  5 balsavo už
   0 prieš   3 prieš   0 prieš
   2 susilaikė  1 susilaikė  3 susilaikė
   2 nedalyvavo   0 nedalyvavo  0 nedalyvavo

Skirtumas tarp pirmo ir antro balsavimo – 0 balsų.

Susumavimas
Pirmas balsavimas –  88 už   8 prieš   25 susilaikė – pritarta
Antras balsavimas –  55 už   49 prieš   23 susilaikė –  nepritarta
Prezidentės pasiūlytas –  65 už   21 prieš   40 susilaikė – pritarta

Atkelta iš 8 psl.

Lietuvos pilietybės įstatymas, 
įsigaliosiantis 2011 m. balandžio 1d.

Vacys ir  Viktorija Šauliai, gyvenantys Lemont, IL, atsiuntė dos-
nią 100 dol. auką „Draugo” leidybai paremti. Nuoširdžiai Jums dėkojame
už dosnumą bei paramą.

Algird R. Ostis, gyvenantis Oak Brook, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Donatas Tijūnėlis, gyvenantis Lemont, IL, paaukojo laikraščiui 50
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Brangiai  Motinai ir Močiutei

A † A
EUGENIJAI BLINSTRUBIENEI

mirus, užjaučiame jos sūnų RIMANTĄ, anūkus RIČAR-
DĄ, ROBERTĄ su žmona GINA ir jų vaikus GILIŲ ir
GYTĮ, PETRĄ su žmona bei kitus šeimos narius ir kartu
liūdime.

Gaile, Robertas, Paulius ir Andrius Vitai

Mūsų mylima

A † A
ELENA GIEDRAITYTĖ

ADOMĖNIENĖ

Po ilgos ligos mirė savo namuose 2010 m. gruodžio 28 d., su-
laukusi 95 metų.

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Ostankino II kaime,
dukra a. a. Jurgio ir Onos Giedraičių.

Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją ir ten sutiko
jos mylimą Albertą. Po karo jie atvyko į JAV, vedė 1950 m. ir 60 metų
gyveno Bridgeporto apylinkėje, Čikagoje. A. a. Elena ilgėjosi savo
tėvynės ir keturis kartus aplankė Lietuvą. Ji buvo geros širdies, čia
gyvendama globojo savo gimines Lietuvoje ir vaišingai priimdavo gi-
mines ir draugus namuose. Buvo labai darbšti moteris. Ji labai mėgo
gamtą ir praeiviai džiaugdavosi jos darželio gražiomis gėlėmis ir su-
tvarkyta aplinka.

Giliai nuliūdę liko: sesuo Konstancija Stumbrienė Čikagoje ir
sesuo Stanislava Čižikienė Lietuvoje su šeima; visi Gerulių šeimos
nariai bei kiti giminės ir artimieji. Ją amžinybėje sutiko a. a. vyras
Albertas, broliai Algirdas, Albinas, Vincas ir Gediminas.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, sausio 7 d. nuo 4 v. p. p. iki 9
v. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen
Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 8 d. Iš laidojimo namų 9:30
val. r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią,
69th St. ir Washtenaw Ave., kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv.
Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena bus palaidota  Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse šalia vyro Alberto.

Vietoje gėlių prašome aukoti Balzeko lietuvių kultūros muziejui.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-

vėse.
Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2011 m. sausio
3 d., sulaukusi 74 metų amžiaus mirė

A † A
BARBARA M. PETKUS

PANAVAS

Gimė 1936 m. vasario 20 d. Čikagoje.
Gyveno Rhinelander, WI, anksčiau Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnus Donny Petkus; duktė Julie Meehan, duk-

tė Lisa Eggman su vyru Eric; anūkai Staff Sgt. Daniel, U.S.A.F.
su žmona Kaori, Jessica Meehan, Jackson Meehan ir Hayley Pet-
kus; seserys Shirley Panavas, Mary Gasunas, Susan Panavas ir
Terry Damal; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Barbara buvo žmona a. a. Donald  A. Petkus, dukra a. a.
Mykolo Panavo ir a. a. Marie Stirbytės Panavienės, sesuo a. a.
Geraldine Damal, sesuo a. a. Michael Panavas.

Vietoj gėlių prašom aukoti Michael J. Fox Foundation.
A. a. Barbara bus pašarvota šeštadienį, sausio 8 d. nuo 9 v. r.

iki 11:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 11:30
val. ryto. Po religinių apeigų laidotuvės privačios.

Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvati
atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima

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

www.draugas.org

��ARC Gallery, Suite 204, 832 W.
Superior, Chicago, IL sausio 7 d. nuo
6 val. v. iki 9 val. v. vyks trijų autorių
– Jenifer Drinkwater, Audriaus
Plioplio ir Susan Crowell – parodų
atidarymas. Paroda tęsis iki sausio
29d. Galerija dirba trečiadieni-
ais–šeštadieniais nuo 12 val. p.p. iki 6
val. v., sekmadieniais nuo 12 val. p.p.
iki 4 val. p. p.

��Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus sueiga įvyks 2011 m.
sausio 8 d. (šeštadienį) 4 val. p. p.
Ypa  tinga sueigos viešnia – Daiva
Mar  kelytė, naujos knygos ,,White
Field, Black sheep” autorė. D. Mar -
kelytė pasidalins įspūdžiais, pasi -
rašys knygoje. Sueigos metu knygą
bus galima įsigyti. Sueiga vyks pas fil.
Bielskus, Hinsdale, IL. Dėl tikslaus
ad reso prašome skambinti fil. Jolan -
dai tel. 630-257-2558.

��Švč. Mergelės Marijos Nekal -
tojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) šį sekmadieni,
sausio 9 d. 10:30 val. r. šv. Mišių metu
bus paminėtas Sausio 13-sios įvykių
20-metis.  Bus iškilminga eisena su
žvakutėmis, Algimanto Barniškio va-
dovaujamas choras gie dos giesmes,
skirtas pagerbti Lietu vos laisvės
kovotojams atidavusiems gyvybes už
savo tėvynę.

��2011 m. birželį sukaks 70 metų
nuo pirmųjų trėmimų į Sibirą. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus šiai
datai pa minėti 2011 m. birželio–rug-
pjūčio mė nesiais organizuoja vaikų
pie  šinių pa rodą ,,Hope and Spirit”.
Pa ro doje gali da ly vauti visi lietuvių
kilmės JAV gyve nan tys 1–10 klasių
mokiniai. Parodai ga li ma atsiųsti vie-

ną ne didesnį kaip 11x14 colių dydžio
bet kokia technika atliktą darbą.
Dar bus adresuoti: Vaikų pie šinių pa-
roda ,,Hope and Spirit” ir siųsti: Bal-
zekas Museum of Lithuanian Cultu-
re, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629 iki 2011 m. balandžio 15 d.

��Premijuoto biografinio filmo
apie Lietuvos lakūną Julijoną Kum -
pikevičių ,,Wings to Remember”
(,,Sparnams prisimint”) peržiūra
vyks sausio 14 d., penk tadienį, 7 val.
v. SLA patalpose, 307 West 30th St.,
New York. Nepamirštamą imigracijos
istoriją apie Lietuvos lakūną J. Kum -
pikevičių ir jo šeimą pasakojantis,
Čekijos Respublikoje, Lietuvoje ir
New York filmuotas dokumentinis fil-
mas buvo sukurtas 2008 m. Trukmė
47 min. Filmas – anglų kalba. Įėjimo
auka 10 dol. Renginį organizuoja
Auš ros Vartų komitetas. Tel. pa -
siteiravimui  212-868-5860. 

��Sausio 18 d., antradienį, 2 val.
p. p. Lietuvių klube (4880 46th Ave.
North St. Peters burg, FL 33714)
kultūros būrelis rengia po pietę.
Programoje prof. dr. B. Vaškelio pa -
skaita ,,Su svajone per gyvenimą”
(rašytojas ir teatralas Antanas Rū -
kas). Kviečiame visus apsilankyti. Po
paskaitos – vaišės.

��2011 m. sausio 22 d., šešta dienį,
2 val. p. p. šaukiamas Lietuvių klubo
(4880 46th Ave. North St. Peters -
burg, FL 33714) narių metinis atas -
kaitinis susi rinkimas, kurio metu
2010-tų metų valdybos, direktorių ir
pagalbinių vienetų pareigūnai skai -
tys metinius pranešimus.

��LISS (Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotė) jau priima prašymus
į tris programas: ,,Stažuotė” (šešių
sa vaičių kalbantiems lietuviškai);
,,Stu  dijos/Stažuotė” (šešių savaičių
sta  žuo  tė ir lietuvių kalbos kursai ne -
kalbantiems lietuviškai); ,,Labdara”
(mėnesio trukmės savanoriški dar-
bai). Prašymus galima rasti svetai -
nėse www.stazuote.com ir www. li t-
hua nianinternships.com. Prašymai
pri ima mi tik iki 2011 m. sausio 31 d.
Dėl išsamesnės infor ma cijos, pra -
šome kreiptis į LISS di rektorę Rasą
Ardytę-Juškienę el. paš tu lissprogra-
ma@gmail.com.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

2010 m. gruodžio 28–29 dienomis Ateitininkų namuose (Lemont, IL) veikė tradicinė Biblijinė stovykla 1–6 klasių mokiniams. Stovykloje dalyvavo 71 vaikas.
Šių metų stovyklos tema – ,,10 Dievo įsakymų”. Mokiniai klausėsi paskaitų, gilinosi į tikėjimo patirtį, darė įvairiausius darbelius, dainavo ir, kas be ko – džiau -
gėsi žiemos sniegu. Stovyklai vadovauja Palaimintojo Jurgio Matulaičio Jaunimo pastoracijos grupelė su kun. A. Saulaičiu, SJ ir savanoriais. Stovyklos darbe
dalyvavo 21 mokytojas ir vadovas.

Dainos Čyvienės nuotraukose: smagu vaikams stovykloje ne tik tėvo A. Saulaičio, SJ, paskaitų pasiklausyti, bet ir žiemos malonumais pasidžiaugti.

Kunigo J. Čepėno (1880–1976)
prisiminimai ir apmąstymai apie
gyvenimą, sutiktus žmones suguldyti
jo knygoje ,,Sacerdos in Aeternum.
Velaikių Juozelio atsiminimai”.
Knygą Lietuvoje 2010 m. išleido lei-
dykla ,,Lututė” Kaune ir sirta kunigo
130-osioms gimimo metinėms. 

Kaip rašoma leidėjo žodyje šioje
gana didelėje (608 psl.) knygoje skel-
biami dr. kun. Juozapo Čepėno
(1880–1976) prisiminimai iš sovieti -
nės okupacijos metų. Jie rašyti slap-
ta, nes prieš tai rašytus konfiskavo
sovietinis saugumas. Deja, dingo ne
tik prisiminimai. Dingo ir jo sudaryta
pamokslų knyga, daugybė kitų rank-
raščių. Robertas Pukenis, recenzuo-
damas knygą rašė: ,,Kunigas dr. J.
Čepėnas yra spalvinga, didi asmeny-
bė, todėl jo atminimai praturtina
Lietuvos kultūros istoriją, plačiau at-
skleidžia Bažnyčios gyvenimą Nepri-
klausomos Lietuvos laikais ir oku-
pacijos metais”. 

Dr. kun. J. Čepėnas – Kauno se -
mi narijos auklėtinis, domėjęsis filo -
sofija ir daktaratą apgynęs Freiburg,
Vokietijoje. Du kartus sovietinės val -
džios kalintas. 

Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bib-
liotekoje saugomi kunigo J. Čepėno
1903–1975 m. rankraščiai – atsimini-
mai apie arkivyskupą Mečis lovą Rei-
nį, memuarai, pamoks lai, istorinės
studijos.

Ir nors kun. J. Čepėnas mirė 1976
m.  apie jį ir dabar kalbama, kad ,,Jis
visą gyvenimą džiaugėsi tuo, kad sa-
vo drąsa ir atkaklumu Anykščiuose
Antrojo pasaulinio karo metais padė-
jo išsaugoti nekaltų žmonių gyvybes.
Kreipdamasis į anykštėnus sekmadie-
nio pamoksluose jis aiškino, kaip lie-
tuviai katalikai turi elgtis su į nelai-
mę patekusiais žmonėmis – žydais, pra-
šė netepti savo rankų jų krauju ir ne-
grobti svetimo žydų turto. Šio dvasi-
ninko žodis pasiekė anykštėnų širdis.”

Paruošė L. A.

,,Sacerdos in Aeternum. 
Velaikių Juozelio atsiminimai”

Audrius Plioplys ,,Culture/Center”

Atsiûsta paminèti


