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Lietuvaitės vardu bus pavadintas kosmoso palydovas

NATO pratęsė oro policijos misiją Baltijos šalyse

Lietuvių ,,Rotary” klubas 
kviečia į lietuviškos bibliotekos

atidarymą – 5 psl.

Vilnius (ELTA) – Europos Komisija (EK) paskelbė
,,Galileo” programos piešinių konkurso nugalėtojos Lie-
tuvoje vardą. Devynmetės Danielės Gedminaitės vardu pa-
vadintas palydovas bus ,,Galileo” programos suformuoto
žvaigždyno dalis. Danielės piešinį ,,Raudonosios kometos
elektros srovė” nacionalinė komisija išrinko geriausiu.
Kiekvienos iš 27 Europos Sąjungos šalių narių konkurso
nugalėtojo (-os) vardas bus suteiktas į kosmosą paleidžia-
mam vienam ,,Galileo” programos palydovui. 

Danielei įteiktas pažymėjimas ir dovana, simbolizuo-
janti palydovą, kuris bus pavadintas jos vardu. Apdova-
nojimas vyko EK atstovybėje Lietuvoje, joje dalyvavo na-
cionalinės vertinimo komisijos nariai, EK atstovybės Lie-
tuvoje atstovai. Šį piešinių konkursą organizavo EK. Kon-
kurse galėjo dalyvauti 9–11 metų vaikai, gyvenantys Eu-
ropos Sąjungos šalyse. Kiekviena šalis išrinko po vieną nu-
galėtoją. Konkursui reikėjo pateikti piešinį tema ,,Kos-
mosas ir aeronautika”. 

,,Galileo” programa yra nepriklausoma Europos paly-
dovinės navigacijos sistema. Programos metu į kosmosą
bus paleisti mažiausiai 27 palydovai, užtikrinsiantys Euro-
pos pirmavimą su kosmosu susijusių technologijų srityje.
,,Galileo” yra Europos Sąjungos programa, padėsianti plė-
toti pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą pagal
Europos civilinę kontrolę. 
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,,Gazprom” pigesnių dujų Lietuvai kol kas nežada
Vilnius (ELTA) – Rusijos dujų

milžinė ,,Gazprom” Lietuvai tiekia-
mų dujų kainų nesieja su Europos
Sąjungos trečiojo paketo įgyvendini-
mu. ,,Gazprom” toliau sutinka tartis
su Lietuva, bet kol kas pigesnių dujų
nežada. Tai paaiškėjo po vasario 7 d.
vykusio Lietuvos premjero Andriaus
Kubiliaus susitikimo su Rusijos dujų
susivienijimo ,,Gazprom” antrinės
įmonės ,,Gazprom export” generali-
niu direktoriumi Aleksandr Medve-
dev.

A. Medvedev teigimu, Lietuvai
tiekiamų dujų kainos nėra diskri-
minacinės. Jos esą apskaičiuojamos
pagal specialią formulę, į kurią įeina
dujų tiekimo apimtys, sutarčių ter-
minai. Kitos šalys, pavyzdžiui, kai-
myninė Latvija ar Estija, už dujas
moka šiek tiek mažiau negu Lietuva,
nes pratęsė sutartį su ,,Gazprom” ir
užsitikrino didesnį dujų tiekimą.

Pasiteiravus, ar galima manyti,
kad dujų kainų politika bus peržiūrė-
ta po to, kai ,,Gazprom” Lietuvai pa-
teiks klausimus ir tai priklausys nuo
Lietuvos atsakymo, svečias teigė, kad
derybos dėl investicinių projektų ir
kainų tęsis, tačiau šių dalykų tarpu-
savyje sieti negalima.

Premjeras Andrius Kubilius po

susitikimo sakė, kad Lietuvai tiekia-
ma dujų kaina neteisinga, neatitinka
privatizavimo sutarties principų,
Lietuva nori matyti ,,Gazprom” daly-
vaujant ne tik dujų pardavimo, bet ir
perdavimo veikloje. 

Rusijos susivienijimui ,,Gaz-
prom” priklauso 37,1 proc. ,,Lietuvos

dujų” akcijų. ,,Gazprom” Lietuvai
tiekia apie 15 proc. brangesnes dujas
nei Latvijai ir Estijai. Lietuvos Vy-
riausybė Rusijos valstybinį dujų su-
sivienijimą dėl galimo piktnaudžiavi-
mo nustatant dujų kainą yra apskun-
dusi Europos Komisijai.

Lietuvos premjeras Andrius Kubilius (d.) susitikimo su Rusijos dujų susivienijimo ,,Gaz-
prom” antrinės įmonės ,,Gazprom export” generaliniu direktoriumi Aleksandr Med-
vedev.                                                                                                                                 ELTA nuotr.

Danielė Gedminaitė turės savo vardo kosminį palydovą.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius (ELTA) – Šiaurės Atlan-
to Taryba priėmė sprendimą tęsti
NATO oro policijos misiją Baltijos
šalyse, kuriai mandatą buvo suteiku-
si iki 2014 m. ,,Sveikinu Šiaurės At-
lanto tarybos sprendimą toliau pa-
tvirtinti NATO oro policijos misiją
Baltijos šalyse su nenutrūkstamu
naikintuvų dalyvavimu”, – sakė
NATO generalinis sekretorius An-

ders Fogh Rasmussen.
Krašto apsaugos ministrė Rasa

Juknevičienė, komentuodama NATO
sprendimą, teigė, jog ši misija pui-
kiai atskleidžia organizacijos įsi-
pareigojimus Baltijos šalių saugu-
mui. Sprendimo trukmė nenurodo-
ma – tai bus ilgalaikė misija su tam
tikromis peržiūromis ir Baltijos vals-
tybių įsipareigojimu padidinti pri-

imančios šalies paramos dalį. Pasak
ministrės, tai labai geras išmaniosios
gynybos pavyzdys, kada šalys, turin-
čios skirtingus pajėgumus, gali juos
sudėti į vieną ir turėti naudos. ,,Tos
šalys, kurios atvyks čia dalyvauti, tu-
rės galimybes treniruotis, galės pa-
žinti šį regioną, o mes turėsime sau-
gią mūsų oro erdvę”, – sakė krašto
apsaugos ministrė.



Artėja�brangiausios� lietuvių� šir-
džiai�šventės�–�Vasario�16-oji�ir�Kovo
11-oji.� Išeivijos� lietuviška� spauda
mirgėte� mirga� nuo� kvietimų� daly-
vauti�šių�švenčių�minėjimuose.�Skai-
tai� ir� galva� svaigsta� –� ką� pasirinkti,
kur�eiti?�Vien�Čikagoje� ir�apylinkėse
suskaičiavau�9�šioms�datoms�skirtus
minėjimus.� Nejučia� pagalvoji:� ,,Ar
reikalinga�tokia�gausa�minėjimų?�Ar
išgirstame� juose� ką� nors� naujo?� Ar
tikrai� jaučiamės� šventiškai?� Tiesa,
nuo�seno�įprasta�tų�minėjimų�metu
rinkti� solidarumo� mokestį.� Bet� ar
negalima� būtų� jį� surinkti� kitokiu
būdu?�Gal�geriau�susiburti�draugėn,
kaip�tai�padarėme�vasario�4�d.,�atėję
į�meno,�literatūros�ir�chorinės�muzi-
kos�vakarą�,,Turbūt�ne�dėl�savęs�esu”
Lemont�vidurinėje�mokykloje?�Užte-
ko�gražaus�LR�generalinės�konsulės
Čikagoje�Skaistės�Aniulienės�žodžio,
tylios,� ramios�dainos,� iš�širdies�besi-
liejančių�eilių�ir�visų�žiūrovų�bei�pro-
gramos� dalyvių� iš� širdies� giedamo
Lietuvos� himno.� Gražu,� iškilminga,
šventiška.�

Redaktorė�Laima Apanavičienė

Dažnai iš kai kurių politikų
gir dime klausimą: kam
reikalinga dvi guba pilie-

tybė? Kalbant apie pilietybę, dau-
guma kraštų savos kilmės emi-
grantus traktuoja kitaip nei sve-
timus. Kodėl? Todėl, kad tai nau-
dinga Tėvynei. Kokios priežastys
skatina kilmės valstybę atkurti ir pa-
laikyti pilietybe paremtus saitus su
po visą pasaulį pa sklidusiais jos sū-
numis ir dukteri mis? Viena iš aki-
vaizdžiausių prie žas čių yra ta, jog
emigrantai, siųsdami namie liku-

siems giminaičiams už sienyje už-
dirbtus pinigus, kilmės (gimtajai)
valstybei sukuria eko no minę naudą.
Kita labai svarbi prie žastis yra ta,
kad nedaug gyventojų turinčios val-
stybės supranta, jog žmo nių praradi-
mas stabdo ekonominį augimą ir
kelia grėsmę kultū ri niam valstybės
išlikimui, todėl jos ban do sukurti
paskatas emigrantams sugrįžti. Taip
pat kilmės valstybės at si žvelgia į tai,
kad emigrantai užsie nyje turi veikti
kaip aktyvūs savo tėvynės, jos istori-
jos ir kultūros gy nėjai, tad ji siekia
užtikrinti emigrantų norą užsiimti
kilmės valstybei palankia veikla.
Dalyvaudami užsienio valstybių poli-
tiniame gyve nime, emigrantai įgyja
svarbių dalyvavimo politikoje įgū-
džių, kuriais pa sinaudojus, jų tėvy-
nei gali būti su teikta svarbi ir kritinę
reikšmę turinti tarptautinė parama.
Galų gale – sugrįžę emigrantai dau-
geliu aspektų praturtina savo tėvy-
nės gyvenimą, kas jau savaime yra
vertybė. Tad visos čia išvardytosios
dvigubos pilietybės priežastys gali
būti paremtos stipriais argumentais. 

Pasaulio Lietuvių Bendruome -
nės (PLB) pozicija buvo ir yra – siū-
lyti Lietuvos Respublikos (LR) Sei-
mui: 1. Priimti LR pilietybės įstaty-
mo pataisas, kurios leistų LR pilie-
čiams, įsigijusiems pilietybę gimus,
jų vaikams, vaikaičiams ir pro vai-
kaičiams, bet kuriomis aplin kybėmis
išsaugoti LR pilietybę. 2. Papildyti
LR Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį
taip, kad nė vienas pilietis, nei jo pali-
kuonys negalėtų prarasti LR piliety-
bės, įgytos gimus, prieš savo valią.
PLB teigia, kad užsienio lietuviai tu-
ri prigimtinę teisę į Lie tuvos piliety-
bę ir nepritaria jokiai inicia tyvai,
kuri gali ją panaikinti ar tą pilietybę
atimti (net ir įgijus kitą pilietybę).

LR Konstitucija teigia: „Lietuvos
Respublikos pilietybė įgyjama gim-
stant” (12 straipsnis), „Žmogaus tei -
sės ir laisvės yra prigimtinės’’ (18
straipsnis) ir „Žmogaus teisių nega-
lima varžyti’’ (29 straipsnis). Todėl
tvir tiname, kad LR Konstitucija už -
tikrina Lietuvos piliečiui prigimtinę
teisę į LR pilietybę, įgytą gimstant.
Ta prigimtinė teisė turi būti išsaugo-
ta ir užtikrinta visomis aplinkybė mis.

* * *
Viena iš labiausiai diskutuotinų

šiandieninės Lietuvos problemų yra
Lietuvos pilietybės koncepcija. Tam,
kad geriau suprastume pilietybės
sam pratos Lietuvoje raidą, visų pir -
ma reikia atsižvelgti į Lietuvos pi lie -
tybės reglamentavimo istoriją. 

Pradėkime nuo Nepriklausomy -

bės 1918 metais. 1919 m. sausio 9 d.
buvo priimtas pirmas Laikinasis
įsta tymas dėl Lietuvos pilietybės. Ja -
me buvo išvardyta, kas yra Lietuvos
piliečiai. Pagal šį įstatymą Lietuvos
piliečiai yra: „asmenys ir jų vaikai,
kurių tėvai ir seneliai iš seno Lietu -
voje gyveno ir kurie patys visuomet
Lietuvoje gyvena; ir asmenys, kurie
iki 1914 m. ne mažiau kaip 10 m. Lie -
tuvoje gyveno ir turėjo išvardintus

ry šius su Lietuva’’. Šiuo įstatymu
gimė ryšiais su Tėvyne apriboji-
mas.

1920 m. kovo 29 d. prie Laiki-
nojo įstatymo buvo pridėta išim-
tis apie galimybę Ministerių kabi-
neto nutari mu pilietybę suteikti

svetimšaliui.
1922 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos

Konstitucijoje, II dalies 9 punkte,
buvo uždrausta dviguba pilietybė.

1928 m. gegužės 15 d. Prezidentas
paskelbė Lietuvos Valstybės Konsti -
tuciją, kuri draudė dvigubą pilietybę,
bet nustatė išimtį, kad „Lietuvos pi -
lietis tačiau nepraranda savo piliety-
bės teisių patapęs kurio Amerikos
krašto piliečiu.” Šią išimtį nulėmė
Lietuvos valstybės siekis neprarasti
ryšio su Lietuvos piliečiais, gyve-
nančiais tose užsienio valstybėse, į
kurias jie tuo metu masiškai emigra-
vo. Kadangi Lietuvos piliečiai tuo
me tu daugiausiai emigravo į Ameri-
kos žemyno valstybes (Argentiną,
Brazi li ją, JAV, Kanadą, Urugvajų),
minėta dvigubos pilietybės draudimo
išimtis ir buvo nustatyta tiems Lie-
tuvos piliečiams, kurie įgijo „kurio
nors Amerikos krašto” pilietybę. 

1920 m. liepos 12 d. su Rusija, o
1921 m. liepos 9 d. su Latvija buvo pa-
sirašytos tarptautinės sutartys, inter
alia reguliuojančios Lietuvos piliety-
bės santykius. Abi šios sutartys rei-
kalavo pasirinkti vienos ar kitos ša-
lies pilietybę. 1938 m. liepos 20 d.
tarptautinė sutartis buvo pa si rašyta
ir su JAV. Sutartį pasirašė tuometinis
Užsienio reikalų ministras Stasys
Lozoraitis ir           Nukelta į 15 psl.
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Lietuvos pilietybė
REGINA NARUŠIENĖ, JD

Redakcijos žodis Tema: Dviguba pilieTybė

Nuo�1918�iki�1939�m.�dviguba�pilietybė�buvo
drau�džiama,�bet�visuomet�buvo�išimtys�–�pilie-
tybę�išlaikyti�galėjo�asmenys:�palaikantys�ryšius
su�Tėvyne;�gy�venantys�Amerikos�žemyno�valsty-
bėse� (Argentinoje,� Brazilijoje,� JAV,� Kanadoje,
Urugvajuje);�atitinkantys�išimtis,�kurios�yra�išvar-
dintos�įstatymuose,�ir�atitinkantys�tarptautinėse
sutartyse�numatytus�atvejus.�

Taryba

Lietuvos Respublikos 
Generalinis Konsulatas 
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Ginčai dėl istorijos nesiliauja
nei užsienyje, nei Lietuvoje.
Šių metų sausio pabaigoje

Prancūzijos Senatas priėmė įstaty-
mą, kuris numato baudžiamąją atsa-
komybę už armėnų genocido neigi-
mą. Turkija griežtai pasmerkė Pran-
cūzijos sprendimą, pavadino jį neat-
sakingu ir nepagarbiu, pagrasino,
kad imsis atsakomųjų priemonių.

Lietuvoje vėl ginčijamasi dėl na-
cių ir sovietų nusikaltimų apibūdini-
mo ir lyginimo. Grupė socialdemokra-
tų paskelbė pareiškimą, tvirtinantį,
jog Holokaustas yra sumenkinamas,
kai teigiama, kad jis „prilygsta, yra
panašus ar lygiavertis” komunizmui.

Užsienio reikalų ministerija at-
kreipė dėmesį, kad pareiškimas prieš-
tarauja 2009 metų Europos Parla-
mento rezoliucijai dėl Europos sąži-
nės ir totalitarizmo, kuria raginama
rugpjūčio 23 dieną paskelbti visos
Europos visų totalitarinių ir autori-
tarinių režimų aukų atminimo diena.
Užsienio reikalų ministro atstovė
spaudai kritikavo socdemų pareiški-
mą, teigdama, jog „rasti skirtumų
tarp Hitler ir Stalin galima nebent jų
ūsuose (Hitler jie buvo trumpesni)”.

Premjero Andriaus Kubiliaus
pastabos vertos dėmesio. Jis pažymė-
jo, kad ir nacių, ir sovietų nusikalti-
mai yra unikalūs, nors juos sugreti-
na istorinis laikmetis ir teritorija,
kurioje vyko didžioji dalis nusikalti-
mų. Galima jam tik pritarti. Svarbu
pabrėžti sovietų nusikaltimų unika-
lumą, pagrindines jų savybes, nesku-
bant lyginti ar gretinti jų su Holo-
kaustu. Priešingu atveju dažnai kyla
bergždžios polemikos, nukreipiamas
dėmesys nuo pačių nusikaltimų ir
dorovinio bei teisinio jų įvertinimo.

Pasaulis dar palyginti mažai žino
apie sovietų nusikaltimus. Ilgai buvo
apologetų, linkusių pateisinti sovie-
tus. Vieni aiškino, kad komunistai
siekė, nors nesėkmingai ir iškreiptai,

sukurti teisingesnį pasaulį, kad jų
vadovų paranoją skatino kapitalis-
tinių valstybių priešiškumas. Kiti
pasakojo, kad Stalin turėjo griebtis
radikalių priemonių šaliai supra-
moninti, kad galėtų duoti atkirtį nu-
matomam nacių puolimui. Pirmuoju
atveju žudymai traktuojami lyg atsi-
tiktinumai ar nelaimės, beveik „Bet-
riebsunfall”, antruoju – beveik kaip
gynybos priemonė.

Tokių gynėjų nebėra, bet nepa-
kankamai įsisąmoninta, kad Stalin
metais valdžia žudė sistemingai, o ne
epizodiškai. Nuo trečiojo dešimtme-
čio pabaigos iki Stalino mirties vyra-
vo nesutramdomas teroras. Bent du,
gal net keturi milijonai ukrainiečių
tapo Holodomoro aukomis. Panašaus
likimo sulaukė kazachų klajokliai.
Mokslininkai apskaičiavo, kad per
priverstinę kolektyvizaciją žuvo iki
1,45 mln. kazachų, daugiau nei treč-
dalis visos tautos. Smarkiai nukentė-
jo kitos tautos ir tautybės, ypač len-
kai ir korėjiečiai, kurie buvo laikomi
potencialia priešo penktąja kolona.
Dar galima mėginti aiškinti, jog Pa-
volgio vokiečių trėmimą 1941 metais
skatino baimė, kad jie palaikys na-
cius, tačiau Kaukazo tautos buvo
tremiamos 1944 metais, kai pergalė
buvo užtikrinta ir jokios grėsmės
nebebuvo. Masiniai trėmimai ženkli-
no Baltijos šalių okupaciją ir sovieti-
zaciją. Kaip „liaudies priešai” ar
„tėvynės išdavikai” nukentėjo mili-
jonai kitų SSRS gyventojų: jie buvo
nuteisiami myriop, siunčiami į gula-

gą, tremiami.
Prieš pusantrų metų žinomas

Stanford University profesorius Nor-
man Naimark parašė knygą „Stalino
genocidai” (,,Stalin’s Genocides”).
Nors yra priežasčių, kodėl nenorima
pavadinti Stalin nusikaltimų geno-
cidu, tarp jų – nuogąstavimas, kad tai
nupigintų genocido sąvoką, Naimark
aiškina, jog kitaip negalima vadinti
sisteminių masinių žudynių, kurias
sąmoningai organizuoja ir vykdo val-
stybės elitas. Tuo jos skiriasi nuo
pogromų, terorizmo ir kitų smurto
proveržių. Jo nuomone, genocido są-
vokos praplėtimas, kad ji aprėptų
ketinimus naikinti politines ir socia-
lines grupes, o ne tik etnines, rasines
ar religines, praturtina genocido su-
pratimą, nesumažina jo istorinio
naudingumo.

Naimark nagrinėja Baltijos vals-
tybių aiškinimus, kad sovietų nusi-
kaltimai pokario metais buvo genoci-
das. Genocidas turi būti tyčinis žudy-
mas, bet sunku įrodyti, kad Stalin
turėjo konkretų ketinimą nužudyti
tiek daug pabaltijiečių. Estijos teis-
mai, atsižvelgdami į tarptautinių tri-
bunolų precedentus, teigia, kad gali-
ma nustatyti ketinimus, atsižvelgiant
į pačius įvykius, kiek žmonių žuvo,
kaip valdžia organizavo savo veiks-
mus, ar suėmimai ir trėmimai atitiko
tuomečius teisės reikalavimus, ar
juos ženklino neapykantos kursty-
mas, ypatingas baudėjų nuožmumas.
Baltijos valstybių atvejis rodo, kad
tai, kas gali atrodyti kaip klasinis ge-

nocidas, gali turėti ir ryškų etninį ar
tautinį atspalvį.

Lietuvoje okupacinė valdžia są-
moningai kurstė neapykantą. Antai
1948 metų „Literatūros ir meno” 20
numeryje, kuris buvo išleistas gegu-
žės 26 dieną, t. y. praėjus keturioms
dienoms po masinio trėmimo, kai
buvo išvežta 40,000 žmonių, žinomi
rašytojai be jokių išlygų ragino susi-
doroti su „priešu”. Nors jie tiesiogiai
neminėjo trėmimo ar ištremtųjų, o
keikė partizanus „žudikus”, pasisa-
kymų spausdinimo aplinkybės leido
visiems suprasti, kad prakeikimai
taikomi ir tremtiniams. Juozas Bal-
tušis rašė, kad Lietuva „negali toliau
kęsti niekšingųjų šliužų”. Julius Bu-
tėnas tvirtino, kad Lietuvos liaudis
„reikalauja apsivalyti nuo visų šlykš-
čiųjų parazitų”. Biologinėmis meta-
foromis pasikliovė ir Vladas Mozū-
riūnas, savo eilėraštyje rašydamas,
kad „Jus laimina tokie, kaip jūs bed-
vasiai, sutanomis apvilkti kirminai.”

Nežinau, ar ilgainiui tarptautinė
bendruomenė pripažins, kad sovietų
represijos Baltijos šalyse buvo geno-
cidas. Net jei tai įvyktų, nereikštų,
kad visi genocidai lygūs, kad galima
juos tapatinti. Kai kurie istorikai
klausia, kuo skiriasi bado nukankin-
to ukrainiečių vaiko (galėtume pri-
durti – ir lietuvių vaiko Sibire) mir-
tis nuo žydų berniuko, kuris badu
mirė Varšuvos gete, Kolyma – nuo Os-
vencimo. Naimark pabrėžia, kad rei-
kia lyginti ne berniukų mirtis, bet jų
likimus. Ukrainiečių ar tremtinių
berniukai turėjo galimybę išlikti gy-
vi, o žydų berniuko, išskyrus labai re-
tas išimtis, laukė mirtis Treblinkoje
ar kitoje nacių naikinimo stovykloje.

Yra didesnių skirtumų negu Hit-
ler ar Stalin ūsai, bet reikia pritarti
premjero siūlymui pabrėžti ir vienų,
ir kitų nusikaltimų unikalumą.

Alfa.lt
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Unikalūs sovietų 
nusikaltimai
KĘSTUTIS GIRNIUS

YRA KUO DŽIAUGTIS

Perskaičius š. m. sausio 28 d. šeš-
tadienio ,,Drau ge” pasirodžiusį sva -
rų straipsnį apie Arūną Pemkų šir -
dyje kilo didelis pa sitenkinimas, kad
štai Čikagos aukš tesniąją lituanis-
tinę mokyklą baigęs jaunas, už Tėvy-
nės ribų užau gęs lietuvis yra toks
stiprus savo iš vedžiojimuose apie da-
bartinę Lietu vą. Todėl panorau pa-
kviesti  JAV gy venančius ,,Drau go”
skaitytojus siūly ti ir kitus miestuose
užaugintus, su sipratusius, veiklius,
jaunus lietuviu s ir lietuvaites, kurie
kuo nors pa sižymėjo lietuvybėje.  

Pavyzdžiui, turime tą pačią mo-
kyklą baigu sį žurnalistą Mykolą
Drungą.  Juk žurnalistiniame darbe
reikia ypač ge rai valdyti lietuvių
kalbą. Prieš sa vaitę kitą rašiau apie
nepaprastai veiklų muziką Darių
Polikaitį, kuris netrukus vėl žada
pasireikšti Vasa rio 16-osios minėjime
su ,,Dainavos” ansambliu. Prie Pem -
kaus tektų prigretinti ir jo straipsnį
palydinčioje nuotraukoje  pristatytą,
lietuviškoje California valstijoje už-
augintą vyskupą Gintarą Gru šą. 

Yra kuo džiaugtis, net ir didžiuo-
tis, iš mandrumo neužriečiant no -
sies. Juk tai sūnūs, dukterys ir anū -
kai tų, kurie po 1941 m. Lietuvos oku-
pacijos pasitraukė į Vakarus. Galėjo
viskas pasibaigti, bet, kaip ir Vokie ti -
joje, taip ir JAV, Kanadoje, Australijo -
je ir kitur, lietuviai mokytojai grie-
bėsi kurti mums mokyklas ir gim-
nazijas.  Neturėtume jų užmiršti.

Prašau ,,Draugo” redaktorių  ma -
no svajonėms parinkti kuo tinkames-
nę for mą. Valio! Pasidžiaukime!

Faustas Strolia
Oak Forest, IL

VAIKIŠKAS NAIVUMAS IR
SUBRENDUSIŲJŲ ELGESYS

Algio Virvyčio slapyvardžiu pa-
sirašinėjantis skaitytojas savo laiške,
paskelbtame 2012 m. sausio 10 d.
,,Drauge”, prikiša dr. Leonidui Ragui
,,vaikišką naivumą”, jam pasisakant
kai kuriais svarbiais ir jautriais
lietuviams klausimais (,,Draugas”,
2011 m. lapkričio 17 d.). Virvytis L.
Rago straipsniui priskiria žodžius ir
mintis, kurių jo straipsnyje nebuvo,
išvardina tai, ko autorius nemini, ir
klausia, ,,kodėl jis (Ragas – V. K.) ir
Izraelis neatsiprašo Lietuvos už tuos
ir daugelį kitų žydų nusikaltėlių,
ėjusių prieš Lietuvą?” Nesuprantu,
už ką ir kodėl dr. Ragas turi atsi-
prašyti Lietuvos?

Kiekvienas iš mūsų turime savo
nuomonę, kurią galime išsakyti, do-
kumentuoti, ginti ar oponuoti, bet
priskirti kitam jo nepasakytus žo-
džius ar nuomonę ir po to su ja gin-
čytis yra ne vaikiškas naivumas, bet
garbaus amžiaus sulaukusių netei-
singas elgesys.

Virvytis teigia, kad Amerika jau
nuo po Pirmojo pasaulinio karo yra
atsukusi nugarą Lietuvai ir todėl jos
užnugariu pasitikėti negalime. As-

meniškai su tokia nuomone nesutin-
ku. Yra labai daug faktų, įrodančių
Amerikos ir joje gyvenančių lietuvių
didžiulę paramą Lietuvai ir lietu-
viams visais laikais.  

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI  

DĖKUI ,,DAINAVAI’’

už  labai  įdomų, naujovišką, tau-
tišką, patriotišką, profesionaliai atik-
tą koncertą  vasario  4-tą  Lemont, IL.
 Siū lau šį  koncertą  būtinai pakartoti
bent  Cleveland  ir  Toronto apylinkė -
se gyvenantiems lietuviams.  

Sunkiai pakeliamą lėšų klausi-
mą siūlau spręs ti taip. Koncerto ren-
gėjai  ,,Dai na vos’’ kelionei Cleveland
ir kitoms su koncerto rengimu susi-
jusioms išlaidoms apmokėti pinigų
turėtų pap rašyti ir juos gauti iš toje
apylin kėje gyvenančio lietuvio krep-
šinio   daugiamilijonieriaus Žydrūno
Il gaus ko. Toronto koncerto rengė-
jams  pap ra šytas turėtų  padėti   kitas
krepšinio milijonierius   ,,Raptors’’
komandos žai dėjas lietuvis  Linas
Kleiza. Žino ma, jis mažesnis milijo-
nierius, tad iš jo užtektų  prašyti tik
pusės ,,Daina vos’’ kelionės išlaidų. 

Tikiu, kad, organizatoriams su -
ma niai   veikiant, toks užmojis, nors
iki šiol ir nebandytas, vis dėlto įma -
nomas. Negi šie abu lietuviai turtuo-
liai  jiems artimų  apylinkių lie tu -
viams, vykdantiems lietuvybės išlai -
kymo uždavinius  išeivijoje aukšto
lygio kultūrine  veikla, kuri turėtų

bū ti įdomi ir jiems patiems, prašomi
ne padėtų? 

Bronius Nainys
Lemont, IL

SEMKIMĖS STIPRYBĖS IŠ
DABARTIES JAUNIMO

Širdingai dėkoju Gražinai Kriau -
čiūnienei už atsiliepimą („Draugas”,
2012 m. sausio 5 d.) į mano laiškutį
„Kodėl kilnojama Kūčių diena” (,,Drau-
gas”, 2011 m. gruodžio 21 d.). Ji labai
įtaigiai pasakoja, kaip išeivijoje po
truputį išnyko lietuviškas Adventas
ir su juo susijusios tradicijos. Pasak
G. Kriau čiūnienės, „Kūčių datos kil-
nojimas rodo nutautėjimą. Lietuviš-
ki papročiai išnyko dėl patogumo ar
prisitaikymo dėl vietinio gyvenimo
būdo”. 

Visiems bendrų Kūčių rengė-
jams siūlau paskaityti, ką rašo Gytis
Kriau čiūnas straipsnyje ,,Gruodžio
24-osios vakaras West La fayette, IN”
(„Draugas”, 2012 m. sausio 7 d.). Ten
grupė jaunuolių suren gė tradicines
lietuviškas Kūčias, pasi kviesdami į
jas net ir amerikie čius kunigus. Jie
ne tik šoko ir dainavo, bet ir instru-
mentais pritardami giedojo Kalė -
dines giesmes, laukdami Kris taus
gimimo. Lenkiu galvą prieš jaunuo -
lius, lenkiu galvą jų tėveliams ir se -
neliams. Semkimės stiprybės iš da -
barties jaunimo.

Kostas Mačiulis
Rochester, NY

laiŠKai 
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TelKiNiai

Indianapolis,�IN

Kalėdų seneliui vaikučiai ir dainavo, ir šoko, ir deklamavo eilėraščius.
Sigitos Nusbaum nuotr. 

Šį kartą gausų žmonių skaičių
pritraukusi šventė savo links-
ma nuotai ka ir įvairumu pra-

linksmino ir jaunuosius, ir pagyve-
nusius India na polis lietuvius.

Vaikučiai džiaugėsi nepaprastai
įdomiu ir vikriu Kalėdų seniu. Jam
jie paruošė ne tik dainelių, eilėraštu -
kų, bet ir šokių, žaidimėlių. Kalėdų
se nelis pagyrė visus ma žuosius da-
lyvius ir visiems padova nojo po do-
vanėlę. Kaip gera savo bū ryje turėti
tokių geraširdžių žmonių kaip Min-
daugas Balčius, kurie nesigaili savo
laiko ir jėgų mūsų mielam jauni-
mėliui! 

Taip pat džiaugiamės vai  kų spek-
taklio režisiere ir India na polis litu-
anistinės mokyklos (ILM) mokytoja –
Inga Paegle, kuri į mo kyk  lą atvažiuo-
ja iš tolimojo Bloo ming ton. Jos pui-
kus vaidinimėlis susirinkusiems dar
kartą pri minė Kristaus gimimą. Vai-
kučiai, pasipuošę blizgančiais kos -
tiumais, kaip tikri aktoriai vaidino
rimtus vaidmenis, buvo piemenėliai,
angelai, karaliai, žvaigždės, Panelė
Ma rija ir Šventas Juozapas. 

Pasakos ,,skaitytoja” ir ikimo -
kyk linio amžiaus vaikučių mokytoja
Gintarė Kumpytė drąsino jaunuosius
aktorius: Mariją Alminauskaitę,
Gab   rielių Alminauską, Urtę Balčiū -
naitę, Sofią Balčių, Tomą Balčių,
Ade  lę Beleckaitę, Gretą Čepaitę, Ug -
nę Jakučionytę, Luką Kumpį, Luką
Mockų, Kristiną Paeglę, Ariją Simo -
naitytę, Petrą Simonaitį, Anna Spel-
lacy, Samantha Spellacy ir Sofia
Stinsov. 

ILM muzikos mokytojos Dalios
Mockienės ir mokytojos Adrijos Be -
leckienės išmokinti ir vadovaujami
choristai (tie patys, kurie ir vaidino)
sudainavo ne vieną giesmelę. Tie pa -
tys vaikai, savo tėvų ir mokytojų pa -

ruošti ir paraginti, gražiai deklama-
vo eilėraštukus.  

Po meninės programos svečiai
susipažino su senovinėmis Kūčių ir
Kalėdų tradicijomis, papročiais. In -
dia napolis LB apylinkės pirmininkė
Sigita Nusbaum ir Rūta Žekonienė
papasa kojo apie Kūčias, paaiškino,
kodėl lietuviai taip pripra tę švęsti
šią šventę. Daug kas ir dabar prisi-
mena iš senovinės Lietuvos kilusius
Kūčių ir Kalėdų papročius, jų lai   kosi

DAIVA ŠIMONYTĖ MILLER

Kalėdinė šventė

Chicago,�IL

Sausio pabaigos šaltoką sekma -
dienį po šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje į
Jaunimo centro kavinę, išpuoštą pa -
vasario gėlėmis, rinkosi mūsų tau-
tiečiai paskanauti mielinių blynų. 

Jaunimo centro Moterų klubo
nares sukvietė klubo pirmininkė Ire-
na Dir dienė. Jau apie 7 val. ryto pa -
ruošti blynams tešlą, juos kepti, vir ti
kavą ir išdėti pačių iškeptus pyragus
skubėjo šios klubo narės: Stasė Ba-
cevi čienė, Adelė Lietuvninkienė,
Ieva Paulauskienė, Albina Rama-

nauskie nė, Joana Ramanauskienė,
Marta Rui kienė, Rūta Spurgienė,
Genutė Ta rienė, Viktorija Valavičie-
nė ir Kas tutė Venckus.

Perpildytoje kavinėje galima bu -
vo sutikti tautiečius iš Cicero, Brigh -
ton Park, Marquette Park, Oak Lawn
ir iš tolimesnių Čikagos priemiesčių.
Jaukioje aplinkoje visi maloniai šne -
kučiavosi ir neskubėjo skirstytis į
na mus. Jaunimo centro vadovybė
dėkoja visiems už paramą Cent rui.

Jaunimo centro informacija

JC Moterų klubo blynų pietūs

savo šeimose, taip perduodami lietu-
viškas tradicijas savo vai kams ir
anūkams.

Po maldos LB pirmininkė pa -
 kvie tė visus pasivaišinti tradiciniais
lie tuviškais Kūčių ir Kalėdų patie ka -
lais. Prieš šventę Žekonienė sudarė
tradicinių Kūčių patiekalų sąrašą, iš
kurio buvo galima išsirinkti ir pa -
ruošti po patiekalą Kūčių stalui. Net
buvo nurodyti tinklalapiai internete
su receptais, kad visi galėtų pasi-
rinkti tai, kas jiems įdomu. Vienas
stalas buvo paskirtas Kūčioms, o ant-
ras – Kalėdoms. Daug kas pirmą kar-
tą gy ve nime ragavo ,,Kūčios”, avižų
ki sie liaus, silkės, aguonų pieno ir t.t.
Kai kurie lietuviai sakė, kad net Lie-
tu voje tokių originalių patiekalų ne-
buvo ragavę. 

Kalėdinės šventės pietų metu
sve čiai galėjo pasigrožėti 2011 metų
Indianapolis LB apylinkės švenčių
nuotrau ko mis, kurios buvo rodomos
ant di džiu lio Latvių centro scenos
ekrano. 

Šventės pabaigoje LB pirminin-
kė Sigita nuoširdžiai padėkojo ir
įteikė simbolines dovanėles mokyk-
lėlės mo  kytojoms: Adrijai Beleckie-
nei, Inai Čepienei, Gintarei Kumpy-
tei, Dai vai Šimonytei Miller, Daliai
Moc kienei, Ingai Paegle ir Indrei
Balčiū naitei, taip pat Ritai Foster,
Rūtai Že konienei, Rymantui Guzu-
laičiui ir Rai mondai Balčiūnienei už
didžiules pastangas, darbą ir laiką
rengiant šias metų šventes. Deja,
šventėje nedalyvavo tautinių šokių
grupių ,,Vijūnas” ir ,,Trepsiukas”
vadovė Raimonda Bal čiūnienė, kuri

šventė savo gimtadienį saulėtoje
Florida, ir mokyklos vedė jos Dei-
mantės Hirschauer. Bet Sigita padė-
kojo ir joms už didelį pasiaukojimą,
didžiules pastangas, ypač Deiman-
tei – už pasiūlymus šių metų Kalė-
doms.  

Smagu, kad į Kalėdinę šventę at -
vyko net kelios naujos šeimos, su ku -
rių šeimos nariais susipažinome per
Indianapolis tarptautinį festivalį. Tai
žmonės, kurie turi lietuviškas šaknis
ir kurie panoro sužinoti daugiau apie
lietuviškas tradicijas ir papročius. 

Visi iš šventės išvyko patenkinti,
pasiryžę toliau bendrauti ir pritrauk-
ti daugiau lietuvių kilmės narių į
mū sų mažytę, bet veiklią bendruo -
menę.
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Los�Angeles,�CA

Čikagoje atidaromos lietuviškos bibliotekos
sumanytojai tiki knygos aura

Šių metų vasario 19 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL
vyks neeilinis renginys – lietu-

viškos bibliotekos atidarymas. Šiais
laikais, kai knygos vis dažniau yra
išstumiamos iš knygynų ir biblio-
tekų lentynų, o jauni žmonės lais-
valaikį mieliau leidžia ne su knyga,
bet prie kompiuterių, tokį Čikagos ir
jos apylinkių lietuvių ,,Rotary” klubo
(Rotary club of  Chicagoland Lithua-
nians) sumanymą tikrai galima va-
dinti drąsiu užmoju. Skirtingai nei
dauguma šiuolaikinių žmonių, rota-
riečiai neskuba laidoti knygos ir tiki
jos galia. Pasak jų, nėra nieko blo-
giau kaip išmesta knyga. Apie suma-
nymą įkurti tikrą, o ne virtualią bib-
lioteką ir apie tai, kaip sekasi tai įgy-
vendinti, kalbėjomės su lietuvių ,,Ro-
tary” klubo prezidente Egle Vasi-
liauskiene, kuri, kaip ji pati prisipa-
žįsta, yra tikra knygų mylėtoja.

Lietuvių ,,Rotary” klubas, įsikū-
ręs prieš ketverius metus, šiuo metu
turintis 23 narius, savo veiklos tikslu
pasirinko pagalbą Čikagos ir jos apy-
linkės lietuviams. Vienam iš ,,Ro-
tary” klubo narių Sauliui Razgaičiui
prasitarus, jog Lietuvoje ne viena
biblioteka turi labai daug nenaudo-
jamų knygų ir nežino, kur jas dėti,
,,Rotary” klubas ilgai nedvejodamas
nusprendė, jog tų knygų naujais na-
mais turėtų tapti Čikaga. Tuo labiau,
kad, kaip pastebėjo Vasiliauskienė,
,,čia, Čikagoje, turime problemą – ne-
turime lietuviškų knygų, jas galime
tik iš draugų pasiskolinti arba tik
vienoje lietuviškoje krautuvėlėje nu-
sipirkti”. 

Rotariečių sumanymas kurti bib-
lioteką neapsiribojo keliomis dešim-
timis knygų – vasario 19 dieną PLC
duris atversianti biblioteka skaityto-
jams pasiūlys nei daug, nei mažai –
apie 10,000 knygų. Daug knygų atke-
liavo iš Kauno apskrities viešosios
bibliotekos, kitų mažesnių Lietuvos
bibliotekų, savo knygas dosniai pa-
dovanojo ir pavieniai Čikagos lietu-
viai. Knygų pervežimo iš Lietuvos
išlaidas padengė lietuvių ,,Rotary”
klubas. 

Bibliotekai parinkta vieta – PLC
– dėl kelių priežasčių. Viena iš svar-

biausių buvo ta, kad Centre ypač
savaitgaliais apsilanko nemažai lie-
tuvių, be to, čia veikia Maironio litu-
anistinė mokykla, sekmadienį vyks-
ta šv. Mišios. 

Taikydamasi prie žmonių, apsi-
lankančių PLC, srauto, kol kas nauja
biblioteka dirbs šeštadieniais ir sek-

madieniais nuo 9 val. ryto iki 1 val.
po pietų. Tačiau neatmetama galimy-
bė, jog ateityje bibliotekos darbo
dienos ir laikas keisis. ,,Siekiame bū-
ti lankstūs, – sako ,,Rotary” klubo
prezidentė, – nes norime, kad biblio-
teka duotų naudą.” Jos nuomone,
gali būti, jog ilgainiui knygas iš bib-
liotekos galima bus vežti žmonėms į
namus, juk važiuoti pusantros valan-
dos į vieną pusę vien tik knygų pasi-
imti yra nepatogu. 

Apie patogumą pagalvota ir
tvarkant bei rūšiuojant būsimos bib-
liotekos knygas. Pasak Vasiliauskie-
nės, visa bibliotekos sistema yra
kompiuterizuota, kiekviena knyga
turi savo brūkšninį kodą (angl. bar-
code). Internete jau įkurta biblio-
tekos svetainė (www.biblio.lt), kuri
skaitytojui padės sužinoti, kokių

knygų bibliotekoje yra, kurios iš jų
paimtos, leis internetu užsisakyti pa-
geidaujamą. Tereikės patiems atvyk-
ti ir knygą pasiimti. Knygas bus lei-
džiama skolintis, tik Vasiliauskienė
dar negalėjo pasakyti, kuriam laikui.
Norintys naudotis bibliotekos pas-
laugomis gaus skaitytojų korteles. Bib-

liotekos paslaugos bus nemokamos.
Biblioteka skiriama plačiam

skaitytojų būriui, Čikagos rotarie-
čiai pasistengė, kad joje ras ką pa-
skaityti bet kokio amžiaus skaityto-
jas. Naujoje bibliotekoje bus ką veik-
ti ir mažiesiems skaitytojams, nes,
kaip pastebėjo Vasiliauskienė, iš Lie-
tuvos atkeliavo nemažai vaikiškų
knygelių ir knygų paaugliams. 

Kadangi rotariečiai ėmė visas
knygas, kurias jiems pasiūlė Lietu-
vos bibliotekos, dauguma suaugu-
siems skirtų knygų yra gana senos.
,,Kai kurios jų gal labai primins mū-
sų mokyklinį suolą”, – juokavo ,,Ro-
tary” klubo prezidentė. Todėl ateityje
bus stengiamasi turimas knygas ati-
džiau peržiūrėti ir palikti tas, kurios
yra įdomios čia gyvenantiems lietu-
viams. Šiuo metu įtemptai bendrau-

jama su Lietuvos leidyklomis, mat
norima bibliotekos lentynas papil-
dyti naujomis, ką tik Lietuvoje išleis-
tomis knygomis. Tad bibliotekos įkū-
rėjai žada nuolat atnaujinti biblio-
tekoje esančių knygų sąrašą. 

Knygos galia tikinti lietuvių ,,Ro-
tary” klubo prezidentė įsitikinusi,
jog knygos mūsų gyvenime niekas
nepakeis. ,,Knyga – ar ji nauja, ar se-
na, turi savo aurą, – mano ji. – Mes
labai norėtume, kad žmonės, kurie
turi bibliotekas – neatrastus lobius ir
galvoja, kaip jomis atsikratyti, pagal-
votų apie mūsų biblioteką, nes nieko
nėra blogiau kaip išmesta knyga.”
Vasiliauskienė pažadėjo, jog nauja
biblioteka mielai tokias knygas pri-
ims. 

Vasiliauskienė dėkoja PLC vado-
vybei, Kauno apskrities viešajai bib-
liotekai (ypač jos direktorei Astai
Naudžiūnienei), Kauno miesto Santa-
kos ,,Rotary” klubui, Lietuvos įmonei
,,Entiumas”, Vilmai Kvietkauskienei
ir jos mergaičių komandai, kurie
padėjo įkuriant biblioteką Čikagoje,
ir privatiems asmenims, paaukoju-
siems knygų naujai bibliotekai.

Bibliotekos įkūrimas – tik vienas
iš kelių lietuvių ,,Rotary” klubo įgy-
vendintų ar  šiuo metu įgyvendina-
mų projektų. Pirmas Klubo darbas
buvo mokomųjų priemonių parūpini-
mas lietuvių Montessori mokyklai,
veikiančiai PLC. Jau keletą metų ro-
tariečiai renka pinigus diabetu ser-
gantiems vaikams Lietuvoje – su-
rinkti pinigai bus skirti insulino
pompoms nupirkti. Įgyvendinant šį
projektą, Čikagos ir jos apylinkių lie-
tuvių ,,Rotary” klubas surengė keletą
gana neblogai pavykusių lėšų telki-
mo renginių. Šį insulino pompų pro-
jektą parėmė ir ,,Rotary Internatio-
nal” – skyrė beveik tiek pat pinigų,
kiek surinko lietuviai rotariečiai
Čikagoje. ,,Liko mėnuo, du, kai mes
įvykdysime pirmąją savo projekto
dalį ir nupirksime pirmąsias pompas
vaikams, sergantiems diabetu”, –
džiaugėsi lietuvių ,,Rotary” klubo
prezidentė. 

O kol kas kviečiame apsilankyti
Čikagos rotariečių įkurtos biblio-
tekos atidaryme, kuris įvyks vasario
19 dieną, sekmadienį, 12 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL.

DALIA CIDZIKAITĖ

Paminėta Valstybės atkūrimo diena
Vasario 5 d. Lietuvos generalinis konsulas New York (NY) Valdemaras Sarapinas su

žmona Vyte dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygardos ir Los Angeles LB
apylinkės rengtame Valstybės atkūrimo dienos minėjime. Renginys prasidėjo vėliavų
pakėlimu bei lietuviškomis Mišiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje. Susirinkusiuosius
pasveikino JAV LB Vakarų apygardos pirmininkė Danguolė Navickienė, Lietuvos gar-
bės konsulė Los Angeles Daiva Čekanauskaitė-Navarrette. Gen. konsulas NY Sarapinas
gausiai susirinkusius tautiečius sveikino, linkėdamas optimizmo ir tikėjimo Valstybės
ateitimi. ,,Turime būti stiprūs ir susitelkę, nes esame atsakingi už Vasario 16-osios akto
dvasios išlaikymą bei istoriją, kurią paliksime, nes esame atsakingi už tai, kokią Vals-
tybę išauginsime. Tad auginkime ją savo talentais, žiniomis, gražiais darbais. Tai padės
mums, lietuviams, išlikti visados stipriems ir vieningiems”, – kalbėjo gen. konsulas. Jis
taip pat kvietė vietos lietuvius aktyviai prisijungti prie Lietuvai gyvybingai svarbių
energetinės nepriklausomybės stiprinimo, investicijų pritraukimo, turizmo skatinimo
klausimų sprendimų bei Lietuvos vardo garsinimo bei populiarinimo Amerikos žemėje.

Minėjimo meninę dalį atliko jaunimo ansamblis LB ,,Spindulys” (vad. Danguolė
Varnienė), Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai, vyrų kolektyvas
,,Tolimi aidai”, dramaturgas Aleksas Mickus.

Viešėdamas Los Angeles gen. konsulas aplankė ilgamečio Lietuvos garbės konsulo
Vytauto Čekanausko kapą ir pagerbė jo atminimą.

Vasario 4 d. Sarapinas dalyvavo Santa Barbara tarptautiniame filmų festivalyje,
kuriame labai palankiai sutiktas Mariaus Markevičiaus filmas ,,The Other Dream Team”.

LR gen. konsulato New York info

Lietuviškai bibliotekai parinkta vieta –
Pasaulio lietuvių centras, Lemont, IL.

Dainos Čyvienės nuotr.

Prie LR garbės konsulo Vytauto Čekanausko kapo (iš k.): Rita Žukienė, Daiva
Čekanauskaitė-Navarrette, Vida Bruožienė, Valdemaras Sarapinas ir Janina
Čekanauskienė; vaikai pirmoje eilėje: Aurelija Bruožytė, Sofija Žukaitė ir Re-
migijus Bruožis.                               Daivos Čekanauskaitės-Navarrette nuotr.
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SKauTybėS KeliaS

Gilios šaknys, plačios šakos – lietuviškoji skautybė

2012 m. sausio 28 d. Pasaulio lie -
tuvių centre, Lemont, IL, vykusioje
iškilmingoje Lietuvių skautų sąjun-
goje (LSS) vadovų sueigoje naujai
išrinkta vadovybė perėmė pareigas
ateinan tiems trejiems metams. Aukš-
čiausiu LSS žymeniu – ,,Geležinio
vilko’’ or dinu – buvo apdovanoti: Ri-
mantas Griš kelis, Gintas Taoras,
Donatas Ra manauskas, Genovaitė
Treinienė, Van da Aleknienė ir Rasa
Statkuvienė (gyvenanti Australijoje).

Iš vyriausiųjų vadovų antrai ka -
dencijai buvo išrinkti: vyriausioji
skautininkė vs. fil. Rūta Baltaduo ny -
tė-Lemon ir LSS tarybos pirminin-
kas vs. fil. Gintas Taoras, kuris yra
keturioliktas tarybos pirmininkas
nuo lietuvių skautų atsikūrimo išei-
vijoje 1945 m.

Prisimintinos tos pirmosios die -
nos, diegiant lietuvišką skautybės
medį svetimuose kraštuose. 1945 m.
liepos 25 d. vs. dr. Vytautas Čepas
Det molde sukvietė anglų okupacinės
zo nos skautų vadovų pasitarimą,
suda rė laikiną LSS vadiją ir išleido
aplin kraštį skautiškų vienetų steigi-
mo rei  kalu. 1946 m. vasario 1 d.
Wiesba dene, amerikiečių okupacinė-

je zonoje, tuntų vadovų suvažiavime
nutarta LR Kryžiaus kviestą (1945
m.) org. komisiją laikyti laikinąja
LSS pirmija; šioji pirmininku laiki-
nai išrinko vs. prof. Joną Kuprionį. O
gegužės 30 d. pirmininku išrinktas
vs. Kazys Pal čiauskas, pareigose
išbuvęs dvi ka dencijas iki 1952 m.,
vadovavęs lie tuviškos skautijos atsi-
kūrimui laisva jame pasaulyje. Tuo

metu vyriausieji skautininkai buvo:
skautų Brolijai – vs. dr. Vytautas Če-
pas, skau čių Seserijai – poetė vs. Juo-
zė Augustaitytė-Vaičiūnienė, kurios
gi minaitė – jau Amerikoje gimusi ir
augu si vs. Aušra Jasaitytė-Petry,
dabartinė „Aušros vartų/Kernavės”
tunto tuntininkė, „Skautybės kelio’’
laikraštyje ,,Draugas” redaktorė,
LSS tarybos narė.

Šiai trejų metų kadencijai iš-
rinkti LSS vadovai tarybos pirminin-
kas vs. fil. Gintas Taoras, vyriausioji
skau tininkė, Seserijos vadė vs. fil.
Rū ta Baltaduonytė-Lemon, VSP, Bro-
lijos vadas ps. fil. Albertas Kerelis,
Jr., ASS vadijos pirmininkas vs. fil.
Ričardas Chiapetta ir tarybos bei va-
dijų nariai yra pasiruošę dideliam
darbui – švę sime LSS 95-tį, vyks ju-
biliejinė stovykla „Viltis”.

Sausio 28 d. vykusiose vadovų
bei skautų tuntų sueigose, perimant/
perduodant pareigas ir įtei kiant ap-
dovanojimus, buvo ypatingų akimir-
kų, kuriose matėme skautybės gilias
šaknis, plačias šakas...

ALĖ NAMIKIENĖ

Sesės ir broliai,
Smagu pranešti, kad Melbourne ,,Džiugo” tunte dabar yra 21 naujas oro

skautas. Tik ką baigėsi jų vasaros stovykla, kuri vyko 2012 m. sausio 2–8 d.
Stovyklos metu skautai ir prityrę skautai statė lėktuvus, raketas, karšto oro
balioną (kurio nepavyko iškelti į orą) ir Kyviškės oro uosto modelį (1:100 mas-
telis).  Jie skraidino radijo bangomis valdomus sraigtasparnius.  Vakarais
prie laužų vaidino Lietuvos aviacijos istorijos epizodus. Skilčių vardai buvo
,,ANBO”, ,,Dobi” ir pan.

Dėkojame a.a. broliui Gediminui Janulai, kuris savo palikimu uždegė
mus plėsti oro skautų veiklą.

Nuoroda: http://broli.skautai.net/oro/
Oro skautai vis aukštyn!

Brolis Tomas

,,Geležinio vilko’’ ordinu apdova notas vs. fil. Donatas Ramanauskas. Tėvai Albina ir a. a.
Liūdas – abu turi ,,Geležinio vilko’’ ordinus; mama Albina, žmona Rasa, seserys Indrė ir
Renata yra buvusios tuntininkėmis. Nuotraukoje: dukros vyr. skautės Diana ir Regina,
Indrė Paškauskienė, Albina Ramanauskienė, Donatas, Rasa Ramanauskienė ir Renata
Borucki.  Vytenio Lietuvninko nuotr.

Australijos „Džiugo“ tunto nauji oro skautai stovyklautojai.

kvietimas gilvelistams!

Gerbiami�broliai�ir�sesės�gilvelistai,�atlikęs�visus�reikalavimus,�s.v.�Vilius�Dundzila�baigė�Gilvelio�kursus.�Brolis�Vilius�maloniai�kviečia�visus
gilvelistus�į�baigimo�sueigą�š.�m.�vasario�14�d.,�antradienį,�7�val.�v.�Povilaičių�kieme.�

,,Geležinio vilko’’ ordinu apdovanota buvusi JAV Atlanto rajono atstovė, LSS tarybos
sekretorė (1985–1990 m.) jvs. Genovaitė Treinienė (v.) su dukraite jps. fil. Vaiva Ri-
meikaite ir dukra jvs. fil. Virga Rimeikiene, dabartine LSS tarybos sekretore.

Nuotr. vs. fil. Tomas Dundzila, baigęs eiti
Brolijos vado pareigas, su mama vs. fil. –
Povilaitiene, buvusios Skaučių seserijos ir
ASS vadijų nare. Tomo tėvas s. fil. Antanas
Dundzila LSS tarybos pirmininku buvo
1961–1963 m.

Ps. fil. Albertas Kerelis, jr., naujas Brolijos
vadas, su mama vs. Irena Kereliene, buvu-
sia Seserijos vyriausia skautininke (1976–
1981 m.).
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,,D R A U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Šeštadienis Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje 
(fotoreportažas)

Klasėje nėra kada dykinėti, reikia ruoštis artėjančiai Lietuvos Nepriklausomybės
šventei.                                                                           

Paskutinį š. m. sausio mėnesio
savaitgalį lankiausi Los Ange-
les, CA, kur vyko JAV LB Švie-

timo tarybos organizuojama JAV li-
tuanistinių mo kyklų, įsikūrusių JAV
vakariniame pakraštyje, mokytojų
konferencija. Tuo pačiu, teko pasmal-
sauti, kaip gy vuoja tame mieste jau
nuo 1949 metų veikianti Šv. Kazimie-
ro li tuanistinė mokykla, kurią įstei-
gė lietuviškos pa rapijos klebonas
pre latas Jonas Kučingis. 

Nuo 1987 metų mokyklai vado -
vauja Marytė Sandanavičiūtė-New -
som. Mokykla, pradėjusi darbą su 25
mokiniais, šiuo metu kas šeštadienį
sulaukia arti 150 jaunųjų lietuviukų. 

Savo akimis mačiau, kad mokyk-
la yra ne tik lietuviukų mokymo vie -
ta, bet ir jaunų šeimų susibūrimo bei
įvairiapusės veiklos centras. Iš pat
ryto susirinkę mokyklos kieme vi-
si – mokiniai, mokytojai, tėveliai –
pa kelia Lietuvos vėliavą, sukalba
mal dą, išgirsta trumpą informaciją
apie savaitgaliais vyksiančius rengi-
nius. Po to mokiniai skuba į klases, o
tė veliai prisideda prie įvairiausių
dar bų, kurių mokykloje begalės – tai
bu dėti reikia, tai kuriai nors mokyto-
jai padėti, tai mokyklos kieme tvarką
pa laikyti.

Mano apsilankymas šioje mo -

kyk  loje paliko puikų jaukių namų
įspūdį. Lankiausi pamokose, stebė-
jau nuoširdų mokytojų darbą, susi-
pažinau su puikiais tos mokyklos
mokytojais ir mokiniais. Žavėjausi
su kokiu noru mokiniai dalyvauja
pa  mokose, su kokia meile atlieka
darbelius, dalyvauja projektuose.
Didelį įspūdį paliko pažintis su šios
mokyklos mokiniu Vėju Vasiliausku.
Aklas vaikinas mokosi ne tik ameri -
kietiškoje mokykloje, bet kas šešta -
dienį jį, kaip ir jo kitą aklą brolį
Petrą, tėveliai atveža ir į lietuvišką
mokyklą. Vėjas sakė, kad nori būti
rašytojas. O kad jis tikrai turi tam
gabumų, rodo ir jo mokytojos per
mokytojų konferenciją perskaitytas
Vėjo sukurtas eilėraštis. Tiksliau tai
repo daina apie balses su nosine,
kurią siūlau ir Jums paskaityti. Gal
repuojant ir Jūs, mieli skaitytojai,
geriau įsiminsite žodžius, kuriuose
rašomos raidės su nosine? 

Linkiu Vėjui ir visiems Šv. Ka -
zimiero lituanistinės mokyklos mo -
ki niams ir mokytojams sėkmės ir vi -
liuosi, kad mūsų draugystė tęsis ir
nuo šiol mūsų puslapyje galėsime pa -
matyti ir daugiau šios mokyklos
mokinių kūrybos darbų. 

Redaktorė

Repo dainos
apie balses su

nosine au torius
Vėjas

Vasiliauskas. 

Mano apsilankymo dieną buvusio mokinio a. a. Martyno Gimbuto atminimui mo kiniai
pasodino apelsinmedį, kurį kas šeštadienį laistyti patikėta mokyklos ma žiausiems –
kiškučiams. Medelį pašventino Šv. Kazimiero parapijos klebo nas Tomas Karanauskas.

Mokytojos Danguolės Varnienės vadovaujami jaunieji šokėjai ant scenos jaučiasi
drąsiai.                                                                                  Laimos Apanavičienės nuotr.

Trečiokų mokytoja Sigita Newsom mokytojų konferencijoje rodė jos mo kinių
padarytas ,,Linksniavimo kny gu tes”.

VėjAS  VASILIAuSkAS

Repo daina apie žodžius, 
kurie turi nosines

Labas�vakaras,�mano�vardas�Vė�jas
Ir�aš�esu�ą į ų ir�ę nosinių�globėjas.
Kai�turi�nosinę,�prašau,�neišsi�gąskit,
Ši�daina�padės�Tau�iškęsti!
Daugiausia,�kai�turi�nosinę,�ta�no�sinė�– galūnė,
Bet�jei�nežinai�– gali�paklausti�ponią�Vėjūnę.
Yra�daug�žodžių�su�ę:�kęsti,�spręs�ti,�švęsti.
Taipogi�su�ę yra�žodis�skęsti.�Tai�prašau,
Būk�atsargus,�kai�vandenyje�esti.
Žodžiai�irgi�turi�į
Žuvys�lįsta,�drįsta�ir�grįžta�į�vandenį.
Siųsti,�skųsti�turi�ų
Jeigu�žinai�tą,�sakyk��„yahoo”!
Paskutinė�yra�ą.
Dabar�klausykite,�neišsigąskite,�bet�mąstykite.
Ir�išgąsdinti�negerai�– su�vaikais�to�nedarykite!
Buvo�gerai�su�Jumis�susitikt,
Bet�man�reikia�namų�darbus�atlikt. ųų

ąą

ęę
įį
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Mažoji dailininkė Barbora Didžiokienė

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojos Jaunimo centro vakaronėje. 

Vilniaus paveikslų galerijoje
vyko knygos „Barbora Didžio-
kienė: ma žosios dailininkės

prisiminimai” pristatymas (sudary-
toja Ramutė Rach  levičiūtė). Barbo-
ros Didžio kienės (1896–1976) gyveni-
mo aprašymas, saugomas Kaune, Na-
cionalinia me M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje, Barboros ir Vlado Didžio-
kų archyve, yra dar nepakankamai
nagrinėtas dailėtyros šaltinis. Jis pa-
rašytas ne sirūpinant skyrių išdėsty-
mu, proporcijomis, leksika, skyryba
ir kitomis privalomybėmis. Tai ne
rašytojos, o moters ir dailininkės tek-
stas. Jis sudarytas iš dviejų itin skir-
tingų dalių: valiūkės peterburgietės
Varios (Varvaros Gorochovos) nerū-
pestingos mergystės ir Barboros Di-
džio kie nės (1896–1976)  skausmingos
mote rys tės/mo ti nystės tarpukario
Lietu vo je. Gyve nimiška 80-ties metų
jos kelionė iš tiesų įspūdinga: iš rusų
kultūros Si dabrinio amžiaus (sim-
bolizmo, mo derno) į sovietinio laiko-
tarpio metų kemsyną su tarpine sto -
tele anuomet nepriklausomoje Lietu -
voje.

Varvaros vaikystė, jaunystė bėgo
Sankt Peterburg – didžiausiame XX
a. pradžios Rusijos mieste ir sostinė-
je. Sidabrinio amžiaus kultūrinį pa -
ki limą, mokslą Peterburg gimnazi jo -
je, paskui Telegrafo, Dailei skatinti
draugijos ir A. Štiglic dailės mokyk-
lose greitai išpustė atšiaurūs vi suo -
meninio politinio gyvenimo vėjai:
1917 metų Vasario revoliucija bei
Spa lio perversmas. Į visa tai įsiterpė
Pirmojo pasaulinio karo nepritekliai
ir žiauri akistata su Pilietinio karo
išgyvenimais. 

Tais sunkiais 1917-aisiais V. Go -
ro chova ištekėjo už Vlado Didžioko,
būsimo garsaus lietuvių dailininko,
kuris buvo atvykęs studijuoti į Pe ter -
burg dailės akademiją (V. Didžiokas  į
akademiją buvo priimtas septy nio -
lik tuoju iš penkių šimtų stojusiųjų.
Iš viso į kursą priimta aštuoniolika

studentų).
Lietuvai paskelbus nepriklauso -

mybę, 1918 m. Didžiokai grįžo į Vil -
nių, o 1922 m. šeima apsigyveno Kau -
ne. Barbora greitai išmoko lietuviš -
kai, įsitraukė į kultūrinę veiklą. Jau -
nystėje studijavusi meną B. Didžio -
kienė ir gyvendama Lietuvoje tapė,
jos darbai susilaukė pripažinimo.
Nuo 1923 m. dalyvavo parodose, ben-
dradarbiavo su teatrais, 1932 m. su -
rengė asmeninę šaržų pa rodą Kaune.

Praėjus keletui metų Dovaino ny -
se Didžiokai nusipir ko iš varžytinių
parduodamą Do mi celės Ramelie nės
ūkį su 12 ha žemės sklypu. Už kelių
šimtų metrų vingiavo Nemunas, bu-
jojo ber žynas, akį traukė stati uo la,
Mergakal niu vadinama, pro na mus
vingiavo kelias į Alytų ir Vilnių – at -
rodo, ko daugiau reikia. Tuoj kibo  į
darbus – susiremontavo namą, iš -
puošė jį savais paveikslais, V. Didžio -
kas net bičių užsiveisė, tuo stebin -
damas savo kaimynus. Ūkiu daugia-
sia rūpindavosi žmona, Didžiokas
dar dirbo Kaune. Deja, gyvenimas ne
be sukrėtimų. Vienturčio aštuonio -
lik mečio sūnaus mirtis, prasidėjęs
Antrasis pasaulinis karas sukrėtė
šeimą. Kad iš gyventų, Didžiokai, likę
be pragyve ni mo šaltinio, pradėjo
pardavinėti daiktus, drabužius, pa -
veikslus. Pradėjo silpnėti ir  daili -
ninko sveikata. 1942 m. spalio 7 d.
Kauno ligoninėje, sulaukęs vos 53-e -
jų, V. Didžiokas mirė.

Iš Dovainonių kaimo į senųjų
Rumšiškių mokyklą prie Nemuno
pradėjo keliauti Barbora. Reikėjo gy -
venti ir ji ėmėsi mokytojavimo. Aš -
tuo nios pamokos per savaitę vyres -
nė se klasėse – ne per didžiausias krū -
vis, o kelias iki mokyklos sirguliuo-
jančiai Barborai buvo ilgas bei sun -
kus. Mokiniai girdėjo, kad jų moky -
to ja yra žinomo dailininko žmona, ta -
čiau apie ją pačią ne kažin ką žinojo.
V. Didžioko gyvenimas jiems buvo
įdo mesnis.

Iš Barboros Didžiokienės kolekcijos: ,,Lėlės pas fotografą” (1923).                                                          

Mokytoja Barbora ne bu vo labai
griežta, tačiau reikalaudavo už dar-
belius atsiskaityti. Net matydama
mo kinių gudrybes – kartais pateikti
ne savo pieštą darbą – mažai kam
priekaištavo, nebent kas nors per -
žengdavo normalaus bendravimo ri-
bas. Darbas mokykloje, matyt, jai
tebuvo pragyvenimo šaltinis.

Mokytoja B. Didžiokienė aplin-
kinių dėmesį atkreipdavo prieškario
ponios įvaiz džiu, dėvėdavo senas
skry bėles, ša lius, įmantrius apsiaus-
tus.  Rengdavosi juodos spalvos dra -
bu žiais, švarkas – didelėmis sagomis,
plaukai lygiai sušukuoti, už nugaros
susegti kuodeliu... Kalbėjo tyliai, su
vos juntama ru siška tartimi. 

Kai pasaulyje nieko iš savų ne li -
ko, ar timiausi jai tapo keli auginami
katinai, o laisvalaikį ji leisdavo ant
popieriaus lapo liedama savo gyveni-
mo istoriją. Rašė gimtąja kal ba – tu -
rėjo marias laiko, nes visa, kas svar-
bu, liko užnugaryje. Atsigrįždavo,
žvalgėsi nuo dabarties (kuri, tiesą sa -
kant, jos visai nedomino ir nieko ge -
ro negalėjo dovanoti) smaigalio. Rašė
išplukdydama praeities (buvusios
šeimos emocinės pilnatvės, gerovės),
kuri, žinoma, anuomet tokia neat ro -
dė, vaizdi nius. Užrašuose ,,nugulė” ir
Barboros jaunystė – su mergystės
sva jonėmis, čiuožyklomis, įraudu -
siais įkaitusiais žandais ir laukinio
žvėrelio apetitu.

B. Didžiokienė palaidota Kruo -
nio kapinėse, greta sūnaus ir vyro.

Puiku, kad šie užrašai pagaliau
pasiekė ir platesnį skaitytojų ir meno
mylėtojų ratą. Kelerių metų sunkaus
darbo menotyrininkės R. Rachlevi -
čiūtės sumanymu išleista knyga apie
dai lininkę B. Didžiokienę – graži do -
vana meno mylėtojui. B. Didžiokienė
– tar pukario Lietuvos dailininkė, ku -
rios ka daise populiari kūryba da bar
primiršta ir mažai tyrinėta. Savo
laikui š garsėjusi pačios siūtomis lė-
lių kompo zicijomis bei humoristinė-
mis popie riaus aplikacijomis, taip
pat ži noma kaip natiurmortų tapyto-
ja, teat ro dekoracijų ir kostiumų

kūrėja, ji atsidūrė lietuvių dailės pa-
raštėse, il gus metus buvo žinoma tik
kaip Lie tuvos dailės klasiko V. Di-
džioko žmo na. Ačiū knygos sudaryto-
jai už ban dymą parodyti mums ją
kaip pil na vertę dailininkę. ,,Varvara
Go ro cho va iš Sankt Peterburg, tele g -
ra fistė, sutiko V. Di džioką, ištekėjo ir
at va žiavo į Lie tuvą, apsikrikštijo, lai-
kėsi lietuviškų papročių, tapė lietu-
viškos tematikos paveikslus, aiš ku
neretai gaudama kri  tikos, kad lenda
slaviš kas pa mušalas. Tai įdomi kita-
tautės Lie tuvos istorija”, – kal bėjo
autorė apie sumanymą išleisti kny-
gą.  Kny gą pavadinusi „Mažosios dai -
lininkės prisiminimais”, menoty ri-
ninkė tą ma žumą aiškina įvairiai:
viena vertus fiziškai trapi, mažytė,
greta savo vyro V. Didžioko, ir šeimo-
je ji jautėsi mažesnė, negalėjo skirti
kūrybai tiek laiko, kiek norėjo, buvo
vyro šešėlyje.

„Ji pati savo gyvenimą pavadino
mažosios dailininkės gyvenimu, ir
čia matomas prieštaravimas: Didžio -
kienė – mažoji, ji buvo maža trapi, Di -
džiokas – didelis, stambus. Jei pa ieš -
kotume šiuolaikiniame mene, mes
rastume akivaizdžią paralelę – tai
Die  go Rivera ir Frida Kahlo. Tada se -
niai jį žinojo, o dabar visi žino Fridą,
bet tik retas žino D. Riverą”, – teigė R.
Rachlevičiūtė.

Pati B. Didžiokienė savo tekstą
pa va dino „Mažosios dailininkės gy -
ve nimu”. Mokinės „statusas” ją ly -
dėjo ir šeimoje: savo vyrą beveik
visada va dino pavarde – „Didžioku”
arba „dailininku Didžioku”. Būta ir
tikros pagarbos jam kaip meni nin -
kui, ir šal toko atstumo dėl nuoskau -
dų, as meninio pažeminimo.

Knygoje skaitytojas ras ir B. Di -
džio kie nės darbų katalogą bei pluoš-
tą jos darbų iliustracijų.

R. Rachlevičiūtė ketina išleisti ir
antrąją knygos dalį, kurioje bus ap -
rašomas B. Didžiokienės tarpu karis
Lietuvoje, o mums, skaitytojams, lie -
ka jos belaukiant, perskaityti pirmą -
ją knygą. Ją Lietuvoje gali ma įsigyti
Lyčių studijų centre. Kreiptis el. paš -
tu laima.statuleviciene@lsc.vu.lt ar -
ba tel. 370 8-5 219 3028. 

Pagal lietuvišką spaudą paruošė
Laima Apanavičienė

Vlado Didžioko litografinis žmonos
por tretas (1923–1924).

Dailėtyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė.
Zenekos/www.bernardinai.lt. nuotr.

Izabela Naujalis, gyvenanti Cicero, IL, užprenumeravo „Draugą”
Lietuvoje gyvenančiam kun. Eugenijui Naujaliui ir laikraščio leidybos
išlaidų sumažinimui atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Dennis Trimakas, gyvenantis Westlake, OH, „Draugą” skaitys dar
vienerius metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol.
Nuoširdus Jums ačiū.



Mokslininkų teigimu, putpe-
lių  (angl. quail) kiaušinius
galima vadinti svei katos

ampulėmis. Ne veltui putpelių kiau-
šiniais jau se  natvėje jėgas stip rin-
davo įvairių šalių valdovai. 

Putpelių kiaušiniai yra vertingi
todėl, kad juose gausu įvairių rie-
balų ir vandenyje tirpių vitaminų.
Dau ge lyje šalių putpelių kiaušiniai
laikomi delikatesu, o kai kuriose ša-
lyse jie net yra populiaresni už vištų
kiaušinius. Pavyz džiui, Japonijoje
putpelių kiaušinių ga lima nusipirkti
net spaudos kios kuose. Šių kiaušinių
japonų moks lei viams duodama su-
valgyti prieš pa mo kas. 

JAV putpelių ir jų šviežių kiau -
šinių galima užsisakyti internetu iš
specialių organinių ūkių. Čia Ame-
rikoje žinau ūkį, kuris šiais kiau -
 šiniais prekiauja (tel. 1-786-210-3003),
juos pristato per kelias dienas. Kiau-
šinių tuzinas kainuoja – 11,50 dol., 4
tuzinai – 21 dol. 

Pranoksta vištų kiaušinius

Putpelių kiaušiniai daugeliu sa -
vy bių pranoksta vištų kiaušinius:

• 5 putpelių kiaušiniuose kalio
yra 5 kartus, geležies – 4,5 karto, B
grupės vitaminų – 2,5 karto daugiau
nei vie name vištos kiaušinyje;

• vitaminų A yra 2,5 karto dau-
giau nei vištų kiaušiniuose;

• kur kas daugiau nei vištų kiau -
šiniuose yra nikotino rūgšties, fosfo -
ro, vario, kobalto ir kitų elementų;

• baltymų vištų kiaušiniuose yra
55,8 proc., o putpelių – 60 proc.;

• putpelių kiaušiniuose beveik
nėra cholesterolio.

Nauda ir vartojimas

Įdomu, kad putpelių kūno tem-
pe ratūra yra gana aukšta, aukštesnė
nei žmogaus, todėl jų kiaušiniuose
nė  ra samonelių ir kitų infekcinių li -
gų sukėlėjų. Suaugusios putpelės ne -
serga beveik jokiomis ligomis.

Putpelių kiaušiniai nekenkia nė
vienam vidaus organui, nesukelia
aler gijos ir kito žalingo poveikio.

Šie kiaušiniai ilgai išsilaiko, nes
juose yra fermento lizocimo, stab-
dančio mikrofloros dauginimąsi tiek
pupelių kiaušiniuose, tiek žmogaus
organizme. Putpelių kiaušinius 20
laipsnių temperatūroje galima laiky -
ti net 30 dienų, o šaldytuve – iki 60
dienų.

Putpelių kiaušinių patariama
val  gyti žalių, nes žali kiaušiniai – pa -
tys naudingiausi. Galima valgyti vir -
tų ar keptų, tačiau termiškai apdo -
rotų kiaušinių gydomosios galios –
daug mažesnės.

Vaikams per dieną patariama
su valgyti 4–6 šviežius putpelių kiau-
ši nius, o suaugusiems – 2–6 kiauši-
nius ryte, pusvalandį prieš pusry-
čius, už geriant juos šiltu virintu van-
deniu. Putpelių kiaušinių galima
įmaišyti į patiekalus: kruopų, bul-
vių, daržovių košės ar sriubą.

Putpelių kiaušiniai padeda mal -
šinti stiprius galvos skausmus, gydo
virškinamojo trakto ir centrinės ner -
vų sistemos sutrikimus, plaučių ir
akių ligas, mažakraujystę, reguliuo-
ja kraujospūdį, valo organizmą, stip-

92012�VASARIO�9,�KETVIRTADIENISDRAUGAS

mŪSŲ STalui

Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com

PUTPELĖS IR PUTPELIŲ KIAUŠINIAI
rina lytinį pajėgumą.

• Žmonėms, kurių imuninė siste -
ma nusilpusi ar kraujyje yra choles-
terolio perteklius, patariama kasdien
suvalgyti po 3 žalius kiaušinius prieš
pusryčius ir vakarienę. Iš viso pata -
riama suvalgyti 240 žalių putpelių
kiaušinių. Suvartojus tiek kiaušinių,
organizmas bus aprūpintas reikalin-
gomis rūgštimis ir elementais.

• Putpelių kiaušinių ypač sveika
valgyti vyresnio amžiaus žmonėms,
besiskundžiantiems pablogėjusia
svei  kata.

• Putpelių kiaušinių patariama
val gyti po chirurginių operacijų nu -
sil  pusiems žmonėms.

• Šių kiaušinių sveika valgyti
žmonėms, paveiktiems radioakty vių-
jų spindulių.

• Valgyti putpelių kiaušinių siū -
loma sergantiesiems plaučių ligomis.

• Reguliarus putpelių kiaušinių
vartojimas pagerina sergančiųjų sa-
vijautą. Šiems žmonėms patariama
suvalgyti po 4 putpelių kiau šinius
ryte, pusvalandį prieš pusryčius. Jei
putpelių kiaušinių valgysite nors 10
dienų iš eilės, aprims ar net visiškai
išnyks širdies ir gal vos skausmai,
sumažės aukštas kraujospūdis.

• Šių kiaušinių patariama val-
gyti tiems, kuriuos vargina gastritas,
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos
opaligės bei kitos uždegiminės ligos.

• Putpelių kiaušinių patariama
valgyti norint normalizuoti sutriku-
sią medžiagų apykaitą organiz me.
Šie kiaušiniai skatina ir raudonųjų
kraujo kūnelių gamybą.

• Putpelių kiaušiniai padeda no -
rintiems sumažinti viršsvorį. Per
die ną reikia išgerti po 3 žalius put-
pelių kiaušinius. Pirmąjį kiaušinį
reikia išgerti 20 minučių prieš valgį,
antrąjį ir trečiąjį – pusvalandį prieš
pietus ir vakarienę. Pa tariama gerti
du mėnesius.

• Jeigu ilgai besilaikantis dietos
žmogus per dieną išgers nors vieną
putpelės kiaušinį, apsaugos savo
plau kus ir nagus – jie išliks gražūs ir
tvirti.

• Jei vaikas dažnai serga, imuni -
tetui sustiprinti jiems patariama ry -
tais suvalgyti po 2 lengvai suplaktus
putpelių kiaušinius.

• Putpelių kiaušinių siūloma val-
gyti tiems vaikams ir paaugliams,
ku rių sulėtėjęs vystymąsis, nes šie
kiau šiniai padeda vystytis jaunam
organizmui.

• Žaliais putpelių kiaušiniais
išsigydysime nemigą. Prieš einant
gulti reikia išgerti 2–3 kiaušinius, su-
mai šy tus su šaukšteliu medaus.

Įvairūs receptai

Putpelių patiekalai paruošiami
panašiai kaip ir balandžių, jerubių,
kurapkų. Putpelės neturi daug mė -
sos, jos – maži paukštukai ir jų mėsa
neturi riebalų, tad jas ruošiant reikia
prismaigstyti arba lašinukais, arba
ap lieti grietine, dėti sviesto. Jas troš -

kinant nereikia pertroškinti, o ke -
pant – pakepti tik kelias minutes iš
abiejų pusių.

Putpelių kiaušinių salotos su
žalėsių majonezu

Reikės: ryšelio petražolių, ryšelio
mėtų, aliejaus, salotų smulkiais la-
peliais, kiaušinio trynio, šaukštelio
aitrių garstyčių, puodelio grietinėlės,
acto ar citrinos sulčių, 12 virtų kre -
večių, 12 putpelių kiaušinių, druskos,
baltųjų pipirų.

Petražolėms ir mėtoms nuska -
bin  kite lapus, nuplaukite, nudžiovin -
kite, susmulkinkite. Nedidelėje kep-
tu vėje pakaitinkite 2 šaukštus alie-
jaus, suberkite žalėsius ir apkepin -
kite, kol suminkštės, bet šiukštu – ne -
skruzdinkite. Paruoškite salotlapius.

Paruoškite majonezą: puodelyje
ge rai sumaišykite trynį, pusę šaukš -
telio druskos, pusę šaukštelio baltųjų
pipirų. Vis maišydami lašą po lašo
supilkite aliejų.

Ataušusius žalėsius sukrėskite
maltuvan, smulkiai sumalkite, su -
mai šykite su majonezu. Įpilkite kele -
tą šaukštelių grietinėlės, pagardin -
kite pagal skonį druska ir pipirais.
Išlukštenkite krevetes.

Kietai išvirkite 8 putpelių kiauši -
nius, kitus iškepkite. Lėkštes apklo -
kite salotlapiais, dailiai apdėliokite
kiau šinius, krevetes, papuoškite žalė -
siais ir patiekite su dubenėliu žalėsių
majonezo.

Silkių užkandėlė 
su kiaušiniais

Išvirtus putpelių kiaušinukus
apvyniokite su silke. Lėkštę apkloki -
te salotlapiais, į ją sudėkite paruoš-
tus kiaušinukus, užpilui tinka bet
koks padažas.

Virtus putpelių kiauši nu kus ga-

lima dėti į bet kokias salo tas, jie ne
tik jas paskanins, bet ir pagražins.
Virtų putpelių kiaušinių galima gau-
ti Azijos kraštų parduotuvėse, kur jie
parduodami konservuoti 15 oz talpos
skardinėse.

Keptos putpelės

Paukščius nuvalykite, palikdami
sparnelius ir kojas (nukirskite tik
kojų pirštus), išdarinėkite kaklą, ge -
rai išplaukite, pasūdykite. Sparne -
lius ir kaklo odą atlenkite į nugaros
pusę ir prisiūkite, o kojas suriškite
priekyje. Tada suvyniokite į plonus
lašinių griežinėlius, apriškite siū-
lais, dėkite į keptuvą, apibarstykite
kve  piančiais pipirais, pridėkite ma-
rinuotų grybų ar džiovintų slyvų, ir,
įpylę grie tinės, kepkite orkaitėje
20–25 minu tes uždengtame inde.
Palaistykite keps nio sultimis.

Nepjaustytus keptus paukščius
tvarkingai sudėkite į pusdubenį. Ko -
jų kaulelius apvyniokite plonais, bal-
tais iškarpytais popieriais. Ant kiek -
vieno paukščio uždėkite po troškintą
lašinių gabaliuką, tarpuose padėkite
troškintų marinuotų grybų ar slyvų.

Putpelės vyne

Reikės: 8 putpelių, druskos ir pi -
pirų, 1 1/2 puodelio ,,Madeira” vyno,
1/2 puodelio razinų, 3 gvazdikėlių,
puo delio virtų baltų ryžių, 1/4 šaukš -
telio malto imbiero, šaukštelio tar kuo -
tos apelsinų žievelės, šaukšto išly dyto
sviesto, 1/2 puodelio riešutų, 1/2 puo-
delio išlydyto sviesto, apelsi nų sulčių,
1/2 puodelio pašildyto konjako.

Įkaitinkite orkaitę iki 450 F.
Nuplaukite ir nusausinkite put-

peles. Apibarstykite iš vidaus ir išo -
rės pipirais bei druska. 

Į puodą supilkite vyną, razinas ir
gvazdikėlius. Užvirinkite, sumažin -
ki te ugnį ir dar pavirinkite 5 minu -
tes. Nukoškite, išmeskite gvazdikė -
lius, palikite tik razinas.

Į dubenį sudėkite razinas, ryžius,
imbierą, apelsinų žieveles, šaukštą
iš tirpdyto sviesto ir riešutus. Sumai-
šy kite ir šiuo mišiniu prikimškite
putpeles.

Paruoštas putpeles sudėkite ant
grotelių, aptepkite jas sviestu ir or-
kai tėje kepkite jas 5 minutes. Po to
sumažinkite temperatūrą iki 300 F,
vėl aptepkite jas sviestu ir vynu, su -
maišytu su apelsinų sultimis. Kepki-
te dar 20–25 minutes. 

Sudėkite putpeles į ugniai atspa -
rų indą, uždėkite ant ugnies, užpil ki -
te perkoštomis ir paskanintomis  ke -
pimo sultimis. Vos tik kaitinant pra -
dės garuoti, užpilkite jas pakaitintu
kon jaku. 

Parengta pagal Remigijos
Zinkevičienės patarimus
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Minneapolis (BNS) – Konserva-
tyvių krikščioniškų pažiūrų respub-
likonas Rick Santorum padidino
įtampą kovoje dėl Baltųjų rūmų, ne-
tikėtai laimėjęs trijose valstijose ir
privertęs suabejoti dėl jo partijos
stipriausiu kandidatu laikomo Mitt
Romney tolesnės sėkmės.

R. Santorum, kuris dar prieš ke-
lias savaites atrodė nurašytas kandi-
datas, laimėjo balsavimus per rinkė-
jų sueigas Minnesota ir Colorado vals-
tijose, taip pat pirminius rinkimus
Missouri valstijoje, o jo tvirtos perga-
lės žymėjo dar vieną stulbinamą po-
sūkį itin permainingoje respublikonų
kovoje dėl JAV prezidento pareigų.

R. Santorum pergalė tapo skau-
džiu smūgiu N. Romney, kuris pirma-
vo Colorado valstijoje per praeitą
prezidento rinkimų kampaniją 2008
me., surinkęs per 60 proc. balsų. Res-
publikonų kandidatų kova dėl teisės
mesti iššūkį prezidentui demokratui
Barack Obama dabar atsidūrė įdo-
mioje persigrupavimo padėtyje prieš
,,superantradienį” kovo 6 d., kai vie-

nu metu bus balsuojama dešimtyje
valstijų ir bus nuspręsta dėl beveik
penktadalio visų delegatų, dalyvau-
siančių respublikonų nacionalinia-
me suvažiavime rugpjūtį, kuriame
bus išrinktas bendras partijos kandi-
datas.

Vasarį vyksiantys balsavimai
septyniose valstijose, iš kurių trys
jau įvyko vasario 7 d., nepakeis fakto,
kad ,,superantradienį” M. Romney
pasitiks būdamas kampanijos stip-
riausiu, tačiau jie gali smarkiai su-
stiprinti R. Santorum padėtį ir padi-
dinti spaudimą buvusiam Massa-
chusetts valstijos gubernatoriui. Su-
stiprėjęs buvęs senatorius R. Santo-
rum taip pat gali įveikti buvusį Atsto-
vų rūmų pirmininką Newt Gingrich. 

Respublikonų vadovai tikisi, kad
rinkimų kampanijoje įtampa atslūgs
likus daug laiko iki nacionalinio su-
važiavimo, kuris vyks rugpjūčio 27–
31 d. Florida valstijos mieste Tampa,
siekiant išvengti įnirtingos kovos,
kur galėtų pakenkti galutinio kan-
didato galimybėms įveikti B. Obama.

Mirė paskutinioji Pirmojo pasaulinio karo veteranė

Damaskas (BNS) – Sirijoje vie-
šėjęs Rusijos užsienio reikalų minist-
ras Sergej Lavrov pareiškė suprantąs
prezidento Bashar al Assad veiks-
mus konflikte su opozicija. Pagrindi-
nė S. Lavrov ir B. al Assad pokalbių
tema buvo derybos dėl smurto Sirijo-
je nutraukimo. 

Sirijos prezidentas, pasak Rusi-
jos užsienio reikalų ministro, įsipa-
reigojo nutraukti smurtą savo šalyje.
B. al Assad pasiryžęs siekti smurto
nutraukimo, ,,iš kur jis bekiltų”, pa-
reiškė S. Lavrov Damaske. Ministro
teigimu, B. al Assad pasisakė už Ara-
bų lygos stebėtojų misijos tęsimą ir
išplėtimą. Be to, jis esą ketina pa-
skelbti referendumo dėl naujos kons-
titucijos, kuri buvo parengta praėju-
siais mėnesiais, datą.

S. Lavrov pabrėžė, jog Rusija
sieks, kad krizė būtų išspręsta re-
miantis Arabų lygos planu. Jo teigi-
mu, apskritai susitikimas su B. al
Assad buvo ,,labai naudingas”. 

Rusija ir Kinija vasario 4 d.
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta-
ryboje sustabdė rezoliucijos  dėl Siri-
jos priėmimą. Tai sukėlė didelį Va-
karų ir Sirijos opozicijos pasipiktini-
mą. Arabų lygos planas, be kita ko,
numato Sirijos armijos pasitraukimą
iš miestų bei prezidento B. al Assad
valdžios perdavimą jo pavaduotojui.

Maskva (ELTA) – Rusijos specia-
liosios tarnybos pernai išaiškino 199
asmenis, kurie užsiiminėjo žvalgyba
užsienio šalių naudai. Pasak prezi-
dento Dmitrij Medvedev, išaiškinti
158 agentai ir 41 kadrinis žvalgybos
darbuotojas, o 26 asmenys buvo Ru-
sijos piliečiai. D. Medvedev vasario 7
d. apie tai kalbėjo Federalinės saugu-
mo tarnybos kolegijos posėdyje.

Jis teigė, kad pastaruoju metu
yra padidėjęs užsienio specialiųjų

tarnybų susidomėjimas politinio po-
būdžio informacija, todėl ragino kontr-
žvalgybą ,,operatyviai reaguoti į gali-
mus bandymus iš šalies daryti įtaką
visuomeniniams ir politiniams pro-
cesams Rusijoje”. D. Medvedev teigė,
kad pernai Rusijos specialiosioms
tarnyboms pavyko užkirsti kelią 8 te-
roro išpuoliams, iš viso buvo sutruk-
dyta įvykdyti 94 teroristinio pobū-
džio nusikaltimus.

Vilnius (ELTA) – Seimo pirmi-
ninkė Irena Degutienė, vasario 8 d.
susitikusi su Pasaulio lietuvių jauni-
mo sąjungos (PLJS) atstovais, sako,
jog šių dienų uždavinys yra ieškoti
būdų, kaip sutelkti ir suvienyti tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenan-
čius lietuvius. Pasak Seimo vadovės,
kuriai pristatyta PLJS iniciatyva
vasarą surengti pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimą, šių dienų įvy-
kiai verčia kalbėti ne tiek apie emi-
graciją, kiek apie migraciją, nes pro-
cesas vyksta abiejomis kryptimis.

Seimo pirmininkė mato, kad ir
patiems pasaulio lietuviams tampa
svarbu, kaip sutelkti ir suvienyti vi-
sus lietuvius – ir Lietuvoje, ir užsie-
nyje. PLJS pirmininkas Kęstas Pikū-
nas pažymėjo, jog pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimas yra pirmas toks
renginys nepriklausomybę atkūru-
sioje Lietuvoje, panašus renginys
vyko 1989 m.

,,Forumo metu jaunimas, gyve-
nantis čia, Lietuvoje, ir jaunimas, ku-
ris gyvena užsienyje, susitiks  ir dis-
kutuos, kurs bendrus projektus. Mes
neturime jokių milžiniškų tikslų su-
kurti kažkokią partiją ar panašiai,
tai yra renginys jaunimui, siekiant
kurti bendrus tikslus”, – sakė PLJS
pirmininkas K. Pikūnas.

Jaunimo forumas vyks šių metų
liepos 12–15 d. Prienų rajone, Visuo-
menės harmonizavimo parke, jo glo-
bėja – šalies prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. Renginio metu Seimo, Vy-
riausybės atstovai, Lietuvos verslo,
kultūros ir mokslo atstovai kartu su
lietuviais iš visų Lietuvos regionų
bei užsienio aptars strateginius vals-
tybės ir tautos tikslus, ieškos konst-
ruktyvių sprendimų bei jų įgyvendi-
nimo būdų, taip spartindami pažan-
gios ir modernios valstybės kūrimą.
Planuojama, kad forume dalyvaus
per 3,000 žmonių iš viso pasaulio.

I. Degutienė domėjosi pasirengimu
pasaulio lietuvių jaunimo susitikimui

Pernai Rusija išaiškino 199 šnipus

Kovoje dėl Baltųjų rūmų įtampą didina
respublikonų kandidato R. Santorum pergalė  

Londonas (BNS) – Mirė paskuti-
nioji Pirmojo pasaulinio karo vete-
ranė. Anot britų žiniasklaidos, 110
metų britė Florence Green mirė va-
sario 4 d. Būdama 17-os, ji 1918 m. pri-
sijungė prie karališkųjų oro pajėgų ir
Norfolko karinėje bazėje dirbo pada-
vėja. Nors F. Green niekada nebuvo
fronte, ji laikoma karo veterane.

Paskutinis karys, iš tikrųjų daly-

vavęs kovinėse misijose Pirmajame
pasauliniame kare, mirė praėjusią
gegužę Australijoje. Britui Claude
Choules buvo 110 metų. Paskutinysis
Pirmojo pasaulinio karo veteranas iš
Vokietijos Erich Kaestner mirė 2008
m. sausį. Jam buvo 107 metai. Pasku-
tinysis prancūzų veteranas mirė tų
pačių metų kovą, o italų – tų pačių
metų spalį.

Sirijos prezidentas įsipareigojo 
nutraukti smurtą šalyje

Helsinkis (ELTA) – Suomijoje vykusiame tarptautiniame Herman Kare vardo
graikų-romėnų imtynių turnyre Lietuvos komanda užėmė pirmą vietą. Mūsų šalies
atstovai surinko 57 taškus. Antrą vietą pasidalijo Norvegijos ir Rusijos sportininkai,
surinkę po 46 taškus. Svorio kategorijoje iki 96 kg Mindaugas Ežerskis iškovojo
sidabro medalį, svorio kategorijoje iki 74 kg Lietuvos olimpinio sporto centro
(LOSC) auklėtiniai Valdemaras Venckaitis ir Aleksandras Kazakevičius pelnė ati-
tinkamai sidabrą ir bronzą. Svorio kategorijoje iki 84 kg Laimutis Adomaitis buvo
trečias. 33-iąjį kartą surengtame turnyre varžėsi 85 sportininkai iš JAV, Švedijos,
Rusijos, Norvegijos, Estijos, Kroatijos, Lietuvos ir Suomijos.                ELTA nuotr.

SpORTaS

Vilnius (ELTA) – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (LKA)
studijas pradeda Virginia karo instituto (JAV) trečiojo kurso kadetas Benjamin Tra-
vers. Pagal LKA ir Virginia karo instituto bendradarbiavimo ir mainų sutartį kade-
tas pavasario semestrą, iki 2012 m. liepos 2 d., studijuos LKA ir Vilniaus univer-
sitete. LKA ir Virginia karo institutas bendradarbiauja nuo 2001 m. Kasmet LKA III
kurso kariūnas vieną semestrą studijuoja Virginia karo institute, o šio instituto ka-
detas gilina savo pasirinkto akademinio dalyko žinias Lietuvoje. Taip pat šiuo me-
tu Karo akademijoje anglų kalbos kursus lanko trys kadetai iš Prancūzijos Saint-
Cyro karo akademijos.                      LR Krašto apsaugos ministerijos nuotr.

S. Lavrov (d.) teigia suprantąs B. al As-
sad veiksmus konflikte su opozicija.

EPA nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S

Tarptautinė baldų paroda Bir-
mingeme atvėrė Anglijos rinkos duris
ne vienai baldus gaminančiai lietuvių
bendrovei. Dauguma jų gamina anglų
pamėgtus korpusinius baldus iš ąžuo-
lo masyvo. Šiemet parodoje dalyvavo
šešios lietuvių baldininkų bendrovės –
,,Gemega”, ,,Sintuva”, TCH, ,,Quali--
ta”, ,,Clemence Richard” ir ,,Privee
Home”, naujas lietuviškas prekės žen-
klas, pristatantis Provanso stiliaus
baldus. Debiutantų stendas buvo pri-
pažintas vienu gražiausių. Kaip aukš-
tas įvertinimo ženklas buvo įteiktas
kvietimas kitais metais dalyvauti pa-
rodoje nemokamai. Net 8 prekybos
agentai pareiškė norą atstovauti ,,Pri-
vee Home” prekės ženklui. Lietuvos
verslininkai planuoja šiais metais
Jungtinės Karalystės rinkoje parduoti
baldų už 3 mln. litų. 

***
Nuo šiol Lietuvos banke sąskaitas

laikančios valstybės institucijos galės
ruošti ir gauti mokėjimus eurais pa-
gal SEPA kredito pervedimų schemos
taisykles. Tai praplės tarptautinių mo-
kėjimų eurais galimybes, palengvins
įprastų mokėjimų administravimą ir
paspartins jų vykdymą. Be to, mokėji-
mo pavedimai pagal SEPA taisykles
yra pigesni nei kitų formatų pavedi-
mai. SEPA kredito pervedimus apdo-
roja apie 4,500 Europoje veikiančių
bankų. ES teisės aktai numato, kad
visi mokėjimai eurais turės atitikti
SEPA taisykles nuo 2014 m. vasario 1
d. eurą įsivedusiose valstybėse narėse
arba nuo 2016 m. spalio 31 d. euro ne-
turinčiose valstybėse narėse. SEPA
apima 27 Europos Sąjungos valstybes,
taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Nor-
vegiją, Šveicariją ir Monaką. Suvie-
nodinus mokėjimo priemones ir su jo-
mis susijusius bankinius veiksmus
Europos mastu, išnyks ribos tarp vie-
tinių ir tarptautinių mokėjimų eurais.

***
Kaune planuojama steigti inova-

cijų ir verslumo centrą, vadovaujantis
Suomijos Alto universitete veikiančio
Verslumo centro pavyzdžiu. Kauno
technologijos ir Alto universitetai pa-
sirašė bendradarbiavimo, kuris truks
trejus metus, susitarimą. Tikimasi,
kad tai leis Kauno technologijos uni-
versitetui žengti dar vieną ryžtingą
žingsnį, siekiant spartinti naujų ži-
nių, technologijų išmanymo ir infra-
struktūros plėtrą Baltijos jūros regio-
ne. Alto universiteto Verslumo cent-
ras derina mokslo ir verslo poreikius,
taiko mokslinių tyrimų rezultatus rin-
koje ir tarpininkauja perduodant uni-
versitetuose kuriamas pažangias ži-
nias ir technologijas verslo įmonėms.

***
Lietuvos kriminalinės policijos

biuro pareigūnai atliko daugiau kaip
60 kratų sostinėje taksi paslaugas tei-
kiančiose įmonėse, jų vadovų ar akci-
ninkų namuose, darbo vietose, auto-
mobiliuose. Skaičiuojama, kad šios
įmonės užėmė apie 70 proc. Vilniaus
taksi rinkos. Įtariama, kad visoms
įmonėms per statytinius vadovavo 6
asmenys, kurie įtariami taip organiza-
vę įmonių veiklą, kad valstybei būtų
mokami kuo mažesni mokesčiai arba
jie visai nebūtų mokami, prisiden-

giant nepelninga įmonių veikla. Gali-
mai neapskaitytų pinigų suma, kuri
buvo naudojama šešėliniame versle ir
legalizuota, gali siekti dešimtis milijo-
nų litų. Šis ,,verslas” buvo vykdomas
ne vienerius metus.

***
Trečdalis Lietuvoje veikiančių

įmonių neturi specialistų, reikalingų
sėkmingam jų verslo vystymui, pusė
susiduria su sunkumais jų ieškoda-
mos bei daugiau nei 40 proc. šią prob-
lemą įvardija kaip vieną iš trijų di-
džiausių grėsmių jų verslui. Šiuos
duomenis atskleidęs tarptautinis
„The Grafton Employment Group” ty-
rimas rodo, jog lyginant su Europos,
Viduriniųjų Rytų ir Afrikos šalių vi-
durkiu, Lietuvoje specialistų trūku-
mas turi didesnės neigiamos įtakos
verslo produktyvumui, inovacijoms ir
klientų aptarnavimui. Pasak žinovų,
ateityje specialistų trūkumo problema
gali dar didėti, jei dabar, į Lietuvą ri-
tantis antrai sunkmečio bangai ir
didėjant emigracijai, verslininkai ne-
siims reikiamų priemonių. Tyrimo
duomenimis, Lietuvoje su reikiamų
specialistų trūkumu ir problematiška
jų paieška susiduria 49 proc. įmonių.

***
Per sunkmetį Lietuva inovacijų

srityje atsidūrė prasčiausiai vertina-
mų Europos Sąjungos (ES) valstybių
grupėje, rodo Europos Komisijos atas-
kaita. Premjeras Andrius Kubilius sa-
ko, kad jo vadovaujama Vyriausybė
sieks pažangos šioje srityje. Prasčiau
nei Lietuva įvertintos tik dvi šalys –
Latvija ir Bulgarija. Šios valstybės
kartu su Rumunija vadinamos ,,kuk-
liomis inovatorėmis”. 2011 m. ataskai-
ta remiasi 2008–2010 m. duomenimis,
kurie atspindi padėtį tyrimų ir inova-
cijų srityse.

***
Daugiau nei 50 pasaulio valstybių

medicinos turizmą paskelbusios svar-
biausia turizmo sritimi. Šioje srityje
pirmauja Lenkija ir Vengrija, o Lie-
tuva dar tik ruošiasi sutikti mūsų ša-
lyje besigydyti norinčius užsieniečius.
Nors medicinos ar reabilitacijos pas-
laugų užsieniečiai gauna jau dabar, ta-
čiau užsieniečiai pasigenda kitų turiz-
mo galimybių. Be to, kol kas medici-
nos paslaugų neapmoka kitų šalių li-
gonių kasos. Lietuva kol kas nėra
įtraukta į Europos medicininio turiz-
mo žemėlapius, tačiau Druskininkų
ar Birštono kurorte kas trečias sutik-
tas turistas – svečias iš Rytų Europos
šalių. Užsieniečiai medicinos paslau-
gas renkasi vertindami kokybę ir kai-
ną. Pernai turistų srautas į Lietuvą
augo maždaug apie 20 proc., spėjama,
kad panašiai tiek daugėjo atvykusiųjų
gerinti sveikatos.

Jungtinių Valstijų federalinio at-
sargų banko pirmininkas Ben Ber-
nanke dar kartą pakartojo pažadą ap-
saugoti JAV ekonomiką nuo Europos
finansų krizės padarinių. Jis gana at-
sargiai kalbėjo apie JAV ekonomikos
ateitį ir neužsiminė apie praėjusią sa-
vaitę paskelbtus stebėtinai stiprius
duomenis apie JAV darbo rinką. ,,Dar
turime nueiti ilgą kelią, kol galėsime
sakyti, kad darbo rinka veikia nor-
maliai”, – kalbėjo B. Bernanke.

***
JAV prezidentas Barack Obama

davė nurodymą įšaldyti visus Irano
valstybinius aktyvus Amerikos terito-
rijoje. Pasak B. Obama, ši priemonė
leis daryti stipresnį spaudimą Irano
centriniam bankui ir kitiems jo ban-
kams, kurie išmoko apeiti tarptauti-
nius apribojimus, slėpdami savo ope-
racijas. Baltųjų rūmų šeimininkas
taip pat teigė, jog nauji apribojimai
dar labiau apsunkins Irano bankų
veiklą užsienyje. Europos Sąjunga ir
JAV jau ėmėsi apribojimų prieš Irano
finansines įstaigas. Manoma, kad šis
žingsnis gerokai apsunkins Irano už-
sienio prekybą, pirmiausia – naftos
eksportą ir naftos produktų importą.

***
JAV vyriausybė leidžia milžiniš-

kas pinigų sumas, kad stabilizuotų
ekonomiką, o tuštėjantį pinigų aruodą
nuolat papildo vis nauji investuotojai.
Investuotojai, pirkdami įvairaus ter-
mino JAV iždo vekselius ir obligacijas,
tai laiko saugiomis investicijomis. Jie
yra tikri dėl investicijų saugumo, nes
tiki, jog JAV ateityje surinks reikiamą
sumą pinigų iš mokesčių obligacijoms
išpirkti. Šalies nacionalinė skola jau
peržengė 15 trln. JAV dol. ir ji auga
kiekvieną sekundę. Ši suma artėja
prie skolų ribos, kuri yra 16,4 trln. JAV
dol. Paradoksas, tačiau didžiausias
JAV skolų pirkėjas yra JAV centrinis
bankas (FED). Viena didžiausių JAV
prekybos partnerių Japonija taip pat
yra ir viena didžiausių jos skolų turė-
toja. 

***
Keturi senatoriai pateikė JAV

Kongresui apsvarstyti įstatymo pro-
jektą dėl vieno dolerio vertės kupiūros
pakeitimo monetomis. Šios idėjos ša-
lininkai tvirtina, kad spausdinti ku-
piūras brangiau. Vieno dolerio vertės
banknotai Amerikoje labai dažnai
naudojami ir greitai susidėvi. Senato-
riai tikisi visiškai pašalinti iš apyvar-
tos kupiūras per ketverius metus. Ku-
piūros naudojimo terminas – 36 mėn.,
vieno banknoto gamyba kainuoja 7
centus. Monetą iškalti kainuoja 2–3
kartus brangiau, tačiau apyvartoje jos
išbūna apie 30 metų.

***
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton paragino Bulgarijos valdžią
ieškoti kitų energijos išteklių importo
kelių, siekiant atsikratyti priklauso-
mybės nuo jų tiekimo iš Rusijos. H.
Clinon patikino, kad kai kurios JAV
įmonės pasirengusios padėti Sofijai
siekiant energetikos saugumo. Apie
tai H. Clinton pareiškė Sofijoje per su-
sitikimą su Bulgarijos premjeru Bojka
Borisov. 

Vienas iš socialinio tinklalapio
„Facebook” įkūrėjų Mark Zuckerberg
šiais metais turės sumokėti daugiau
kaip 1,5 mlrd. JAV dol. mokesčių. To-
kia didelė mokestinė našta M. Zucker-
berg prislėgs dėl artėjančio „Face-
book” pirminio viešo akcijų siūlymo
(IPO), kurio metu bendrovė planuoja
pritraukti iki 5 mlrd. JAV dol. Sociali-
nio tinklalapio vadovas minėtą mokes-
tinę sumą turės sumokėti už pajamas,
gautas iš savo turimų „Facebook” ak-
cijų. California valstijos, kur yra įre-
gistruota bendrovė „Facebook”, poli-
tikai jau pradėjo diskutuoti, kur išleis
po socialinio tinklalapio IPO gautus
mokesčius.

***

Internete vykusiame aukcione
niekas nepanoro įsigyti automobilio,
kuriuo važinėjo dabartinis JAV prezi-
dentas B. Obama. Pradinė jo kaina bu-
vo pusė milijono dolerių. Pardavėja to-
kios sumos pageidavo už aštuonerių
metų senumo ,,Chrysler 300”. B. Oba-
ma, būdamas senatoriumi, šiuo auto-
mobiliu įveikė 19,000 mylių. Skelbime
buvo teigiama, kad automobilio būklė
yra puiki, jis labai prižiūrėtas ir nebu-
vo patekęs į autoavarijas. ,,Chrysler
300” tada kainavo apie 30,000 JAV dol.,
dabar jis vertinamas apie 7,000 dol.

***
Viena didžiausių Japonijos auto-

mobilių gamintojų Japonijoje ,,Mit-
subishi Motors” visiškai sustabdys
savo automobilių gamybą Europoje
nuo 2013 m., vykdydama savo persio-
rientavimo į besivystančias rinkas
strategiją. Bendrovė planuoja parduo-
ti savo gamyklą, įsikūrusią Nyderlan-
dų Borno mieste, kuri priklauso ,,Mit-
subishi Motors” padaliniui, bendrovei
,,Nedcar”.

***
Europos vartotojai tebesiskun-

džia dujų stoka, nors Rusijos dujų ben-
drovė ,,Gazprom” šią savaitę ir padidi-
no kuro tiekimą Vakarų kryptimi. Į
sunkiausią padėtį pateko Italija. Šalies
Vyriausybė buvo priversta apriboti
kai kurių įmonių aprūpinimą dujo-
mis, kad užtikrintų gyvenamųjų na-
mų šildymą. Tuo tarpu dėl neįprastai
šaltų orų Italijos dujų poreikiai šokte-
lėjo iki neregėtų aukštumų. Praėjusią
savaitę Rusija buvo priversta sumažin-
ti dujų tiekimą Europai dėl speigo ir
padidėjusios kuro paklausos šalyje. 

veRSlO NauJieNOS
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Paskutinį sausio mėnesio sa-
vaitgalį, 28–29 dienomis, Čika-
gos ir jos apylinkių lietuviai

turėjo progos su sitikti su trumpam iš
Lietu vos atvy kusiais svečiais – žino-
mu politiku, Tau tos vienybės sąjun-
gos pirminin ku dr. Algimantu Matu-
levičiumi ir advokatu, Konstitucinės
teisės žino vu dr. Šarūnu Vilčinsku.
Pabendrau ti, daugiau sužinoti apie
šiandienines Lietuvą slegiančias
problemas bei šalies perspektyvas,
tarpstančias ne geroves, teisinį nihi-
lizmą, išgirsti at sa kymus į rūpimus
klausimus, sve  čiai atvyko JAV lietu-
vių visuomeninio komiteto (toliau –
Komitetas) už dvi gubą pilietybę kvie-
timu.

Dvi dienas Lemont vykusio Po-
litinio savaitgalio programa buvo
gana turininga, aktuali. Renginyje
aktyviai su klausytojais bendravo ir
JAV gy venantys iškilūs, gerai lietu-
viams ži nomi visuomenės veikėjai,
daug me tų puoselėjantys lietuvybę
išeivijoje, padedantys išlaikyti tvir-
tus ryšius su Tėvyne. Tai jau antra-
sis Politinis stu dijų savaitgalis užjū-
rio lietuvių sos  tinėje Čikagoje. Pir-
masis vyko 2009 metais. Tikėtina,
kad tai taps tradicija.

Pirmos renginio dienos rytą sve -
čiai susitiko su Čikagos lituanistinės
mokyklos (Jaunimo centre) vyres-
niųjų klasių moksleiviais ir jų moky-
tojais. Svečiai iš Lietuvos liko su jau -
dinti, kad čia skatinamas lietuvių
kal bos ir dėstomų dalykų mokymas
gimtąja kalba. Nuotaikingai paben-
dravę prelegentai, apdovanoti šios
mokyklos marškinėliais, kartu su

gau siai susirinkusiu jaunimu nusifo-
tografavo atminimui ir išvyko į Pa -
sau lio lietuvių centrą, Lemont. Čia
jau rinkosi kiti klausytojai, laukian -
tys susitikimo, kuris vyko Lietuvių
dailės muziejuje. Politinis savaitgalis
prasidėjo sugiedojus Amerikos ir
Lie tuvos valstybių himnus. Invoka ci -
ją su kalbėjo kunigas Antanas Sau -
laitis, SJ. Tylos minute dalyviai pa-
gerbė amži nybėn išėjusius Lietuvių
fronto bi čiu lius. 

Šių metų Politinio savaitgalio
,,Lietuva, Tėvyne mūsų’’ svarstytos
temos buvo labai aktualios. Pirmąją
dalį – ,,Lietuva – Tėvynė mūsų – va -
kar, šiandien ir rytoj’’ moderavo Ko -
miteto pirmininkas dr. Rimtau tas
Marcinkevičius. Jis yra ir JAV LB
Los Angeles apylinkės pirmininkas
bei ,,Laisvės’’ premijos steigėjas ir
mecenatas. Dr. Matule vičius, kalbė-
jęs tema ,,Alternatyva Lie tuvai –
kurianti, pasiturinti šalis, kurioje
vertybė Žmogus”, kaip visuo met
drąsiai, pasitelkdamas konkre čius
pavyzdžius, pliekė Lietuvoje išsi ke-
rojusias piktžaizdes, papasakojo apie
kovą su jomis ir su didele viltimi bei
optimizmu žvelgė į šalies ateitį. O
teisės žinovas, daug pasisakantis
spau doje dvigubos pilietybės klausi -
mu, dr. Vilčinskas pasidalino minti-
mis apie Lietuvos teismų prestižą bei
teisinį nihilizmą. Tai da rydamas jis
pateikė ir savo ilgametės darbo prak-
tikos pavyzdžių. 

Istorikė, visuomenininkė Rūta
Kuncienė kalbėjo apie lituanistinių
mokyklų neįkainojamą svar  bą išei-
vijoje. Jos mintis išraiš kin gai papil-
dė Maironio lituanistinės mokyklos
(Lemont) moksleiviai, pa brėžę, kaip
svarbu jiems išlikti lietuviais ir tuo

STEFA TAMOŠEVIČIENĖ

Kalba Politinio studijų savaitgalio svečiai iš Lietuvos: dr. Algimantas Matulevičius (k.) ir dr. Šarūnas Vilčinskas (d.).

Vardan tos Lietuvos
didžiuotis. 

Antros renginio dalies metu ypa -
tingas dėmesys buvo skirtas dvigu -
bos pilietybės klausimui svarstyti.
Bičiulystė. com vyr. redaktorė Ligija
Tautkuvienė priminė istoriją apie
pirmąjį sujudimą dėl dvigubos pilie -
tybės trečiabangiams. Prieš gerą de -
šimtmetį daugumai gerai pažįstama,
aktyvi visuomenininkė Daiva Šva-
bie nė kartu su Dalia Badariene, gy-
venančios Illinois valstijoje, ėmėsi
ju dinti didžiajai išeivių daugumai šį
labai svarbų klausimą, išdėstydamos
ir analizuodamos visus motyvus.
2001 m. balandžio 11 d. dvigubos pi -
lietybės svarbos klausimas Švabie-
nei buvo suteiktas žodis LR Seime.
Nors ir praėjo nemažai metų, lietu-
vių sie kis – turėti dvigubą pilietybę
neatvėso. Tautkuvienė priminė, kad
2006 m. pavasarį susikūręs aktyvus
JAV lie tuvių visuomeninis komite-
tas, kurio pirmininku buvo išrinktas
Pranas Povilaitis (su tikslu iškilmin-
gai per kelti prelato Mykolo Krupa-
vičiaus, nusipelniusio Lietuvai ir lie-
tuviams pasaulyje, palaikus į Lietu-
vą), neapsistojo ties šia garbinga mis-
ija. Ko miteto pirmininkui sulaikius
savo įga  liojimus, 2007 m. pabaigoje
JAV lie tuvių visuomeninis komitetas
at naujino savo veiklą ir sudėtį. Jo pa-
vadinimas buvo išplėstas, prirašius
,,už dvigubą pilietybę’’. 2008 metais
ypač aktyviai pasidarbavo Komiteto
na  riai, JAV lietuvių laikraščiui in-
ternete Biciulyste.com ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenei padedant,
surengę di delę akciją – parašų rin-
kimą po ,,Pe ticija už dvigubą piliety-
bę’’. Per pen kias savaites po peticija
pasirašė 16,000 po visą pasaulį išsi-
blaškiusių lietuvių. Parašus į Tėvynę

nuvežė ir Preziden tūrai bei LR Sei-
mui įteikė dr. Mar cinkevičius. Jau
parašus įteikus, paš tu buvo gauta dar
apie 3,000 LR pilie čių parašų. Labai
išsamų, motyvuotą pranešimą ,,Bata-
lijos dėl dvigubos pi lietybės LR Sei-
me” padarė nuolatinė kovotoja šiuo
klausimu PLB valdybos  pirmininkė
dr. Regina Narušienė. 

Pirmos Politinio savaitgalio die -
nos programos pabaigoje įdomiai
kalbėjo svečiai iš Lietuvos. Dr. Vil -
činskas pasisakė apie teisinį dvigu-
bos pilietybės sprendimą – kaip tai
išspręsti pagrįstai, logiškai, telpant į
esamus įstatymų rėmus. Jis įžvelgė,
kad dvigubos pilietybės klausimas
Lietuvoje kai kur gali būti suprastas
dviprasmiškai. Todėl į jo aiškinimus
verta pažiūrėti iš naujo. Prelegentas
kalbėjo ir apie dabar vis brukamą
Lie tuvio ir Lenko kortos (valstybių
tarpusavio santykiai nesprendžiami
per pavardžių rašymą originalo kal -
ba, be to, lenkų reikalavimas jų pa -
vardes rašyti originaliai prieštarauja
LR Konstitucijai) idėją. ,,O kaip mes
tada darytume su kinų, arabų pavar -
dėmis, jei užsimanytų jas rašyti ori-
ginalo kalba?’’ – šmaikštavo svečias.
Dr. Matulevičiaus kalba apie dvigubą
pilietybę buvo vienareikšmė – ,,rei-
kia rasti bendrą sprendimą – neatim-
ti išvykusiems prigimtinės teisės į jų
pilietybę, jeigu asmuo jos savo noru
neatsisako”. Jo nuomone, tai pasitar-
nautų mūsų tautos vienybei. Ir  neva -
lia skaidyti jau ir taip milijonu žmo -
nių išretėjusios tautos. 

Pertraukėlių metu abi renginio
dienas muzikinę programą – nostal-
giškas Sąjūdžio laikų, meilės Tėvy-
nei dainas – atliko kompozitorius Al-
gir das Motuza ir Loreta Janulevičiū-
tė.

Antroji Politinio studijų savait-
galio diena prasidėjo šv. Mišiomis
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
jos koplyčioje. Po jų rimtais klausi-
mais besidomintys klau sytojai vėl
rinkosi į Lietuvių dailės muziejaus
salę. Čia turėjo būti įteikiama dr.
Marcinkevičiaus įsteigta ,,Laisvės”
premija LR Nepriklau somybės akto
signatarei, kriminalistikos mokslų
daktarei Rūtai Gajaus kaitei už jos
aktyvią ir drąsią kovą, kritikuojant
korupciją Lietuvos teismuose bei
nusikalstamą valdančiųjų veiklą
prieš Lietuvos žmones. Dėl rimtų
priežasčių neatvykus dr. Rūtai, išk-
lausyta jos jautri padėka, perduota
telefonu žurnalistei Ligijai Tautku-
vienei. Salėje buvo primintos ir anks-
tesnių ,,Laisvės” premijų lau reatų
pavardės.                   

Nukelta į 13 psl.Politinio studijų savaitgalio dalyviai.                                                                                                                                             Jono Kuprio nuotr.
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PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 2

* * *

Kita vertus, užsirašydavau ir
kasdienės darbotvar kės faktų, kurie
atspindi Prezi dentūros darbą, bet
neturi istorinės vertės ir nebūtų įdo-
mūs skaitytojui. Tai informacija apie
labiau manda gu mo susitikimus su
ambasadoriais, įvairiais užsienio
svečiais, darbo po kalbius su mūsų
šalies pareigūnais apie dabar jau pa-
mirštas problemas, taip pat retsy-
kiais pasitaikantys už rašai apie poil-
sio, buities reikalus. Ta čiau visi svar-
besni politinio pobū džio įrašai ir net
mano jausmus at spindinčios įžval-
gos pakliuvo į kny gą.

Dienoraštis neretai būdavo rašo-
mas skubomis, vėlai vakare, ne vi -
suomet namie – pasitaikydavo, kad ir
viešbutyje ar net lėktuvo krėsle. To -
dėl leidžiant knygą šiek tiek taisyta,
redaguota įrašų kalba, bet ne faktai
ir mintys. Tačiau ir dienoraščių ori-
ginalai bus prieinami visuomenei –
juos ketinu perduoti archyvui.

Neneigsiu, rašydamas dienoraštį
suvokiau, kad čia ne vien mano išpa -
žintis sau, bet ir dokumentas, kurį
ateityje galės skaityti žmonės. Bet tai
nevaržė mano laisvės sakyti, ką gal -
voju politikos klausimais, gal tik kar-
tais vengiau rašyti apie asmenis, su
kuriais asmeniškai artimai bendr a -
vau, bijodamas juos užgauti savo
atvi rumu. Tokie nutylėjimai neturi
visuomeninės reikšmės. Kalbėdamas
apie šaliai svarbius dalykus, laikiau -
si nuomonės, kad neturiu teisės nie -
ko nutylėti.

Iš pradžių kiek abejojau, ar pra -
eities įvykius nuosekliai fiksuojan-
tys dienoraščių įrašai gali sudominti
skaitytojus. Kai buvo rengiama ši
kny  ga, juos dar kartą skaičiau su li -
te ra tūriniu pagalbininku. Prieš akis
tarsi prabėgo gyvenimo tarpsnis pa-
sibaigus mano pirmajai kadencijai ir
visa antroji kadencija. Dabar drauge
su manimi, mano žvilgsniu per šį
laiką galės perbėgti ir skaitytojas.

Savęs ne kartą klausiau, ar visa-
da elgiausi teisingai, ar visuomenei
dariau tai, ką įmanoma padaryti. Į
tai atsakys istorija, bet neabejoju dėl
vie no dalyko: visi sprendimai, veiks-
mai atitiko mano įsitikinimus, mora-
lės principus.

Turbūt kiekvienam žmogui, atsi-
gręžus į savo praeitį, kyla klausimas,
ką jis darytų kitaip, jei galėtų grąžin-
ti praėjusį laiką. Aiškaus atsakymo
nežinau. Gyvenimas keičiasi, at si -
ran da naujų aplinkybių, patys žmo -
nės jau kitokie, nei buvo praeityje.
Ne veltui sakoma, kad į tą pačią upę
du kart neįbrisi. Tačiau žinau, kad
elgiau si taip, kaip tuo metu maniau
esant teisingiausia, ir dar tai, kas
Lietuvai buvo reikalinga.

Prie kai kurių dienoraščių įrašų
norėjosi stabtelėti ir pakomentuoti
įvykius ar papildyti samprotavimais
iš dabarties pozicijų. Taip atsirado
pastabos paraštėse. Galiausiai susi -
dė liojo tarsi mano akimis regima po -
litinio gyvenimo panorama. Tikiuo -
si, dienoraščiai ir jų papildymai pa-
dės Lietuvos žmonėms geriau suvok-
ti jau istorija tampančius mano pas-
ku tinės kadencijos metus, todėl ir
ati duo du juos skaitytojų teismui.

„Paksogeito” mėnesiai

2003 metų spalio 30 diena,
Vilnius. Pusę šešių vakaro reziden-
cijoje suskambėjo telefonas. Skambi-
no mano padėjėjas Audrius Penkaus-
kas ir paslaptingai paklausė, ar nega -
lė čiau Turniškėse tuoj pat susitikti
su juo ir Dariumi Kuoliu. Pasiteira-
vau, ar nebūtų galima susitikimo
atidėti rytdienai. Pasirodo, reikalas
labai svarbus ir skubus – liečia vals-
tybės vadovą ir jo aplinką, o kalbėti
apie tai telefonu nebūtų gerai. „Ge-
rai, – sa kau. – Atvažiuokite”.

Į Turniškes jie atvyko per 20 mi -
 nučių. Išgirdau tai, ką širdy nu jau -
čiau, tik nemaniau, kad tie dalykai
taip greit iškils viešumon.

Pasirodo, dar Lietuvos politinia -
me gyvenime neregėtą uraganą sukė -
lė Mečys Laurinkus. Prieš porą die-
nų jis nustebino Seimą pranešdamas,
kad nėra įteikęs jokio pareiškimo
atsistatydinti iš Valstybės saugumo
de partamento generalinio direkto -
riaus pareigų, nors Rolandas Paksas
jau pateikė parlamentarams savo
pasirinkto naujo vadovo kandidatū -
rą. Artūras Paulauskas paprašė si -
tua ciją paaiškinti išsamiau ir šian -
dien tai buvo padaryta uždarame
Seimo posėdyje.

Mečys Laurinkus įteikė prezi-
dento patarėjo nacionalinio saugumo
klausimais Remigijaus Ačo ir Rolan -
do Pakso rinkimų kampanijos finan-
suotojo Jurijaus Borisovo, taip pat
pastarojo ir Rusijos mafiozo, kažko -
kio Kikališvilio, pokalbių telefonu
garso įrašus. Įrašyta, kaip J.  Boriso -
vas pasakoja savo pašnekovui turin-
tis pakankamai R. Paksą kompromi-
tuojančios medžiagos ir, reikalui
esant, gali jį sudoroti, o Kikališvilis
sako, jog M. Laurinkų patvarkys ir
Madride.

Ši informacija kol kas įslaptinta.
Parlamentarai įgaliojo A. Paulauską
nuvykti pas prezidentą R. Paksą ir
pranešti, kad stabdomas naujo VSD
generalinio direktoriaus kandidatū -
ros svarstymas ir sudaroma speciali
komisija pateiktai medžiagai tirti,
taip pat skubiai šaukiama neeilinė
Seimo sesija.

Man ši slapta informacija pateik-
ta, kad žinočiau apie valstybei sun -
kių pasekmių galinčius turėti įvy -
kius. Faktai tokie grėsmingi, kad ša -
 liai gresia pavojinga politinė krizė.
Esą Seime jau imta kalbėti, kad šis
rei kalas gali baigtis net prezidento
ap kalta.

Kai tai žino Seimas, naivu tikė -
tis, kad bus išsaugotas informacijos
slaptumas. Žaibo greičiu žinia pa-
sklido ir tarp žurnalistų. Pas mane šį
va karą atvyko LNK televizijos grupė
ir mėgino įkalbėti, kad duočiau inter-
viu. Atsisakiau, nes nežinau smulk-
menų, o svarbiausia – nenoriu kai -
 tinti politinės atmosferos. Bet jau vis
viena skelbiami įvairaus rango poli-
tikų komentarai, tad sutikau tik per-
skaityti labai trumpą pareiškimą:
„Susipažinau su informacija ir ati -
džiai stebiu įvykius. Padėtis tikrai
rim ta. Manau, kad, reikalui esant, Sei -
mas turi būti labai principingas, gin-
damas lietuvių tautos ir Lietuvos val-
stybės interesus.”        Bus daugiau.

Atkelta iš 12 psl.
Tai: Loreta Asana vi čiūtė –  2006

m. (po mirties), pul kininkas Vytau-
tas Pociūnas – 2007 m. (po mirties),
Valdas Vasiliauskas – 2008 m., Ramu-
tė Žukaitė – 2008 m., Nijolė Sadūnaitė
– 2009 m., monsinjoras Alfonsas Sva-
rinskas – 2010 m., Algirdas Patackas
– 2011 m.

Išeivijos jaunimo ir lietuvybės
klau simais su susirinkusiais, atvy -
kusiais svečiais, nuoširdžiai pasikal -
bėjo trys jau baigusios mokyklas lie -
tu vės. Giedrei Kazlauskaitei, gi mu -
siai Amerikoje, jos tėvai išugdė dide -
lę meilę Lietuvai – šeimoje buvo kal -
bama tik lietuviškai. Ji pasidalijo sa -
vo, kaip jaunos anglų literatūros mo -
kytojos, nugalėjusios net 1,000 kon -
kurentų, ieškant šio darbo, patirtimi.
Anot Giedrės, Amerikoje nau din ga ir
garbinga būti lietuve – lietuvių kal-
bos mokėjimas jai padėjo įsidarbinti
(mergina padiskutavo tema ,,Aš ir
Lietuva, mano istorinė Tėvy nė’’). Lu-
ka Šaparnytė yra gimusi Lie tuvoje,
tačiau nuo trejų metų gyvena JAV.
Lietuvą ji plačiau pažinusi per litu-
anistinę mokyklą ir darbą Balze ko
lietuvių kultūros muziejuje. Dvi guba
pilietybė jai padėtų grįžti į Lie tuvą,
ten dirbti. O Jolita Paradnytė Vlahos
JAV sukūrė šeimą, augina dvi atžalas
– JAV ir LR piliečius. Ji įsitikinusi,
kad išlaikius ir Lietuvos pilietybę
(turint ir JAV), daugeliui svetur išsi-
lavinusių specialistų atsi vertų gali-
mybės dirbti Lietuvoje ir taikyti savo
įgytas naudingas žinias.

Amerikos lietuvių tarybos pir-
mininkas, advokatas Saulius Kuprys
supažindino susirin kusius su įdo-
mia, tačiau daug vargų perėjusia ir
nenuleidusia ran kų, lietuvių pirmą-
ja politine organizacija JAV, kovoju-
sia už Lietuvos nepriklausomybę ir
ieškojusia šioje ša lyje užtarimo. Įdo-
mu buvo išgirsti ir apie Jungtinio
Amerikos Pabaltijie čių komiteto
(JBANC) reikšmę iš žmogaus, kuris
yra Komiteto narys, buvęs preziden-
tas. Buvęs PLB pirmi ninkas, poli-
tikos apžvalgininkas Bro nius Nainys
ne tik daug metų sekė, analizavo ir
darė išvadas apie politinius įvykius
Lietuvoje ir taip švietė skaitytojus
lietuviškoje išeivijos spau doje, bet ir,
sulaukęs garbingo amžiaus, liko toks
pat smalsus, besi rūpinantis Tėvynės
užjūryje likimu, neatsisakantis pa-
tarti, padiskutuoti apie plačiai po
pasaulį išsibarsčiusius tautiečius.
Jis ne tik įdomiai pa kalbėjo, bet ir
parodė Anglijoje lie tuvių kalba lei-
džiamą žurnalą, ku riam kiekvieną
mėnesį išleisti prašoma pagalbos iš
Lietuvos vyriausybės. Teisingai pas-
tebėjo pranešėjas, nega lintis atsiste-
bėti, kad jau vien Lon done yra dau-
giau emigravusių lietuvių negu visa-
me Kaune ir jie dirbdami negali pa-
aukoti šiek tiek pinigų 28 puslapių
žurnalui, kad reikia pra šyti pagalbos
iš dabar nelengvai be siverčiančios
Lietuvos! Kas bus su Lie tuva toliau?
Jis padovanojo klau sytojams pluoš-
telį savo išleistų straips  nių, politinių
apžvalgų knyge lių.

Renginio svečiai – dr. Matule vi -
čius ir dr. Vilčinskas – susirūpinę Lie-
 tuvos likimu: ką šiandien būtina ir
neatidėliojant reikia padaryti, spren-
džiant Lietuvos ateitį? Rūpestį kelia
teisinės Lietuvos kūrimas ir galimy-
bės. Bet abu priėjo prie išvados, kad –
negalima tik stebėti ir laukti, reikia
vieningai susitelkti, sąžiningai dirb-
ti, tikėti savo tautos dvasia, dorumu,
užkirsti kelią penktajai kolonai, ar-
dančiai valstybę iš vidaus, ir Lietuva
atkurs savo galią ir gerą vardą.

Politinio savaitgalio ir dvigubos
pilietybės svarbą tiek išeivijai, tiek
Lietuvai apibendrino dr. Marcinke -
vičius. Buvo priimtos rezoliucijos.

Stefa Tamoševičienė – Biciulys-
te.com redaktorė.

Vardan tos Lietuvos

Giedrė Kazlauskaitė.



Darbas, kaip ir kiti

Kinu Donatas Ulvydas susido-
mė jo dar paauglystėje, nors jo
šeimoje menai nelabai kam

rūpėjo. Gimęs ir augęs Šiauliuose bū-
simasis kino režisierius mokėsi su-
stiprinto mate ma tikos mokymo mo-
kykloje ir iš pra džių net nesvajojo
apie karjerą kine. Visi jo mokyklos
absolventai stodavo ir įstodavo į tiks-
liuosius mokslus, to dėl Donato ap-
sisprendimas pasukti menine krypti-
mi iš pradžių buvo nuo visų slepia-
mas (kaip jis sako: ne dėl gėdos, o dėl
prietarų). Įstojus į kino režisūrą Vil-
niuje, gimtuosiuose Šiau liuose pasi-
taikydavo, kad, norėdami jį pavadinti
menininku, pavadindavo dailininku.
Vaikystėje, kuri anot Donato, buvo
labai rami, jis stengėsi daryti viską
tą patį, ką darė jo vyresnis brolis: jei
brolis siūdavo, siūdavo ir Do natas, jei
brolis bėgiojo krosą, bėgiojo ir Dona-
tas... Tačiau vieną kartą, kar tu su
broliu žiūrėdamas išnuomotą video
filmą, jis ėmė ir suprato, kad kino
kūrimas yra toks pats darbas, kaip ir
visi kiti. Nuo tada susidomėjimas fil-
mavimu ėmė augti ir stiprėti. 

Aistra, pomėgis, išsipildymas

Įdomiausia kine režisieriui yra
tai, kad, kuriant kiną, ku riamas gy-
venimas. Kita vertus, kinas yra toks
da lykas, kuriame džiaugsmą teikia
vis kas. Net tuo metu, kai nekuri
filmo, svajoji, kad gal vėl kada kursi.
Kinas Donatui – aistra, pomėgis,
išsipildymas, todėl džiaugsmą teikia
kiekvienas darbas ir veiksmas, kurį
reikia atlikti. O jei plačiau, kine, kaip
ir gyvenime, įdomiausia yra pats
žmogus. Juk kinas – komandinis dar-
bas, kuriam nudirbti reikalingi žmo-
nės. Ir jei ne tu ri gerų santykių, pui-
kių žmonių, draugų, profesionalų, tai
ir nesukursi naujo žmogaus – hero-
jaus. Režisie rius tiki, kad tokių savų
žmonių jis turi.

Turi keistis požiūris

Paklausus režisieriaus, kokios
yra šiandieninio kinematografo Lie -
tuvoje didžiausios bėdos, jis teigia,
kad Lietuvoje kinas apskritai turbūt
neturi jokios perspektyvos. Ne todėl,
kad jo nereikia, o todėl, kad nėra rin -
kos. Kinas – tas pats, kas ir metro:
nėra tiek gyventojų, kad būtų stato-
mas met ro, nėra tiek žiūrovų, kad bū-
tų ku riamas kinas. Todėl režisierius
mano, kad tu rėtų keistis požiūris į
tai, kokius filmus reikia gaminti už
mokesčių mo kėtojų pinigus. Kitas
da lykas yra tai, kad valstybė turėtų
su prasti, kad kinas yra puiki propa-
gandos priemonė – gerąja šio žodžio
pras me. Juk galima būtų skiepyti
vie nokias ar kitokias vertybes, kinas
turėtų tapti svarbiu  reiškiniu ne tik
kūrėjams, bet ir finansuotojams. Re -
žisierius mano, kad šiuo metu Lie tu -
voje kinas žiūrovui yra svarbu, nes
tai parodė ir jo filmas ,,Tadas Blinda.
Pradžia’’.  

Svarbūs pirmieji bandymai 
Čikagoje

Čikagoje Ulvydas lanko si nebe
pirmą kartą. Praėjusių metų lapkri-

čio pabai goje jis atvežė žiūrovams
,,Tadą Blin dą’’, tačiau prieš daugelį
metų jis, kartu su kino režisiere,
tuomet taip pat dar studente Ramune
Rakauskaite, buvo atvykęs į Čikagą, į
tuo metu veikusią ,,Amerikos lietu-
vių televiziją’’ moky tis. Donatas tei-
gia, kad jam jo pirmieji filmavimai
Čikagoje buvę labai svarbūs. Taip jau
atsitiko, kad Donato pirmas kameros
paėmimas su visiška atsakomybe už
rezultatą buvo Amerikoje. Pirmieji
gražūs kadrai  – Amerikoje. Pirmoji
savarankiškai pa sakojama istorija
buvo Amerikoje. Net ir ieškojimai
bei svajojimai, „kas aš būsiu, kai už-
augsiu’’, vyko Amerikoje, Čikagos
miesto centre, Dela ware gatvėje,
,,Amerikos lietuvių televizijos’’

būstinėje. Ten per tuos pusę metų ant
stogo ga lėdavo sėdėti valandų valan-
das ir galvoti, kas jis toks, kuo nori
būti, ką nori veikti. 

Pasisekė, nes buvo ,,iš Amerikos”

Po pusės metų grįžus į Lietuvą
jam taip pat savotiškai pasi sekė bū-
tent todėl, kad jis buvo ,,iš Ameri-
kos’’. Kažkam pasirodė, kad jis ten
turėjo daug išmokti ir jam buvo pa-
tikėtas darbas, kurio, prisipažįsta
režisierius, tuomet jis tikrai nebuvo
vertas. Tačiau darbas buvo patikėtas,
todėl reikėjo susitvarkyti ir nugalėti
– darbą ir save. Ilgainiui Ame  rika li-
ko tik studijų pratęsimas ir malonūs
prisiminimai. Donatas pri simini-
muose neužsibuvo, ėjo to liau, tačiau
giliai širdyje Amerika liko lyg kokia,
nors ir susikurta, kelrodė žvaigždė.
Už tą etapą Donatas sakosi esąs dė-
kingas tuometiniam mokytojui Ar-
vydui Reneckiui.  

Nieko bloga išeivijoje nematąs

Pagyvenęs pusę metų Čikagoje,
emig rantu Donatas vis dėlto netapo.
Grįžo į Lietuvą, čia gyvena, turi šei -
mą, kuria kiną. Tačiau režisierius sa -
kosi nematąs nieko bloga išeivijoje.
Jis sako, kad jau laikas ,,pasiduoti’’
ir pripažinti, kad globalizacija vyks-
ta, ir nėra ko priešintis. Taip, yra
gera, kai šildo savos sienos, kai jau-
kiau ir patogiau jautiesi ten, kur vis-
ką pa žįsti, kur susikalbi ta pačia kal-
ba ir t. t. Tačiau kiekvienam – savas
kelias. Ir jei yra tokių, kuriems sveti-
mos erdvės ar šalys įskelia kibirkš-
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KARILĖ VAITKUTĖ

Legendos kūrėjo ieškojimai ir svajonės Amerikoje
Pokalbis�su�filmo�,,Tadas�Blinda.�Pradžia’’�režisieriumi�Donatu�Ulvydu

tėlę, pakyla noras įro dyti, adrenali-
nas užkuria tūnantį po tencialą –
valio! Vis dėlto širdyje, mano Dona-
tas, visi yra tuo, kuo gimė. Visi turi
savo šaknis ir jos yra nekeičiamos.
Jei jas myli, jei skiepiji savo vai-
kams, jei nesigėdiji ir nepamiršti –
geografija problemų nesudaro, prie-
šingai – atsiranda gali mybė „rekla-
muoti’’ tą pasaulio vietą, iš kurios esi
kilęs. 

Reikia herojinio, epinio filmo

Žinoma, negali me nekalbėti apie
žiūrimiausią visų laikų lietuvišką
filmą ,,Tadas Blinda. Pradžia’’. Tai,
kad į šį filmą Čikagos lietuviai bilie-
tus išpirko per dvi va landas, tam tik-

ra prasme, yra neįtikėtina. Donatas –
filmo režisierius, tačiau pati filmo
pradžia užsimezgė jo prodiuserio Žil-
vino Naujoko (beje, taip pat kažkada
gyvenusio Čika goje) mintyse. Tai
Žilvinas, teigia Do natas, dirbdamas
kino platinimo srityje, suprato, kad
Lietuvai reikia he rojinio kino. Kita
vertus, režisierius taip pat laikosi
nuomonės, kad Lietuvai reikia epi-
nio kino, kino apie vertybes, apie tei-
giamus reiški nius, o ne tik apie bė-
das, vargus ir ne gandas. 

,,Tadas Blin da. Pradžia’’ pastaty-
tas, remiantis Rimanto Šavelio roma-
nu, nors ir romane jau prasilenkia-
ma su istorine tiesa. Ta das Blinda te-
buvęs arkliavagis ir va gis, kurį jo pa-
ties miestelio – Luokės žmonės ak-
menimis užmušę. Donatas teigia, kad
istorinė tiesa jam yra žinoma, jis ja
specialiai domėjosi. Bet kelios eilutės

istorijoje apie tai, kad Blinda buvęs
blogas, jo neįkvepia. Ir šis filmas ne
apie jį, ne apie istorinį Tadą Blindą,
tai filmas apie herojų, kurį sukūrė
fimo kūrėjai. Jie paėmė vardus, laik-
metį ir ap linkybių žinomumą, o visa
kita sukū rė taip, kaip jiems atrodė
esą reika linga. 

Kūrė filmą žiūrovui

Romantinis filmas apie teigiamą
herojų visuomet buvo ir bus reikalin-
gas. Ne tik Lietuvoje. O tai, kad šiuo
metu Lietuvoje tokio filmo nebuvo,
labai prisidėjo prie filmo sėkmės.
Tačiau didžiausia sėkmės formulė,
režisieriaus nuomo ne, buvo tai, kad
kūrėjai sąmoningai pasirinko misio-
nierišką kelią. Jie nekūrė filmo sau,
nekūrė filmo vardan filmo, nekūrė
ieškojimais ir keistumais išsiski-
riančio filmo. Jie kūrė filmą žiūro-
vui, galvojo, kaip žiūrovas priims
vieną ar kitą sceną, sakinį, veiks mą.
,,Tado Blindos’’ kūrėjai nuo pat pra-
džių siekė ne imti, o duoti. Reži sie-
riaus galva, imti – reiškia gauti fi -
nansavimą ir daryti, tai, ką nori.
Duo ti – reiškia imti finansavimą ir
perduoti jį toliau. Donatas įsitikinęs,
kad tai yra kilniau ir naudingiau.

Turi savo žiūrovą

Ulvydo filmas ir yra unikalus
tuo, kad sukurtas labai plačiai žiū-
rovų grupei. Vyresnieji žiūrovai atei-
na žiūrėti filmą, nes dar prisimena
senąjį televizijos serialą, vidutinio
amžiaus žmo nėms į kino salę padeda
ateiti pa saulio pažinimo troškimas, o
jauni mui patinka veiksmas ir preten-
zija į pasaulinius filmus atitinkantį
lietuvišką kino filmą. Tokiu būdu,
režisie riaus įsitikinimu, buvo ap-
jungta tai, kas praktiškai yra neap-
jungiama. Dabar į filmą ateina ir pir-
mokai, ir lazdelėmis besiramsčiuo-
jantys senu kai. Tad filmas turi savo
žiūro vą.  

Kas laukia toliau po tokios svai -
ginančios ,,Tado Blindos’’ sėkmės?
Režisierius teigia, kad, būda mas tik-
ras lietuvis, pasikuklins ir neatskleis
tolimesnių savo planų. Ki ta vertus,
Donatas tiki, kad nėra ko kalbėti apie
tai, kas dar nepradėta. Planų, suma-
nymų, ketinimų yra daug, jų visų ne-
išvardinsi, o kurio nors vieno išskir-
ti nenorėtų. Galbūt galima būtų tik
pridurti, kad visuose savo darbuose
Donatas Ulvydas vadovaujasi posa-
kiu: laisvas tas, kuris gali ir leidžia
sau apriboti savo laisves.

,,Į filmą ateina ir pirmokai, ir lazdelėmis besiramsčiuojantys senu kai. Tad filmas turi
savo žiūro vą”, – sako filmo ,,Tadas Blinda. Pradžia” režisierius Donatas Ulvydas (k.).  

ĮVAIRūS SkELBIMAI

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, legalūs dokumen-
tai. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. (Gali dirbti
vyras ir žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško papildomo darbo tik šeštadie-
niais. Tel. 708-220-3202.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su grįžimu
namo. Tel. 708-691-6996.

* Moteris gali pakeisti bet kurią savaitės dieną,
išleisti atostogų arba perka žmonių priežiūros
darbą. Tel. 206-422-9750.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti,
kalbanti angliškai, rusiškai, lenkiškai, lietuviškai,
ieško senelių  priežiūros darbo naktimis arba
rytais. Tel. 773-387-7232.

* Vienam mėnesiui, vasario antroje pusėje
ieškau išsinuomoti butą Floridoje, prie Atlanto
vandenyno. Tel. 630-334-2906.

* Moteris ieško nepilnos savaitės žmonių slau-
gymo darbo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Tel. 312-492-8795.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kal-
ba, gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-707-7902.
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Laima Jarasunas, gyvenanti Santa Monica, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.

Atkelta iš 2 psl. Porter
Kuykendall, JAV prezidento įgalioti-
nis dėl dvigubos pilietybės įgyven-
dinimo. Lietuvos ambasada JAV 1993
m. spalio 28 d. pranešė Lietuvos Už -
sie nio reikalų ministerijai, kad ši
sutartis tebega-lioja. 

1938 m. vasario 11 d. Seimas pri -
ėmė naują Lietuvos Konstituciją.
Pre zidentas ją paskelbė 1938 m. gegu-
žės 12 d. Šioje Konstitucijoje buvo
įtvir tin tas ne tik dvigubos pilietybės
draudimas, bet ir šio draudimo išim-
tis: įstatymo nustatytais atvejais pi-
lietis, turėdamas svetimą pi lie tybę,
gali ir nenustoti Lietuvos pilie tybės. 

1939 m. rugpjūčio 8 d. buvo pri-
imtas ir „Vyriausybės žiniose” pa-
skelbtas Lietuvos pilietybės įstaty-
mas. Tai buvo paskutinis laisvos Lie-
tuvos pilietybės įstatymas, prieš pra-
sidedant okupacijoms. Šiame įstaty-
me vėl bu vo įtvirtintas dvigubos pi-
lietybės draudimas (V dalis, 20 str.),
bet 21 straipsniu buvo suteikta ga-
limybė Lietuvos piliečiui, priėmu-
siam svetimos valstybės pilietybę,
kreiptis į Vidaus reikalų ministrą,
siekiant gauti leidimą pasilikti Lie-
tuvos pilie tybę. Be to, šiame įstatyme
buvo nustatyta, kad asmuo, kuris
bent 2 metus negyvena Lietuvoje ir
nutraukia ryšius su Lietuvos gyveni-
mu, gali prarasti Lietuvos pilietybę.
26-ame šio įstatymo straipsnyje buvo
nusta tyta pilietybės netekimo ir atė-
mimo procedūra, t. y., jog pilietybės
neteki mą ar atėmimą sprendžia Mi-

nistrų taryba Vidaus reikalų minist-
ro siūlymu. 27 straipsnis teigia, kad
toks nu tarimas turi būti skelbiamas
„Vy riau sybės žiniose” ir veikia tik
nuo tos paskelbtos dienos. 

Apžvelgę pilietybės įstatymų iki
Lietuvos okupacijos istoriją galime
padaryti tokias išvadas: nuo 1918 iki
1939 m. dviguba pilietybė buvo drau -
džiama, bet visuomet buvo išimtys. T.
y. pilietybę išlaikyti galėjo asmenys:
1. palaikantys ryšius su Tėvyne; 2.
gy venantys Amerikos žemyno val-
stybėse (Argentinoje, Brazilijoje,
JAV, Kanadoje, Urugvajuje); 3. ati-tin-
kantys išimtis, kurios yra išvardin-
tos įstatymuose, ir 4. atitinkantys
tarptautinėse sutartyse numatytus
atvejus. 

„Lietuvos valstybės atkūrimas
1990 m. buvo grindžiamas valstybės
tęstinumu, taigi ir Lietuvos piliety-
bės tęstinumu.” (Lietuvos Konstitu -
cinio Teismo (KT) nutarimas 2006 m.
lapkričio 13 d., p. 16 #1.) Tas pats KT
taip pat pripažino, kad Lietuvos pilie-
tis, įgijęs ar priėmęs svetimos šalies
pilietybę pagal tuo laiku galiojančius
įstatymus, negali prarasti Lietuvos
pilietybės (p. 49).

Tad remiantis 1939 m. Lietuvos
pilietybės įstatymu, visi tie, kurie
emigravo ir priėmė svetimo krašto
pilietybę, automatiškai lieka Lietu -
vos piliečiais. Taip argumentuoja
Australijos LB krašto valdybos pir -
mininkas Saulius Varnas. Jis yra tei -
sus, sprendimas atimti Lietuvos pi-
lietybę iš emigrantų, išvykusių prieš

nepriklausomybės atkūrimą, Vidaus
reikalų ministro nebuvo padarytas ir
nė vienas pilietybės netekimo ar atė-
mimo nutarimas nebuvo paskelbtas
„Vyriausybės žiniose”. Tie Lietu vos
piliečiai, kurie emigravo iš Lie tuvos
prieš 1990 m. kovo 11 d. ir įgijo sveti-
mos valstybės pilietybę, liko ir lieka
Lietuvos piliečiais. Tačiau klau simas
dėl Lietuvos pilietybės išlaikymo
tiems, kurie emigravo po 1990 m. ko-
vo 11 d. ir po to priėmė svetimo kraš-
to pilietybę, išskyrus tuos, kurie ki-
tos šalies pilietybę priėmė nuo 2003
m. sausio 1 d.  iki 2006 m. lapkričio 16
d. pagal tuo metu galiojusius įstaty-
mus, tebelieka neišspręstas. 

* * *
Pilietybės įstatymus Lietuva kei -

tė nuo nepriklausomybės atkūrimo.
1991 m. gruodžio 5 d. Aukščiausioji
Taryba priėmė naują LR pilietybės
įstatymą. Jame buvo išvardyti Lietu -
vos piliečiai, kurie neterminuotai
išsaugoja Lietuvos pilietybę. Tai: 1.
Asmenys, turėję LR pilietybę iki 1940
m. birželio 15 d. ir gyvenantys kitose
valstybėse, jei šie asmenys nėra repa-
trijavę iš Lietuvos; 2. Asmenų, turė -
jusių LR pilietybę iki 1940 m. birželio
15 d. vaikai, kurie gimė Lietuvoje ar
pabėgėlių stovyklose, tačiau gyvena
kitose valstybėse; 3. Kiti lietuvių kil -
mės asmenys, gyvenantys užsienio
vals tybėse. Šio įstatymo tikslas buvo
išlaikyti ryšius su užsienyje gyve-
nančias lietuviais. 

1992 m. spalio 25 d. Lietuva re -
feren dumo būdu priėmė naują Kons-
ti tuciją. Joje draudžiama dviguba pi -
lietybė, išskyrus įstatymo numatytus
atskirus atvejus (12 str.). Konstitu -
cijoje numatyta, kad pilietybės įgiji-
mo ir netekimo tvarka bus nustatyta
įstatymu. 1993 m. gruodžio 22 d. įsta -
tymas pripažino, kad iki 1940 m. bir -
želio 15 d. buvę nuolatinių tuometi -
nės Lietuvos teritorijos gyventojai,
jų vaikai ir vaikaičiai, nuolat gyve-
nantys Lietuvos TSR teritorijoje, yra
Lie tuvos piliečiai, jei jie ar bent vie-
nas jų iš tėvų ar senelių buvo gimę
Lie tuvoje ir nėra kitos tautos pilie-
čiai. 

Tačiau 1995 m. spalio 3 d. buvo
pakeistas pirmas Pilietybės įstatymo
straipsnis, papildant jį dviem nau-
jais skirsniais. Remiantis pakeistu
straipsniu, Lietuvos piliečiais įvardi-
jami šie užsienio lietuviai: 1. lietuvių
kil mės asmenys, turėję Lietuvos pi-
lietybę pagal 1919.01.09–1939.08.08
Lietu vos pilietybės įstatymus ir iš-
vykę iš Lietuvos iki 1940.06.15, gy-
venantys kitose valstybėse, neprik-
lausomai nuo turimos kitos valsty-
bės pilietybės, jų vaikai ir vaikaičiai;
2. asme nys, turėję Lietuvos pilietybę
pagal 1919.01.09–1939.08.08 Lietuvos
pilietybės įstatymus ir nuo 1940.06.15
pasitraukę arba išremti iš Lietuvos,
įkalinti ar nuteisti už pasipriešinimą
okupaciniams režimams ir gyvenan-
tys kitose valstybėse, nepriklauso-
mai nuo turimos kitos šalies piliety-
bės, taip pat šių asmenų lietuvių kil -

mės vaikai ir vaikaičiai. Prezidento
Algirdo Brazausko dekretu aš pati
dalyvavau komisijoje, parengusioje
šį įstatymą. Buvo ir kitokių piliety-
bės įstatymo pakeitimų 1996 ir 1997
me tais, bet galų gale 2002 m. rugsėjo
17 d. mūsų teikimu Seime pavyko pri-
imti dvigubos pilietybės įstatymą,
įtrau kiantį ir naujuosius emigran-
tus. Šis įstatymas galiojo nuo 2003 m.
sausio 1 d. iki KT sprendimo praneši-
mo 2006 m. lapkričio 16 d. 

Penktadalio LR Seimo narių ir
Vilniaus apygardos administracinio
teismo prašymu, Lietuvos KT nu-
spren dė išnagrinėti visus nuo nepri-
klausomybės atkūrimo priimtus LR
pilietybės įstatymus ir nutarė, kad
jie visi prieštarauja Lietuvos Konsti-
tu cijai. Negaliu sutikti su šio teismo
išvadomis, analize ir nutarimu. Taip
nuspręsdamas KT be referendumo
pakeitė 12 LR Konstitucijos straipsnį,
įrašydamas žodžius „ypač reti’’ atski -
ri atvejai (54 nutarimo puslapis).
Žodžiai „ypač reti” neįrašyti 12 Kons -
titucijos straipsnyje. Tačiau tokią
interpretaciją KT argumentuoja savo
2003 m. gruodžio 30 d. nutarimu, ku-
riame „atskiri atvejai” aiškinami
kaip „labai reti” atvejai. Minėtas nu-
tarimas buvo padarytas analizuojant
Jurij Borisov pilietybės bylą. Tačiau
akivaizdu, jog 2003 m. nutarimo fak-
tinės aplinkybės, palyginti jas su 2006
m. nutarimu, nėra „analogiškos’’, t. y.
tapačios. Keista, kad tie pilietybės
įstatymai, kurie buvo priimti tarp
1918 ir 1938 metų ir panašūs į dabar-
tinius, buvo nediskriminuojantys, o
dabartiniai staiga tapo diskriminuo-
jančiais. Įstatymuose yra priimtina
nustatyti nevienodą (diferencijuotą)
teisinį reguliavimą tam tikrų asme -
nų kategorijų, esančių skirtingose
padėtyse, atžvilgiu. Aiškiai matyti,
kad KT sprendimas buvo pagrįstas
ne Konstitucinių teisių interpretaci-
jos principais, bet buvo politinis
sprendimas.

* * * 
Ne vienas Seimo narys man yra

teigęs, jog mes, užsienio lietuviai,
Lietuvos pilietybės atsisakėme, pri-
imdami svetimo krašto pilietybę, to-
dėl ir neturime tei sės jos išlaikyti.
Tačiau ne visi kraštai reikalauja at-
sisakyti kito krašto pilietybės. JAV
nedraudžia dvigubos pilietybės ne-
pripažindama svetimo krašto piliety-
bės. Kai kurie mūsų va dovai vis dar
nesupranta, jog mūsų kraštas yra
laisvas, nepriklausomas. Ką tai reiš-
kia? Tai reiškia, jog laisvas kraštas
vadovaujasi tik savo, o ne svetimų
kraštų įstatymais ar reikalavimais.
Pilietybės atsisakymas turi būti pa-

teiktas savanoriškai tik tam kraštui,
kurio pilietybės atsisakai. 

Tad ką pilietybės klausimu būtų
galima padaryti šiandien? Visų pir -
ma šiai klaidai pataisyti turi būti po -
li tinė valia. Kaip? Yra keletas būdų. 

1. Įstatymo būdu galima priimti
pataisas, jog:

– Lietuvos pilietis ir jo pali kuo -
nys, pasitraukę iš Lietuvos po 1990 m.
kovo 11 d., ir iki 1940 m. birželio 15 d.
LR pilietybę turėjęs asmuo gali būti
kartu ir kitos valstybės pilietis nes-
varbu, kur jis gyvena, arba

– Lietuvių kilmės Lietuvos pilie -
čiai, gyvenantys kitose valstybėse ir
priėmę svetimo krašto pilietybę, no -
rėdami išsaugoti Lietuvos pilietybę,
turi pranešti Vidaus reikalų minis-
terijai per gyvenamojo krašto amba -
sa dą, kad jie pageidauja išlaikyti Lie -
tuvos pilietybę, nes turi ryšius su
Lietuva. Tuos ryšius galima išvar -
dyti, pvz., turi Lietuvoje nuolat gyve -
nantį sutuoktinį, tėvus, vaikus, sene -
lius, vaikaičius, brolius, seseris; Lie -
tuvoje turi nekilnojamojo turto; arba
yra PLB priklausančios Lietuvių
Bendruomenės narys ir aktyviai da -
lyvauja Bendruomenės veikloje. Taip
įrodome atskirus atvejus. 

2. Galima pakeisti 32 arba 18
Konstitucijos straipsnį, kuriems pa -
to bulinti ar pataisyti neturi būti šau-
kiamas referendumas. Pavyz džiui,
prie 32 straipsnio galima pri dėti tokį
sakinį: ,,nė vienas lietuvių kilmės pi-
lietis, nei jo palikuonys ne gali pra-
rasti LR pilietybės, įgytos gimus,
prieš savo valią. ’’

3. Žinoma, į svetimą pilietybę ga -
lima nekreipti dėmesio jos nepri-
pažįstant, kaip, pavyzdžiui, tai daro
JAV. 

Kaip mes galėtume įvykdyti pi -
lie tybės įstatymo pakeitimus? Esame
pateikę daugiau nei 20,000 užsienio
lietuvių parašų peticijas, savo nuo -
monę esame ne kartą skelbę Lietuvos
žiniasklaidoje, esame dirbę piliety-
bės darbo grupėse, esame įtikinę Sei-
mo daugumą, bet gaila, kad Seimas
buvo suklaidintas Prezidentės. 

Mano nuomone, pakeisti Seimo
narių politinę valią galėsime tik per
Lietuvos žmones. Visi Lie tuvoje turi-
me giminių, draugų ir pažįstamų.
Rašykime ir prašykime jų pagalbos.
Ir mes, ir jie turėtume rašy ti laiškus
Seimo nariams, Preziden tei, Vyriau-
sybei, prašydami pakeisti pilietybės
įstatymą. Mes dar neban dėme rinkti
parašų Lietuvoje. Tačiau laikas para-
ginti savo tautą, kad tie, kurie valdo,
ir patys Lietuvos žmonės suprastų
tautos žmonių galią.

Sutrumpinta.

Lietuvos pilietybė

Pakeisti� Seimo� narių� politinę� valią� galėsime
tik�per�Lietuvos�žmones.�Rašykime�ir�prašykime
jų�pagalbos.�(...)� laikas�paraginti�savo�tautą,�kad
tie,� kurie� valdo,� ir� patys� Lietuvos� žmonės
suprastų�tautos�žmonių�galią.

A † A
LAIMAI VAIČIŪNIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame seseriai DA -
NUTEI BALTUTIENEI su šeima, sūnėnui VYTENIUI
ŽYGUI, dukterėčiai VIDAI SAKEVIČIŪTEI ir visai
giminei.

Kartu liūdime.

ALRK moterų sąjungos III kuopa
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Advokatas 
Jonas Gibaitis

30�metų�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.
Šeštad.�8:30�v.r.�iki�12:30�v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPėnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� Vasario 12 d., sekmadienį, 11:30
val. r. pamaldos ir Vasario 16 d. minėji-
mas lietuvių evangelikų liuteronų Tė viš -
kės parapijoje (5129 S. Wolf Rd. Wes -
tern Springs, IL 60558). Kviečiame vi -
sus į lin k s mą lietuvišką popietę su gar -
džiais ce pelinais, lietuviška muzika ir
dai  nomis. Apie dalyvavimą prašoma iš
anksto pranešti Astridai Pauperas tel.
708-499-5383 arba el. paštu astrida-
pauperas@yahoo.com

�  Cicero, IL, miestelio Rotušės aikštė-
je vasario 16 d. 10:30 val. r. bus iškelta
Lietuvos tris palvė. Iš kilmes organizuoja
Ci cero miestas ir JAV LB Cicero apy linkė. 

� Vasario 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
rengiamas Lietuvių Operos (LO) metinis
po ky lis-koncertas operai paremti. 6 val.
v. koktei liai, 7 val. v. kon certas, 8 val. v.
va  ka rienė. Veiks baras, susirinkusiųjų
laukia įvairios staigmenos. Daugiau in -
for ma ci jos – tel. 630-833-1893. Bi lieto
kaina – 50 dol.

� JAV LB Cicero apylinkės valdybos
rengiamas Vasario 16-osios minėjimas
įvyks vasario 19 d., sekmadienį, Šv.
Antano parapijos didžiojoje salėje po 9
val. r. lietuviškų šv. Mišių. Prelegentė –
is torikė, spaudos bend ra darbė Violeta
Rut kauskienė. Bus meninė programa ir
vaišės.

� Vasario 24 d., kovo 2 ir 9 dienomis,
penktadieniais, nuo 5 val. p. p. iki 7 val.
v. Palaimintojo J. Matulaičio misija ir Pa -
sau lio lietuvių centras pagal Gavėnios
tradiciją kviečia į PLC po kylių salę kukliai
žuvies vakarienei. Ma loniai kviečiame į
tal ką sa vanorius, pra šome paskambinti
tel. 630-257-5613 ar ba parašyti el. paš -
tu matulaitismission @sbcglobal.net.

� Kviečiame visus vasario 26 d., po
10:30 val. r.  šv. Mišių atvykti į JAV LB
Mar qu ette Park apylinkės Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo parapijos sa lėje ren gia -
 mą Ne priklausomybės minė jimą.

� Vasario 26 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. kviečiame į Lietuvos Nepri k -
lau  somybės šventę Pasaulio lietuvių
centre (14911 127th St. Lemont, IL).
Paminėsime Va sa rio 16-ąją ir Kovo 11-
ąją. ALT’o pirmi ninkas Saulius Kuprys
skai tys paskaitą ,,Žvilgsnis į ateitį”. D a -
lyvaus Gen. Daukanto jūros šauliai, gros
pučiamųjų orkestras ,,Gintaras”, skam-
bės Nidos Grigala vi čiūtės ir Agnės Gied -
raitytės atliekamos dainos. Bus vaišės.
Šventę organizuoja JAV LB Lemont apy-
linkės valdyba ir PLC.

� Amerikos lietuvių inžinierių ir archi -
tektų sąjunga (ALIAS) kviečia  visus sli-
dinėjimo mėgėjus sekmadienį, vasario

26 d., atvykti į Alpine Valley Resort (W.
2501 County Rd.  D. Elk horn, WI). Jei
nesusitiksime trąsose, pasimatysime 1
val. p. p. pirmo aukšto kavinėje. Keltai
veikia nuo 9 val. r. iki 5:30 val. p. p.

� Trečiadienį, kovo 7 d., 1 val. p. p.
Bal  zeko lietuvių kultūros muziejaus Mo -
terų gildija kviečia paminėti Lietuvos
Ne priklausomybės atkūri mą. Bus rodo -
mas filmas ,,Gintaro kelias”. Po fimo per -
žiūros – vaišės.

� Lietuvos Dukterų draugija (LDD)
skelbia vaikštukų ir važiuočių vajų. No -
rintys draugijai padovanoti vaikštukus ar
važiuokles prašome kreiptis į LDD tary-
bos narę Lilę Kizlaitienę (tel. 708-577-
4364) arba LDD valdybos iždininkę Mil -
dą Jakštienę (tel. 708-246-9472). Iš
anksto dėkojame.

�  Susigiminiavusių miestų Vilnius-Ma -
 dison komitetas vasario 17 d. nuo 6 val.
v. iki 8 val. v. kviečia į Vasario 16-o sios
šventę, kuri vyks Capital Lakes Re ti re -
ment Community pastate (333 W. Main
St., Madison, WI). Bus rodomas do ku -
mentinis filmas ,,Lietuva. Statusas: Ne -
priklausoma”, po filmo peržiūros – lietu-
viškos vaišės.

�  Vasario 19 d. 1 val. p. p. Beverly
Sho  res lietuvių klubas kviečia į tradicinį
Lietuvos nepriklausomybės mi nė jimą Šv.
Onos bažny čioje. Pagrindinis kalbėto-
jas – Purdue universiteto Krannert
School of Managment prof. dr. Aldas
Kriaučiūnas. Meninę programą atliks
vaikų būrelis. 

� Vasario 26 d., sekmadienį, Eliza -
beth, NJ bus minima Lietuvos Nepri k -
lau so mybės diena. Šventę pradėsime
11 val. r. šv. Mišiomis St. Peter and Paul
bažnyčioje (211 Ripley Pl., Elizabeth,
NJ 07206). Po Mišių salėje (216 Ripley
Pl.) vyks šventinė programa, kurioje pa -
si rodys vaikų choras ,,Varpelis”, tautinių
šokių grupė ,,Viesulas” bei Dr. V. Ku dir -
kos lituanistinės mokyklos mokiniai. Mi -
nėjime dalyvaus LR generalinis kon su -
las New York Valdemaras Sarapinas. Dau -
 giau informacijos tel. 732-317-9195.

� Šių metų kovo 1–5 dienomis St.
Petersburg, FL vyks XII Florida lietuvių
at viras golfo turnyras, kurį rengia LR
garbės konsulas Florida valstijoje Algi -
mantas A. Karnavičius. Turnyro metu
gautos lėšos bus skiriamos JAV įsikūru-
siai lietuvių organizacijai ,,Vaiko vartai į
mokslą”, šiuo metu Lietuvoje remiančiai
11 dienos centrų. Registracija jau pra -
sidėjo. Daugiau informacijos rasite inter-
nete adresu www.ltconsulflorida.com
arba gausite parašę el. pašto adresu
akarnavicius@LTConsulFlorida.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 vasario 25 d., šeštadienį, 7 val. v. 
bus pristatytas naujas dokumentinis filmas ,,Ledo vaikai” (2011). 

Taip pat bus rodomi du trumpametražiai filmai iš projekto 
,,Sielvarto stotys” (2010). Filmai įgarsinti anglų kalba. 

Įėjimas 5 dol. 
Daugiau informacijos tel. 773-582-6500, arba www.balzekasmuseum.org

Vasario 10 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. 

Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre

Dainiaus Mačikėno
fotografijos parodos

,,IŠ MEILėS ŠoKIUI “,,IŠ MEILėS ŠoKIUI “
atidarymas

Dalyvaus autorius D. Mačikėnas ir
baleto šokėja Eglė Špokaitė

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J.�Rimšos,�V.�Vizgirdos,�K.�Varne�lio,�P.�Kalpoko,
K.�Šimonio,�P.�Puzino,�J.�Šileikos,�A.�Galdiko,�P.�Domšaičio,�K.�Jonyno,�V.�Petravičiaus,
V.�Igno,�K.�Žoromskio,�M.�Dobužinskio,�K.�Skle�riaus,�V.�Kasiulio,�A.�Žmuidzinavi�čiaus,
J.�Pautieniaus,�P.�Kaupo,�M.�Ši�leikio,�A.�Varno,�V.�Rato,�J.�Čeponio,�L.�Tuleikio,�J.�Švažo,
A.�Gustaičio,�V.�Kisarausko,�A.�Savicko,�A.�Marti�nai�čio,�V.�Ciplijausko,�A.�Petrulio,�A.
Sa�muolio,� J.�Mackevičiaus,�A.�Valeš�kos,� P.� Kiaulėno,�G.� Staniulio,� A.� Za�visai�tės,� A.
Motiejūno,�K.�Zapkaus,�R.�Jankausko,�J.�Bagdono,�J.�Maciūno�ir�dau�gelio�kitų�lietu-
vių�dailininkų�su�kur�tų�tapybos�ir�grafikos�darbų.

Taip�pat�ieškau�įsigyti�skulptūrų:�Petro�Rim�šos,�V.�Kašubos,�K.�Jonyno�ir�kitų�lie�-
tuvių�autorių.

Taip pat norėčiau širdingai padė koti ir pasveikinti su artėjančia Vasario 16-ąja
visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai pada ryti ateityje. Tel.:�617-459-
9952�(USA),�el.�p.:�modeboston@yahoo.com�Adre�sas:�Modestas�Rimkus�P.�O.�Box
E34,�S.�Boston,�MA�02127,�USA
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Pianistė Agnė Radzevičiūtė
Smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė

daugelio Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatės, 
šiuo metu studijuojančios 

Manhattan School of Music, New York. 
Viešnagei Čikagoje muzikės parengė savo

geriausiai atliekamų kūrinių programą.  
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Visus maloniai kviečia Amerikos Lietuvių Taryba 

���������
�
�
�������������
������

������
���
��
���������
������������

	
�
������������������������

Pianistė Agnė Radzevičiūtė
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