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•Sporto apžvalga. Futbo-
las. Krepšinis. Sportas
Lietuvoje (p. 2)
•Juodi pinigai partijų
rankose (p. 3)
•Tikrai galime didžiuotis
nuveiktais darbais (p. 4)
•Komentaras. A. Gurecko
ir Žemaitės bajorai (p. 5)
•Laiškai, nuomonės,
komentarai (p. 5)
•Juozapėlis (23) (p. 9)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 9)
•Nauja VVĮM ugdymo
programa (2) (p. 10)

Tapusi tarptautiniû organizacijû nare,
Lietuva kelia naujus strateginius iššùkius

Šiandien minima
Europos diena

Vilnius, gegužės 9 d. (ELTA) –
Šiandien senasis žemynas švenčia
Europos dieną.

1950 m. gegužės 9 d. tuometis
Prancūzijos užsienio reikalų minist-
ras Robert Shuman paskelbė dekla-
raciją, paklojusią pamatus vieningai
Europai. Deklaracijoje R. Shuman
pareiškė, kad taiką Europoje būtų
galima išsaugoti tik sujungus Euro-
pos valstybių anglies ir plieno pra-
monę. R. Shuman planas davė pra-
džią Europos integracijai, vėliau per-
augusiai į Europos Sąjungą.

1985 m. Europos valstybių va-
dovai pasiūlė kasmet gegužės 9-ąją
minėti Europos dieną. Šią dieną Lie-
tuvoje taip pat tradiciškai vyksta
įvairūs renginiai, koncertai.Euro îvedimas Slovakijoje turètû

tapti postùmiu Lietuvai

Europos Komisija nutarė, jog Lietuvoje pastebimi akivaizdūs ekonomikos ,,per-
kaitimo” požymiai. ELTOS nuotr.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, gegužės 8 d. (ELTA) –
Lietuvos vadovai pasveikino Europos
Komisijos (EK) sprendimą suteikti
teisę Slovakijai įsivesti eurą. Prezi-
dentas V. Adamkus teigia, kad euro
įvedimas Slovakijoje turėtų tapti pos-
tūmiu Lietuvai.

EK nutarė, kad Slovakija atitin-
ka visus reikalavimus, reikalingus
euro įvedimui ir gali tapti 16-ąja eu-
rozonos nare nuo 2009 m. sausio 1 d.

2006 m. Lietuvos prašymas pri-
imti į eurozoną buvo atmestas, nu-
rodžius svarbiausią priežastį. Tuo-
metinės Lietuvos Vyriausybės eko-
nominė politika EK nekėlė pasitikėji-
mo, kad šalis per artimiausius metus
sugebės suvaldyti infliaciją, nepai-
sant fakto, jog prieš 2 metus Lietuvos
infliacijos rodiklis tik keliomis dešim-
tosiomis procento neatitiko oficialaus
Mastrichto kriterijaus.

Vilnius, gegužės 8 d. (ELTA) –
Vilniuje vyksta Lietuvos diplomati-
nių atstovybių vadovų metinis susiti-
kimas. Lietuva šiuo metu turi 58 dip-
lomatines atstovybes užsienyje.

,,Ką dar galėtų padaryti diploma-
tinė tarnyba bendrųjų šalies interesų
labui, ypač dabar, kai strateginiai Lie-
tuvos tikslai – tapti Europos Sąjun-
gos (ES) ir NATO nare – jau pasiek-
ti?”, – klausė prezidentas Valdas
Adamkus, priėmęs užsienyje reziduo-
jančius Lietuvos ambasadorius.

,,Aiškesnis šio ryšio suvokimas
suteiktų daugiau stiprybės kiekvie-
nam Lietuvos piliečiui. Kaip tada,
okupacijos metais. Arba tada, kai Lie-
tuva stojo į ES ir NATO. Šis užsienio

politikos ryšys su tautos siekiais ne
vienam atrodo lyg ir nutrūkęs”, – sa-
kė V. Adamkus. Pasak šalies vadovo,
dažnai galima pastebėti, kad šias ben-
dravimo spragas lemia ne diplomatų
blogas darbas, o politikos kokybė aps-
kritai – juk gerą politiką lemia ne dip-
lomatai, o geri politikai, aiškus ir ar-
gumentuotas jų kalbėjimas. Prezi-
dentas pabrėžė, kad Lietuva turi aiš-
kiai ir garsiai išsakyti savo siekius.

Kalbėdamas apie Lietuvos narys-
tę NATO ir ES šalies vadovas pabrėžė
valstybės saugumo stiprinimą. V.
Adamkus pabrėžė, kad per 4 metus
išryškėjo ir pažeidžiamiausios šalies
nacionalinio saugumo sritys: ener-
getika, ekonominis atsilikimas, infra-

struktūrinė izoliacija.
Atsižvelgdamas į šias problemas

šalies vadovas iškėlė strateginius iš-
šūkius Lietuvos diplomatijai. Visų
pirma, pasak prezidento, reikia užsi-
tikrinti vakarietiškais principais
tvarkomos erdvės išplitimą už Lietu-
vos sienų. Prezidentas siūlė pagalvoti
ir apie papildomą partnerysčių tink-
lą, savotišką ,,antrinę” saugumo sis-
temą Lietuvos gyvybiniams intere-
sams užtikrinti. Prezidentas ypatin-
gą dėmesį atkreipė į Baltijos jūros re-
gioną. Šalies vadovo teigimu, nebus
artimiausiu metu didesnio iššūkio,
kaip išspręsti Lietuvos energetinio
saugumo dilemą.

Prezidentas V. Adamkus iškėlė iš-
šūkį diplomatinei tarnybai, susijusį
su šalies piliečiais, kurie laikinai ar
visam laikui susiejo savo gyvenimą su
kita valstybe. Pasak prezidento, kai
kurie teisės aktuose numatyti reika-
lavimai ne padeda, bet tik apsunkina
konsulų darbą, o svarbiausia – suke-
lia daug nepatogumų mūsų pilie-
čiams. Valstybės vadovas pabrėžė,
kad tokie atgyvenę teisės aktai turėtų
būti nedelsiant keičiami.

Prezidentas paragino ambasadas
aktyviai ieškoti reziduojamoje šalyje
gyvenančių, dirbančių ar studijuojan-
čių lietuvių, skatinti juos burtis į lie-
tuviškas organizacijas, organizuoti
įvairius lietuviškus renginius ir kitais
būdais raginti svetur gyvenančius
bendrapiliečius išsaugoti lietuvybę ir
ryšį su Tėvyne.

Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovai susitiko su prezidentu V. Adamkumi.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.



2 DRAUGAS, 2008 m. gegužės 9 d., penktadienis

Sportas LIETUVOJE

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Prenumeruokime 
ir skaitykime ,,DRAUGÅ”!     
www.draugas.org   

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Fire” iškovojo ketvirtąją pergalę

„Lituanicos” futbolininkai laimėjo 7:2
Po triuškinančio pralaimėjimo

prieš kroatų „Zrinski” vienuolikę ba-
landžio 27 d. (buvo nusileista rezul-
tatu 3:7) „Lituanicos” vyrų futbolo
vienuolikė gegužės mėnesio pirmąjį
sekmadienį įveikė lenkų „Highlan-
ders” net 7:2.

Šį kartą „Lituanica” žaidė paki-
liai ir pirmąjį kėlinį baigė 4:0 savo
naudai. Po pertraukos mūsiškiai pri-
dėjo dar tris įvarčius, bet taip pat
įsileido du (vienas iš jų buvo įsimuš-
tas į savus vartus).

Vartus po ilgesnės pertraukos
dabar laiko Irmantas  Šatas. Taip pat

į komandą sugrįžo vienas iš pajė-
giausių žaidėjų Virgis Žuromskas.

Sekmadienio rungtynėse prieš
„Highlanders” Audrius Zinkevičius
pelnė 3, o Giedrius  Žūtautas 2 įvar-
čius. Po vieną pridėjo Andrius Ramo-
nas ir Svajūnas Jablonskis.

Po šios pergalės „Lituanicos”
komanda pirmenybių lentelėje su 17
taškų šoktelėjo į IV vietą. Lentelės
viršuje yra „Zrinski” – 27, „Real  FC”
– 21 ir „Kickers” – 18 taškų.

Šį sekmadienį lietuviai rungty-
niaus Lemonto Bambrick parke su
„Real FC”. Pradžia 3 val. p.p.

KREPÕINIS

Čikagos „Fire” profesionalų fut-
bolo („soccer”) vienuolikė praėjusį šeš-
tadienį išvykoje iškovojo ketvirtąją
pergalę šiame sezone. Ji Foxborough,
MA įveikė New England „Revolu-
tion” ekipą šiuo rezultatu 3:0. Šio
klubo futbolininkus balandžio 3 d.
čikagiečiai namuose buvo įveikę 4:0.

„Fire” žaidėjas Chris Rolfa jau
29-ąją žaidimo minutę išvedė savo
komandą į priekį 1:0. Pergalę už-

tvirtino John Thorrington ir Stephen
King po pertraukos pasiekti įvarčiai
(50-ą ir 76-ą min.).

Dabar „Fire” iš 6 rungtynių su 4
pergalėmis vienu pralaimėjimu ir
lygiosiomis turi 13 taškų ir MLS
lygos  Rytinėje grupėje užima antrąją
vietą iš septynių komandų. Viršūnėje
matome Columbus futbolininkus,
turinčius 15 taškų (5 pergalės ir 1
pralaimėjimas).

Lietuvos rinktinė 49-oje vietoje
Pagal  Tarptautinės futbolo fe-

deracijos trečiadienį paskelbtus re-
zultatus, per mėnesį laiko Lietuvos
futbolo rinktinė iš 48-os vietos smuk-
telėjo į 49-ąją. Pirmosiose išliko –
Argentina,  Brazilija ir Italija (tokia
eilės tvarka). Mūsų kaimynai latviai

iš 75-os pakilo į 73-ąją, o estai iš 119-
os į 115-ą.

JAV futbolo rinktinė vertinimų
lentelėje rikiuojasi 21-oje vietoje, tuo
tarpu kaimyninė Meksika lenkia
amerikiečius, nes yra įrašyta 17-oje
vietoje.
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Baigiasi ČLKL sezonas
Penktasis Čikagos Lietuvių krep-

šinio  lygos (ČLKL) sezonas jau artė-
ja prie pabaigos. Šį savaitgalį vyks
pusfinalio susitikimai, o gegužės 24
d. bus žaidžiamos paskutinės rung-
tynės, po kurių bus įteikti apdovano-
jimai laimėtojams.

Šį šeštadienį (gegužės 10 d.) pir-
mose pusfinalio rungtynėse kovos
triskart ČLKL čempionė „Alytaus”
ekipa ir „Lituanica” (pradžia 5:30
val. p.p.). Po to įvyks antrasis pusfi-
nalio susitikimas, kuriame pasirodys
čempionų titulą ginantieji „Radviliš-
kio” komandos atstovai ir SRL eki-
pa.

Tos pačios komandos varžysis
dar kartą sekmadienį (gegužės 11 d.)
ryte. 10 val. r. į aikštelę išeis „Alytus”
ir „Lituanica”, o 11:30 val. r. – „Rad-
viliškis” ir SRL.

Laimėtojai susikibs čempionato
finale gegužės 24 d. Tą dieną bus ko-
vojama dėl ČLKL „B” grupės nugalė-
tojo vardo. Čia finalistai jau aiškūs –
tai „Kauno” ir „Lokio” ekipos. „Kau-
nas” du kartus pusfinalyje nugalėjo

Pagaliau laimėjo Lietuvos futbolininkai
Po dviejų nesėkmių (prieš Make-

doniją 1:3 ir Azerbaidžaną 1:2) Lie-
tuvos moterų rinktinė UEFA turnyre
laimėjo trečią paskutinįjį susitikimą.
Jos nugalėjo Gruzijos atstoves 2:1,
nors turėjo daugybę progų. Lietuvos

naudai įvarčius pelnė Olga Švalkevič
ir Raimonda Kudytė.

Lietuvos moterų rinktinės vyr.
treneris yra Rimas Viktoravičius, o
asistentai – Justas Klevinskas ir Vi-
lija Vadopalienė.

Sudaryta Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė
Pirmą kartą Lietuvos futbolo

istorijoje buvo sudaryta Lietuvos pa-
plūdimio futbolo rinktinė, kuri ruo-
šiasi dalyvauti 2008 m. pasaulio čem-
pionato atrankos varžybose. Lietuvos
rinktinė atrankos turnyre rungty-
niaus F grupėje kartu su  Šveicarijos,

Vengrijos ir Austrijos komandomis.
Iš 24 komandų, kurios varžysis

Europos zonoje, į baigiamąjį etapą
pateks tik 4 ekipos. Pasaulio paplū-
dimio futbolo pirmenybės įvyks
liepos 17–27 dienomis Prancūzijoje.

Iš Škotijos futbolo čempionato

Praėjusį šeštadienį (gegužės 3 d.)
pergalę šventė ir „Lituanicos” vete-
ranų futbolo vienuolikė. Ji Bambrick
parke Lemonte sužaistose rungty-
nėse nugalėjo „Green–White” klubo
atstovus rezultatu 3:2.

Nepaisant pergalės, pirmenybių
lentelėje lietuvius vėl pralenkė

„Schwaben” klubo futbolininkai, ku-
rie yra sužaidę vienomis rungtynėmis
daugiau negu lietuviai. „Schwaben”
iš 11 susitikimų turi 23 taškus, o
„Lituanica” iš 10 rungtynių – 22
taškus.  Trečioje vietoje stovi „Lions”
– 20 taškų (iš 11 rungtynių).

Edinburgo „Hearts” klubui at-
stovaujantis Lietuvos rinktinės sau-
gas Deividas Česnauskis pelnė pirmą
įvartį šiame sezone. Tačiau jų koman-

da pirmadienį pralaimėjo „Falkirk”
ekipai (1:2). Deividas aikštėje pasiro-
dė antrame kėlinyje, o įvartį pasiekė
75-ą minutę.

„Lituanicos” veteranai iškovojo 3 taškus

„LT” krepšininkus (63:62 ir 74:67), o
„Lokiai” netikėtai įveikė Panevėžio
„Kalnapilį”. Nors Panevėžys čia buvo
laimėjęs pirmąjį susitikimą su 22
taškų persvara (74:52), tačiau antro-
se rungtynėse „Lokio” krepšininkai
iškrėtė pokštą, laimėdami 24 taškų
persvara (67:43) ir taip sužlugdė
„Kalnapilio” vyrų troškimą patekti į
finalą.

Beje, rungtynės dėl bronzos abie-
jose grupėse bus žaidžiamos gegužės
17 d. „B” grupėje dėl bronzos kovos
„Kalnapilis” ir „LT”, o „A” grupės
komandos paaiškės po šio sekma-
dienio antrųjų pusfinalio rungtynių.

Visos rungtynės yra žaidžiamos
dar palyginti naujoje  sporto salėje,
kuri ne taip seniai buvo pastatyta
prie Pasaulio lietuvių centro, Lemon-
te. Šios salės statyba, kaip atsime-
name, buvo sukėlusi daug triukšmo
ir kai kurių asmenų nepasitenki-
nimą. Gerai, kad dabar viskas apri-
mo, o mūsų krepšininkai turi patal-
pas savo, taip pat ir kitų sporto šakų,
varžyboms.

Pirmoji Baltijos šalių
regata startuos

Klaipėdoje
Šiemet latvių buriuotojams ėmu-

sis iniciatyvos pirmą kartą orga-
nizuojama Baltijos šalių regata ,,Bal-
tic Open Regatta 2008”, vyksianti
birželio 7-14 d. ir startuosianti Klai-
pėdoje. Tikimasi, kad joje dalyvaus
apie 40 kreiserinių jachtų, bus apie
250 dalyvių, kurių amžius nuo 17 iki
70 metų.

Pasak ,,Baltic Open Regatta
2008” organizacinio komiteto Rygoje
pirmininko Valdis Alvikis, vienas iš
šios regatų ypatumų — jachtoms bus
įteikiamos mėlynosios vėliavos. Tai
reikš, kad jų įgulos didelį dėmesį
skiria aplinkosaugai. Regatos organi-
zatoriai pasirašė sutartį su Mėlyno-
sios vėliavos organizacija. Jos atsto-
vai Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje turi
pasirūpinti, kad jų šalies jachtoms,
regatos dalyvėms, būtų įteiktos vėlia-
vos. Planuojama, jog Latvijos jachtos
jas gaus Ventspilio uoste, Estijos –
Saaremos salos Roomassaare uoste,
Lietuvos – Klaipėdoje.

Birželio 7 d. jachtos susirinks
Klaipėdos uoste, plauks iki Palangos
ir vėl grįš į Klaipėdą, kur vakare vyks
regatos atidarymo iškilmės. Regata
vyks etapais užsukant į 5 uostus.
Birželio 8 d. bus plaukiama maršrutu
Klaipėda-Pavilosta (Latvija), 10 d. –
Pavilosta-Ventspilis, 12 d. – Ventspi-
lis-Ruhnu (Estija), 14 d. – Ruhnu-
Roomassaare (Estija). Šiame uoste
regata finišuoja. Regata vyks pagal
tradicines buriavimo taisykles. Jau
rengiami prizai apdovanoti etapų
nugalėtojus ir užėmusius antrą bei
trečią vietas. Šie prizai bus teikiami
kiekviename iš uostų, į kuriuos už-
suks regata. Bendroje įskaitoje grei-
čiausia tapusi jachta bus apdovanota
pereinamuoju prizu.

Šiemet norą dalyvauti regatoje
jau pareiškė ir lenkai bei rusai, žada
dalyvauti švedai ir suomiai. Paraiš-
kas dalyvauti šioje regatoje jau yra
pateikusios trijų Lietuvos jachtų įgu-
los. 

ELTA
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Tebūna išgirstas Laisvės
kovotojų balsas

ALGIMANTAS ZOLUBAS

Eina dešimti metai, kai LR Seimas priėmė nutarimą „Dėl valstybės
sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų (1999 m. vasario 11
d. Nr. VIII-1070), o aikštėje kaip buvo, taip ir liko plynė. Skaity-

tojui ir ypač projektų autoriams verta priminti tą nutarimą dar kartą, nes
jį, pasirodo, jau dengia užmaršties šešėlis.

Keliskart keitėsi vyriausybės vadovai bei sostinės merai, kuriems bu-
vo pavesta vykdyti Seimo nutarimą, tačiau per dešimtmetį nieko nedary-
ta, tik kurtos kelios komisijos, vyko pasišnekėjimai, reiškiamas „susirū-
pinimas”, prilygstantis piktybiniam reikalo vilkinimui. O štai „Vilniaus
miesto istorinės raidos komisija” dėl jos pirmininko Arvydo Šaltenio ap-
laidumo ar siekio ištrinti istorinę atmintį, posėdžius rengė vangiai, tei-
giamų sprendimų dėl Lukiškių aikštės nepriėmė.

Per 9 metus Lietuvos Vyriausybė ir sostinės savivaldybė nesiėmė ryž-
tingų veiksmų, kad būtų įvykdytas LR Seimo nutarimas, kad Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejaus proga būtų pastatytas svar-
biausias Lietuvos istorinis paminklas, o aikštėje galėtų vykti iškilmingi
valstybinių bei tautinių švenčių minėjimai, kad atvykę į Vilnių svečiai
galėtų būti čia priimti, išreikštų pagarbą mūsų valstybei, padėtų gėles. 

Visuomenės atstovai 2008 m. balandžio 28 d., dalyvavę Taikomosios
dailės muziejuje vykusio Lukiškių aikštės sutvarkymo 27-ių projektų
aptarime, pastebėjo, kad projektai parengti neatsižvelgiant į Seimo nuta-
rimo reikalavimus. Vienintelis architekto Valdo Jurevičiaus projektas,
kuris dėl neesminių motyvų nepateko į konkursą, atitiko Seimo nutarimo
ir ne kartą patriotinių visuomeninių organizacijų keltų reikalavimų
dvasią. Projektų vertinimo komisijos nariai vertino darbus atsižvelgdami
į aikštės išplanavimą, bet apie paminklus kalbėjo nuo paminklo idėjos
atitrūkusia, tikslo neatspindinčia kalba. Pasisakiusiųjų visuomenės
atstovų nuomone, tik keletas projektų gali būti svarstytini, nes apie 20
darbų prasilenkė su Seimo nutarimu ir visiškai neišreiškė valstybingumo
ir laisvės siekio, kovų dėl jo nuo XIII šimtmečio. Projektų autoriai ir
komisija nekreipė dėmesio į tautos reikalavimus, t. y. neatsižvelgė į tai,
kad čia turi atsispindėti lietuvių tautos laisvės ir nepriklausomybės idealo
siekis, kovos dėl jo, Tautos kančia ir dvasia, krikščioniškieji simboliai, kad
rastųsi derama aplinka maldai už žuvusius kovotojus. 

Kas lankėsi Taikomosios dailės muziejuje, kur rodomi konkursui
pateikti projektai, galėjo išvysti absurdiškiausių tvarinių, prilygstančių
provokacijoms. Tarkim, vienas iš projektų aikštę vaizduoja kaip didžiulį
marmurinį dubenį, kuris neva atspindi „išrautą” Leniną ir likusią žaizdą.
Taigi, „išėjo už varčios ir vėl iš pradžios” – jei ne paminklas, tai vieta
Lenino vardui (žinoma sovietinė nuostata „išeinant pasilikti”). Pateiktas
verslo planui prilygstantis projektas, kuriame siūloma palikti tik ketvir-
tadalį aikštės, o tris ketvirtadalius užstatyti. Yra cirkui tinkantis projek-
tas – kreivų veidrodžių darinys.

Kritikuoti, žinoma, lengviau nei projektuoti, tačiau projektų autoriai
turėtų įsiklausyti į tautos ir jos valstybės istorijos bylojimą, į balsus tų,
kuriuos kovoje už laisvę pasitiko mirtis. Tebūna išgirstas jų balsas.
Tebūna išgirstas negausių, dar į amžinybę nepasitraukusių, laisvės kovo-
tojų balsas. 

JUODI PINIGAI 
PARTIJŲ KASOSE

SAULIUS SPURGA

Seimo pastangos priimti įstaty-
mus, kurie patobulintų rinkimų kam-
panijų ir partijų finansavimo tvarką,
primena gūžynes. Atrodo, sąmonin-
gai vaikščiojama užsirišus akis, kad
tik nebūtų pasiektas svarbiausias
tikslas – užtikrintas partijų ir rin-
kimų kampanijų finansavimo skaid-
rumas. Deja, į šunkelius veda ir pre-
zidento teikiami pasiūlymai.

Sherlock Holmes 
laiškas

Jei norim skaidrinti valstybės
gyvenimą, kovoti su korupcija, tobu-
linti politinės sistemos funkciona-
vimą, pradėti reikia nuo partijų
finansų — tada natūraliai seks ir kiti
žingsniai. Tai labai elementari min-
tis, kuriai, rodos, visi pritaria. Tačiau
paslaptis lieka, kodėl šioje srityje
nieko nedaroma – net nekalbama
apie tai? Ši mintis tarsi laiškas vieno-
je Holmes tirtoje byloje, kuris buvo
padėtas labiausiai matomoje vietoje
ir tokiu būdu „paslėptas” tikintis,
kad jo niekas neras. Taip ir šiuo atve-
ju: visi vaikšto aplink, nepastebėdami
ar nenorėdami pastebėti svarbiausio
dalyko. Ypač dabar, prezidentui pa-
teikus pasiūlymą, kad būtų panaikin-
ta galimybė partijoms gauti pinigų iš
fizinių ir juridinių asmenų ir pagrin-
diniu finansavimo būdu būtų padary-
tas pinigų skyrimas iš valstybės
biudžeto. Triukšmingai diskutuoja-
ma, ar priimti tokį sprendimą, ir tai
yra palanki proga nutylėti svar-
biausią klausimą.

Tačiau didžiausia partijų ir rin-
kimų problema yra ne tai, kad parti-
jos, legaliai deklaruodamos, gauna
pinigų iš vienos ar kitos bendrovės.
Didžiausia blogybė yra nelegalių pi-
nigų srautai, plaukiantys į juodąsias
partijų kasas. Kad tokių esama, tikrai
nėra koks nors įsivaizdavimas. Dėl
Darbo partijos finansų spręs teismas
(tiriami keli įtartini pervedimai ke-
lioms kitoms partijoms), tačiau ir be
to apstu pačių politikų (pvz., europar-
lamentaro Aloyzo Sakalo) patvirti-
nimų, jog tokia partijų praktika eg-
zistuoja. Neseniai savaitraštyje „Vei-
das” vienas politikas (beje, atsakin-
gas už partijos finansus) pateikė savo
įvertinimą, kad juodosios kasos nuo
dviejų iki dešimties kartų viršija ofi-
cialius aukojimus partijoms, o vidur-
kis esąs trys kartai.

Juodieji partijų 
pinigai

Ir štai esant tokioms aplinky-
bėms prezidentas siūlo ne sugriežtin-
ti partijų finansų kontrolę, o panai-
kinti galimybę aukoti partijoms le-
galiai. Toks žingsnis gal ir atrodo
kaip įspūdinga kova su korupcija, ta-
čiau svarbiausios problemos — juo-
dųjų partijų kasų, nepanaikina ir iš
tikrųjų tėra kovos su korupcija
imitacija.

Juodieji partijų pinigai yra itin
ydingas reiškinys. Jie sujungia parti-
jas su nusikalstamu pasauliu, susais-
to šias dvi sritis glaudžiais ryšiais,
padaro tarsi tos pačios lygos žaidė-
jais. Juodi pinigai – tai nuslėpti mo-
kesčiai, kontrabanda, tai tamsus pa-
saulis, susijęs su prievarta, žmonių

išnaudojimu ir paniekinimu. Ir parti-
jų vadovybė tai toleruoja, tokie pini-
gai naudojami rinkimuose, kad būtų
išrinkti žmonės, kurie po to kuria
mums įstatymus.

Kiekvienam sveiko proto žmogui
aišku, kad tokios padėties negalima
toleruoti nė vienos dienos, nė vienos
valandos. Klausimas: kas šią prob-
lemą turėtų sureguliuoti, išspręsti?
Žinoma, tie patys politikai, tos pačios
partijos. Štai čia ratas ir užsidaro.
Paskleidus miglą ir nukreipus disku-
siją kiton pusėn sprendimas iš vietos
nepajudės.

Pasiūlymas leisti finansuoti par-
tijas tik iš valstybės biudžeto yra ža-
lingas daugeliu požiūrių. Neatsitikti-
nai tokios praktikos nėra nė vieno-
je Europos valstybėje. Tik Švedijo-
je partijos nepriima aukojimų — tai
nustatyta ne įstatymu, o pačių par-
tijų susitarimu. Tačiau tam, kad ga-
lėtume mėgdžioti švedišką mode-
lį, mūsuose turėtų būti daugybė ki-
tų, mums kol kas nepasiekiamų,
sąlygų.

Finansuojant partijas tik iš
biudžeto, visų pirma padidėtų biu-
džeto išlaidos. Žinoma, demokratijos
tobulinimui pinigų gal ir nebūtų
gaila, tačiau vis dėlto tiesa ir tai, kad
turime taupyti kiekvieną centą. Blo-
giau, kad sutriktų natūralus varžy-
masis tarp partijų. Partijos susikurtų
šiltnamio sąlygas: skirtų sau pinigų
tiek, kiek įsigeistų. Asmenų ir verslo
bendrovių skiriami pinigai partijoms
daugumoje šalių nelaikomi blogybe:
tokiu būdu užmezgamas tam tikras
partijų ir visuomenės ryšys. Visuo-
menė, taip pat ir verslas, turi galimy-
bę dar prieš rinkimus duoti ženklą
apie tai, kaip jie vertina vieną ar kitą
partiją. Taigi partijos negali užsnūsti,
turi tirti ir verslo nuotaikas, o tai
galų gale valstybei išeina į naudą. Be
to, laikoma, kad surinkti pinigai ir
tinkamas jų panaudojimas liudija
partijos ar atskiro politiko vadybinius
sugebėjimus, kurie siejasi su suge-
bėjimu valdyti valstybę: pinigų surin-
kimas ir panaudojimas yra savotiškas
egzaminas besiruošiantiems sėsti
prie valstybės vairo.

Daugiau valstybės pinigų skiria-
ma daugiau balsų gavusioms parti-
joms. Taigi finansuojant jas tik iš
biudžeto politikos olimpe įsitvirtintų
tos pačios partijos, ir jos jaustųsi vi-
siškai saugios, nes mesti joms iššūkį
nauja partija, gaunanti kur kas men-
kesnį finansavimą, neturėtų beveik
jokių galimybių. Galų gale, padarius
vien tokią įstatymo pataisą, dar la-
biau padidėtų tamsiųjų pinigų įtaka.
Prezidento siūlymas leisti partijoms
skirti 2 proc. gyventojų pajamų mo-

kesčio taip pat labai prieštaringas,
nes atveria kelią piktnaudžiavimams,
tokiems kaip darbdavių ar kitų
aukštesnę padėtį turinčių asmenų
spaudimui. (...)

Kontrolės mechanizmas – 
partijų tabu

Sukurti veiksmingą partijų ir
rinkimų finansų kontrolės mecha-
nizmą gal ir nėra pats lengviausias
uždavinys, tačiau nėra tai ir neper-
kremtamas riešutas, ypač turint
omenyje turtingą demokratinių vals-
tybių šios srities patirtį. Buvo gražu
žiūrėti, kai Seimas apklausė kelias
institucijas: Vyriausiąją rinkimų ko-
misiją, Specialiųjų tyrimų tarnybą, –
ar šios nesutiktų griežčiau kontro-
liuoti partijų finansų. Institucijos
papurtė galvas – ne, nepageidaujame
– ir partijos dėkingos suskliaudė
ausis. Tiesa yra tai, kad didžiausia
kliūtis praskaidrinti partijų finansus
yra ne kokios nors techninės proble-

mos, o tiesiog pačių partijų nenoras ir
įžūlus šio klausimo vengimas.

Paradoksas, kad institucijos,
kurios į savo pilvus beria biudžeto
milijonus, yra bejėgės prižiūrėti par-
tijas, nors daugelis pažeidimų, tokie
kaip socialiai remiamų asmenų di-
deli įnašai, ypač pervedami daugelio
asmenų vienu metu, arba partijų
pajamų ir išlaidų neatitikimas mato-
mi plika akimi net ir eiliniam pi-
liečiui.

Žinoma, galima peržiūrėti ir par-
tijų bei rinkimų kampanijų finansa-
vimo šaltinius, nors manau, kad šiuo
metu labiausiai tinkamas mišrus, ir
biudžeto, ir — bent jau — juridinių
asmenų finansavimas. Tačiau ne-
užtikrinus finansų kontrolės svarsto-
ma įstatymo pataisa, numatanti par-
tijų ir rinkimų kampanijų finansa-
vimą tik iš biudžeto, neturi didesnės
prasmės.

Balsas.lt 

Juodieji partijų pi-
nigai yra itin ydingas
reiškinys. Jie sujungia
partijas su nusikalsta-
mu pasauliu, padaro
jas tarsi tos pačios ly-
gos žaidėjais.
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ELVYRA VODOPALIENÈ

2008 m. balandžio 12 d. BALFo
direktorių suvažiavime buvo nutarta
uždaryti garbingą ir kilnią BALFo
šalpos organizaciją. Organizacija bu-
vo įkurta Amerikos Lietuvių Tarybai
sušaukus visus lietuvių, įvairių šal-
pos fondų ir pagrindinių atskirų
organizacijų atstovus į susirinkimą,
kuris įvyko 1944 m. kovo 24–25 d.
,,Morrison’’ viešbutyje, Čikagoje, IL.
Susirinkimo tikslas buvo sukurti
jungtinę šalpos organizaciją. Šiai or-
ganizacijai duotas vardas – Bendras
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas,
sutrumpintai BALFas, o angliškai
United-Lithuanian Relief Fund of
America (ULRA). Tame susirinkime
buvo paruošti ir korporacijos doku-
mentai, kurie buvo įregistruoti Illi-
nois valstijoje. Buvo nustatyta orga-
nizacijos sudėtis, išrenkant Direk-
torių tarybą ir Centro valdybą. 

Skaitant prel. J. B. Končiaus
knygą ,,Atsiminimai iš BALFo veik-
los” ir ,,1944-BALFAS-1969 Šalpos
Fondo 25 metų apžvalga”, kurią reda-

gavo Domas Jasaitis, galima tik ste-
bėtis su kokia energija, entuziazmu ir
meile Amerikos lietuviai vieningai
rūpinosi ir stengėsi padėti, tiesti pa-
galbos ranką lietuviams, kur jie be-
būtų. Ši kilni šalpos organizacija pa-
siekė ne tik tremtinių stovyklas, bet
ir tolimo Sibiro taigas, tuo pačiu ne-
pamiršo ir laisvame pasaulyje gyve-
nančių lietuvių. Ši pagalba ir šalpa
tęsėsi 64 metus daug dirbančių sava-
norių ir nuoširdžių aukotojų dėka.
Per šiuos metus BALFo direktoriai
rinkdavosi vieną kartą į metus aptar-
ti metinę veiklą ir finansus, spręsti
šalpos tiekimą, aukų rinkimą, išk-
lausyti pranešimus apie atskirų sky-
rių veiklą ir svarstyti ateities šalpos
planus.

* * *
Šiais metais istorinis ir paskuti-

nis direktorių suvažiavimas įvyko
Čikagoje, visiems gerai žinomoje
,,Seklyčioje’’, balandžio 12 d. 9 val.
ryto. Suvažiavime dalyvavo 21 daly-
vis: 13 direktorių ir 8 direktorių įga-
liotiniai. Suvažiavimą vedė Direkto-

TIKRAI GALIME DIDŽIUOTIS NUVEIKTAIS DARBAIS
Užsidaro šalpos organizacija BALFas 

rių tarybos pirmininkas dr. Pranas
Budininkas. Suvažiavime buvo išsamiai
aptarta dabartinė BALFo organizaci-
jos padėtis. Dr. Budininkas savo labai
gerai paruoštame ir įžvalgiame pra-
nešime apie BALFo dabartinę padėtį
priminė, kad jau praeitais metais
buvo diskutuojama apie organizacijos
uždarymą. Taip pat teigė, kad jau
daug metų kaip dėl amžiaus ar fizi-
nės būklės retėja ilgametės dirbusių
ir pasišventusių veikėjų eilės, ir neį-
manoma surasti, kas užimtų jų
vietas. Kaip pavyzdį nurodė 1973-
uosius m., kada veikė daugiau nei 50
skyrių įvairiuose Amerikos miestuo-
se, šiuo metu yra likę tik 23 skyriai.
Suvažiavime iškilo ir seimo suruoši-
mo klausimas, tačiau tokiai padėčiai
esant surengti seimą, į kurį turėtų
suvažiuoti visų skyrių atstovai ir
būtų išrinkti 32 direktoriai, o iš jų –
Centro valdyba, yra neįmanoma.
Smarkiai sumažėjo ir aukotojų skai-
čius. Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę įsisteigė naujos organizacijos,
susidarė įvairios lietuvių veikėjų gru-
pės, kurios taip pat rūpinasi šalpa.

Suvažiavime buvo išklausyti ir
atskirų skyrių direktorių pranešimai.
Išklausius juos ir direktorių pasisa-
kymus diskusijose buvo prieita išva-
dos, kad dabartinėmis aplinkybėmis
BALFo organizacija negali toliau
veikti ir vykdyti organizacijos steigė-
jų nustatytų veiklos tikslų. Todėl Di-
rektorių taryba, remdamasi BALFo
Įstatų XIV skyriumi, balsų dauguma
nutarė BALFą uždaryti. Buvo suda-
rytas BALFo likvidavimo komitetas.
Direktorių taryba išreiškė padėką
ilgus metus dirbusiai centro valdybos
pirmininkei Maria Rudienei ir jos
valdybai. 

M. Rudienė jau 1954 m. buvo iš-
rinkta BALFo direktore, o septynias-
dešimtųjų metų pradžioje tapo Centro
valdybos pirmininke, kai BALFas
buvo iš New York perkeltas į Čikagą.
Ji pirmininkavo šiai organizacijai iki
šios dienos. Ji viena pirmųjų BALFo
veikėjų, išvysčiusių reikšmingą, pla-
čią ir didelę BALFo veiklą. Suvažia-
vimo direktoriai taip pat nuoširdžiai

rankų plojimu padėkojo Laimai Alek-
sienei, kuri ilgus metus nenuilstamai
dirba Centro valdybos raštinėje. Pa-
dėkota ir visų skyrių valdyboms. Bet
svarbiausia padėka buvo skirta vi-
siems aukotojams ir aukų rinkėjams
ir tiems, kurie prisidėjo prie milži-
niškos apimties šalpos darbų, gelbė-
jant varge ar nelaimėje esančius tau-
tiečius. 

BALFo organizacijos uždarymas
buvo sunkus sprendimas ir, kaip
Centro valdybos vicepirmininkas
kun. Jonas Kuzinskas teigė, ,,sunku
uždaryti organizaciją, kuri tokius
ilgus metus teikė šalpą”. Tačiau tuo
pačiu norisi užbaigti šį istorinį direk-
torių suvažiavimą paties Direktorių
tarybos pirmininko dr. P. Budinin-
ko žodžiais, anot kurio ,,šiandien
BALFas, užversdamas paskutinį savo
garbingos istorijos lapą, gali tikrai
didžiuotis nuveiktais darbais, ku-
riuos pilnai įvertinti galės tik tautos
ateities kartos”.

BALFo direktorių metinio suvažiavimo, įvykusio 2008 m. balandžio 12 d., „Seklyčios” patalpose, Čikagoje, dalyviai: pirmoje eilėje iš k. į d. – Kastutė
Venckutė, Regina Patlabienė, Centro valdybos protokolų sekretorė, Valerija Čepaitienė, kun. Jonas Kuzinskas, Centro valdybos vicepirmininkas, dr.
Pranas Budininkas, Direktorių tarybos pirmininkas,  Elvyra Vodopalienė, dr. Česlova Bačinskienė,  Aušrelė  Sakalaitė.  Antroje eilėje iš k. į d. – Vitalius Le-
keckas, Rimtautas Dabšys, Stasys Bernatavičius, Kostas Stankus, Juozas Baužys, Algis Čepėnas, Faustas Strolia, Irena Polikaitienė, Laima Aleksienė, Giedrė
Čepaitytė,  Gražina Blekaitienė, Juozas Mikulis, Vytas Stanevičius.   Joe Kulys nuotr.

Dr. Pranas Budininkas, BALFo Direktorių tarybos pirmininkas, kun. Jonas
Kuzinskas BALFo vicepirmininkas pasitarime su Laima Aleksiene, BALFo
centro valdybos įstaigos vedėja, Direktorių tarybos suvažiavimo metu.

E. Vodopalienės nuotr. 

BALFo Centro valdybos pirmininkė
Maria Rudienė (centre) 76-ojo sky-
riaus išvykoje Detroit, MI. Šalia jos
— to meto skyriaus pirmininkas Ka-
zys Ražauskas su žmona.

Rožės Ražauskienės archyvų nuotr.
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AR MES ŽINOME TIESÂ?
Norisi paklausti, iš kur mes žino-

me tiesą? Ar ne iš nukentėjusių pa-
sakojimų?  Ar komunistuojantys mo-
kyti lietuviai teisingai rašo istorijos
puslapius? Ar tikrai taip yra? Ar ūki-
ninkai buvo politikos kankinami, ve-
žami į Sibirą, ar buvo teismai, ar pa-
sakė, už ką kankinami?

Tas pats ir su bajorais. Kada jie
kankino lietuvius (mužikus), ar teis-
mas taip nusprendė, ar įrodė kaltę?
Ar bajorui nepatiko kas nors ir
mužikas vargšas lietuvis buvo plaka-
mas rykštėmis? Iš kur mes žinome
tikrą tiesą, kaip vargšai lietuviai ken-
tėjo nuo sulenkėjusių lietuvių, kurie
tik lenkiškai kalbėjo, o lietuvių duoną
valgė ir Lietuvos žemelę mindė? Ar
ne iš pasakojimų tų, kurie tikrai tai
išgyveno (Žemaitė)? Lenkams buvo
pasididžiavimas, nes Lietuva lenkiš-

ka, o lietuviai patriotai – nulio verti.
Man kilo mintis dėl tų, kurie taip

gina lenkomanus. Ar jie neturi lietu-
vių kalboje gražaus lietuviško žodžio
pavadinti vertingą organizaciją, kuri
tikrai būtų lietuviška? Kodėl didžiuo-
tis lenkiškumu? Ar nemalonu būtų
po tiek kentėjusios mūsų tėvynės
nusikratyti komunisto ir bajoro?  Ar
komunistai ir bajorai kankins mus
dar šimtus metų?

Ne tik iš lenkų istorijos reikia
imti, reikia suprasti ir ginti žmones –
tikrus lietuvius. Vargas su tais, kurie
trokšta būti ponais, nesvarbu ko-
kiais. Nesuranda lietuviško vardo
pavadinti savo patriotiškam rateliui.
Jeigu nevadinti, tai nors širdyje
tikrai jaustis lietuviais.

J. Eitutienė
St. Peters, MO

,,SPYGLIAI IR DYGLIAI II”
„Draugo” skaitytojai prisimena

ir pasigenda anų metų Aloyzo Barono
redaguojamų „Spyglių ir dyglių”... O
mes dažnai skaitome labai įdomius
Juozo Gailos pasakojimus, kurie tik-
tų ir naujiems „Spyglių ir dyglių”
puslapiams. Ar nebūtų gera, kad J.
Gaila sutiktų bent vieną kartą per
mėnesį redaguoti „Spyglius ir dyglius
II” (taip, kaip panašiai „Margutis
II”)? Atsirastų gal ir daugiau hu-

moristų, kurie mielai Gailai talki-
ninkautų? Yra ir  E. Barškėtienė, ir
kiti... „Spygliai ir dygliai II” leistų
mums dažniau nusišypsoti.

Gal jau ir laikas išmesti žodį
„nacionalinis”, juk tai primena nacių
laikus! Kodėl negalima vietoj nacio-
nalinio vartoti žodžių „tautinis”,
„valstybinis”?

Julija Gylienė
Lemont, IL

KLAIDÛ ATITAISYMAI
Š. m. Sigitos Šimkuvienės-Rosen

straipsnį ,,Sunny Hills LB apylinkės
lietuviai” (,,Draugas”, 2008 m. ba-
landžio 24 d.) palydinčiose nuo-

traukose supainioti parašai: pirmoje
nuotraukoje yra Julijana Čepukienė,
antroje — apylinkės pirmininkė Ele-
na Žebertavičienė. 

* * *
Julijos Gylienės sveikinime, skir-

tame dr. Kazimierui Ambrozaičiui,
eilėraščio motto ,,O jeigu, kartais po

daugel metų” autorius yra Jonas
Aistis.

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

A. GURECKO IR ŽEMAITĖS BAJORAI
ANTANAS PAUŽUOLIS

Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę ir pradėjus laisvą gyvavimą,
atgijo ir įvairių organizacijų ir partijų
veikla. Asmenys, laikę save bajorais,
taip pat atgaivino  savo veiklą, sukel-
dami daug priešiškų nuomonių.
Algimantas Gureckas, parašydamas
savo komentarą ,,Senos žinios apie
bajorus”  ,,Draugo” dienraštyje (2008
balandžio 15 d.), bandė apšviesti
skaitytojus. Skaitantieji straipsnį
neras jame aiškaus atsakymo, nes
pateiktos senos žinios, paminėta tik
turima bajorystė kai kurių asmenų,
jų pačių ar kitų asmenų leidiniuose. 

Pats žodis ,,bajoras” yra nelietu-
viškas. Pagal Algį Virvytį, žodis ,,ba-
joras” yra atėjęs iš mongolų ar turkų
kalbų. Lietuvos valdančiajai klasei,
kunigaikščiams, etmonams ir įvai-
riems didikams ,,bajoro” vardas buvo
suteiktas Lenkų didikų, po Lietuvos
krikšto ir Liublino unijos. Lietuviš-
kiausias vardas būtų: dvarininkas,
narsus karys, srities kunigaikštis,
rajono vadas, vadeiva.  Pvz., Vytenis,
Traidenis, Margeris ir t.t. turėjo di-
desnius ar mažesnius kovotojų bū-
rius, pasižymėjo savo drąsa ir suma-
numu vadovauti, bet nesivadino bajo-
rais. Vakarų Europoje jie buvo vadi-
nami riteriais, princais ir karaliais.

A. Gureckas pripažįsta, kad di-
delė Lietuvos gyventojų dalis buvo
priešiška bajorams, nes jų ainiai nuo
sulenkėjusios bajorijos patyrė daug
nuoskaudų. Jis rašo, kad ,,57 nuo-
šimčiai visų Lietuvos bajorų buvo
persiėmę lenkų kultūra, kalbėjo len-
kiškai ir save laikė lenkais. Daugelis
jų kovojo ir veikė prieš Lietuvą”. Jų
palikuonys tebegyvena Vilniaus kraš-
te ir uždarinėja lietuviškas mokyklas.
Būtų neteisinga  visus bajorus niekin-
ti, nes kai kurie buvo Lietuvos mylė-
tojai ir kovotojai dėl jos gerovės. Pa-
sakymas, kad ,,jei valstybę būtų at-
kūrę tik valstiečių kilmės veikėjai, ki-
lę iš luomo, kuris senoje valstybėje ne-
turėjo jokių politinių teisių (...) ir jei
bajorija, kuri buvo valstybinių  tradi-
cijų nešėja, tame atkūrime būtų neda-
lyvavusi, nebūtų likę asmenų, kas ga-
lėtų perduoti senąsias valstybines
tradicijas atkurtai valstybei,” yra di-
delis užgavimas savanorių, partiza-
nų, knygnešių ir kitų asmenų, kovo-
jusių dėl Lietuvos, nors jie ir neprik-
lausė bajorų luomui. Lietuvą prikėlė
laisvam gyvenimui asmenys, kilę iš kai-
mų, dūminių lūšnelių. Lietuvai reikia
didvyrių, nebijančių mirti už Tėvynę,
ne garbėtroškų ir tituluotų asmenų.
Turtas padeda, jeigu jis teisingai bu-
vo įsigytas ir panaudojamas žmonijos
gėriui, bet ne savanaudiškumui.

Reikia sutikti su A. Gurecko pa-
sakymu, kad: ,,per ilgą, daugiau nei
500 metų laikotarpį visko buvo – ir
pralaimėjimų, išmintingų sprendimų
ir klaidų, pasiaukojimo ir savanau-
diškumo, todėl neteisinga bajorų luo-
mo smerkti ar jį nekritiškai vien tik
teigiamai vertinti”. Teisingai pasaky-
ta.  Kad ,,Draugo” skaitytojai turėtų
aiškesnį vaizdą apie bajorų viešpa-
tavimo laikus ir jų darbus  baudžiau-
ninkams, kuriuos aprašė kaimo rašy-
toja Julija Žemaitė, pateikiu keletą iš-
traukų iš jos  raštų.

Pristatant jos rinktinių raštų
knygą, pratarmėje rašoma, ,,kad
kiekviename žodyje, kiekvienoje de-
talėje, kiekviename geste, nuo pra-

džios iki galo, jaučiame, kad tegalėjo
parašyti žmogus gimęs, augęs, susi-
formavęs pačioje liaudies gilumoje,
savo pečiais išnešęs žmonių sunku-
mus, drauge su jais kentėjęs, džiaugę-
sis ir kovojęs”. Julija Benevičiūtė-
Žymantienė arba Žemaitė ,,gimė toli-
mame Žemaičių užkampyje, visai
nusigyvenusioje bajorų šeimoje. Jos
tėvai neturėjo jokio turto, tarnavo
kitiems bajorams. Mokėsi pas savo
dėdienę su kitais bajorų vaikais, bet
taip pat bendravo ir su baudžiau-
ninkais. Ji ir visa šeima namuose kal-
bėjo tik lenkiškai, kaip visi to meto
bajorai. Panaikinus baudžiavą, būda-
ma 18 metų išteka už baudžiauninko
Lauryno Žymanto. Paskutiniai saitai
nusigyvenusių tėvų, bajoraitę sieję su
bajorų luomu, galutinai nutrūksta. Ji
įsijungia į kaimo gyvenimą, nes turi
užsidirbti pragyvenimą tarnaudama
to meto dvarininkams (bajorams),
skirtumas tas, kad buvę baudžiau-
ninkai įgavo daugiau laisvių. Ben-
draudama su buvusiais baudžiau-
ninkais ir savo baudžiauninku vyru,
sužino daug apie kai kurių bajorų
žiaurumus. Šitą patirtį ir išgirstus
kitų baudžiauninkų išgyvenimus
aprašė savo veikaluose, kad šių dienų
skaitytojai suprastų, kokių bajorų
buvo tais laikais, (...)”.

Žemaitė ,,Iš baudžiavos laikų”
rašo, kad buvo pagarsėjęs Ginteliškės
valsčiaus dvaro bajoras, grafas, gyve-
nantis Vilniuje, o dvarą valdė labai
suktas ir žiaurus valdytojas, kuris
nuolatos plakdavo baudžiauninkus ir
jų užaugintus grūdus atimdavo. Pa-
siskundus grafui dėl neteisybės, skun-
dėjai buvo užplakti  negyvai. Grafai-
bajorai palaikė glaudžius santykius
su caro kazokais ir jei dvarų valdyto-
jai matydavo, kad yra asmenų, kurie
nepatenkinti bajoro išdaigomis, iš-
kviesdavo kazokų raitelius, o tie su-
guldę žmones, juos užplakdavo. Že-
maitės raštuose yra užrašytas įvykis,
kada girtas grafas (bajoras) nušauna
mergaitę, įlipusią į medį. Skaitant
Žemaitės kūrinius kartais sunku įsi-
vaizduoti to laiko bajorų žiaurumą ir
jų gobšumą. Atrodo, kad jie teturėjo
vieną tikslą – pralobti, varžytis vie-
nas su kitu, statant didelius parkus ir
gyvenamuosius namus, kelti puotas.
Geru žodžiu ji pamini sutiktus gerus
bajorus, kurių buvo mažuma. Bajorai
savo vaikams samdydavo mokytojus
ir siųsdavo juos  į užsienį. Jų vaikai
buvo susipažinę su to meto kultū-
riniu gyvenimu, bet baudžiaunin-
kams mokslas buvo neprieinamas.
Jeigu koks jaunuolis norėdavo moky-
tis į kunigus, jam nebuvo leidžiama.
Žemaitė parašė ir apie  įvykį, kada
jaunuolis, atidirbęs  laikotarpį pagal
susitarimą, vietoj to, kad būtų nu-
siųstas į kunigų seminariją, buvo per-
duotas kazokams.

Apie bajorų žiaurumus yra rašęs
ir Jonas Biliūnas. Mums, gyvenan-
tiems laisvėje, sunku įsivaizduoti mū-
sų prosenelių vargus. Atrodo, kad
dauguma bajorų elgėsi kaip Sibiro ar
Vokietijos koncentracijų stovyklų val-
dytojai, komunistai ir naciai. 

Sunku suprasti, kodėl kai kurie
asmenys nori vadintis bajorais. Kil-
mingumą teikia žmoniškumas, pagal-
ba artimui ir meilė Pasaulio Kūrėjui.
Turėti savo šeimos herbą gali kiek-
vienas, nereikia būti bajoru ar grafu,
nes mano namas yra mano ,,pilis”  ir
aš esu jos valdovas.

LF KREIPIA DĖMESĮ Į SAVO
NARIŲ PAGEIDAVIMUS

Š. m. gegužės 3 d. Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, IL,  įvyko 45-asis
metinis Lietuvių Fondo narių suva-
žiavimas, kuriame susirinkusieji ne
tik išklausė LF vadovybės – Tarybos
ir Valdybos – pranešimų, bet diskusi-
jų metu turėjo progą pareikšti savo
nuomones bei pageidavimus. Galbūt
kai kurie suvažiavimo  dalyviai jautė,
kad į jų pageidavimus nebuvo at-
kreiptas tinkamas dėmesys, tačiau
Lietuvių Fondas pabrėžia, kad kiek-
vieno nario nuomonė yra labai svar-
bi. Tai patvirtino ir gegužės 4 d. PLC
posėdžių kambaryje sušauktas LF
Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo
Tarybos nariai, į suvažiavimą atvykę
ir iš tolimų vietovių.

Posėdžio metu Arvydas Tamulis
buvo išrinktas LF Tarybos pirminin-

ku dar vienų metų kadencijai. Atsi-
žvelgiant į LF visuotiniame narių su-
važiavime pareikštas dalyvių mintis,
Taryba vienbalsiai priėmė du svar-
bius nutarimus: 1. Lietuvių Fondo
Įstatų komitetui pavesta paruošti
rezoliucijų teikimo tvarką LF meti-
nių narių suvažiavimo metu; 2. Lie-
tuvių Fondo Finansų komitetui pa-
vesta įvertinti LF administracines
išlaidas pagal kitų, JAV veikiančių,
panašios paskirties ,,Endowment
Funds” fondų praktiką.

Parengus atitinkamiems komite-
tams taisykles, jos nedelsiant bus
paskelbtos lietuvių žiniasklaidoje.
Tuo siekiama būsimuose LF narių
suvažiavimuose išvengti neaiškumų.

LF informacija



6 DRAUGAS, 2008 m. gegužės 9 d., penktadienis       

Monsinjorui Stasiui Žiliui 
suteikta Lietuvos pilietybè

V. Račickas yra vienas populiariausių vaikų rašytojų Lietuvoje.        ELTOS nuotr.

Patvirtinta Lisabonos sutartis�

Olimpinis deglas užneštas �
î Everesto viršùnê�

Lvovo vaikû� knygû� mugèje 
dalyvauja Vytautas Raçickas

Lvovas, gegužės 8 d. (ELTA) –
Ukrainoje tęsiasi Lietuvos dienų ren-
giniai. Gegužės 8-10 dienomis Lvove
vykstančioje tarptautinėje vaikų kny-
gų mugėje savo kūrybą pristato vie-
nas populiariausių lietuvių vaikų ra-
šytojų Vytautas Račickas. Jis tapo pir-
muoju lietuvių rašytoju, dalyvaujančiu
vaikų knygų mugėje Ukrainoje.

Jaunųjų Lietuvos skaitytojų pa-
mėgtos apysakos ,,Zuika Padūkėlis”
autorius V. Račickas Vilniaus univer-
sitete studijavo lietuvių kalbą ir lite-
ratūrą, vėliau dirbo įvairiose redakci-
jose, redagavo vaikų žurnalą ,,Ge-
nys”, buvo Lietuvos rašytojų sąjun-
gos fondo pirmininku. 

Šiuo metu V. Račickas – neprik-
lausomas rašytojas, džiuginantis vai-
kus vis naujomis istorijomis. Lietu-

vos autorių teisių gynimo agentūros
(LATGA–A) duomenimis, V. Račickas
yra vienas populiariausių vaikų rašyto-
jų, kasmet patenkantis į skaitomiau-
sių autorių penketuką.

Lvovo vaikų knygų mugėje rašy-
tojas pristato 1996 metais parašytos
apysakos ,,Šlepetė” vertimą į ukrai-
niečių kalbą ir žada bendrauti su jau-
niausiais Ukrainos skaitytojais. Lie-
tuvių rašytojas taip pat pakviestas
dalyvauti tiesioginėje televizijos lai-
doje ,,Literatūros virtuvė”. 

2007 m. Vinicos leidykloje ,,Te-
za” išleistą knygą ,,Šlepetė” į ukrai-
niečių kalbą išvertė žinomas vertėjas
Dmytro Čerednyčenka. Į ukrainiečių
kalbą jau išverstas ir spaudai rengia-
mas kitas V. Račicko kūrinys – ,,Jos
vardas Nippė”.                                                                                       

Kalbos premija îteikta lietuviû�
istorijos metraštininkui

Beijing, gegužės 8 d. (AFP–
BNS) – Kinų alpinistai ketvirtadienį į
Everesto viršūnę užnešė Beijing
olimpiados deglą, parodė valstybinė
televizija. Tibetiečių alpinistė Cering
Wangmo olimpinę ugnį į aukščiausio
pasaulio kalno viršūnę užnešė specia-
liame, itin dideliam aukščiui pritai-
kytame degle. Šią istorinę akimirką
iki olimpinių žaidynių pradžios likus
lygiai 3 mėnesiams Kinija švenčia, o
tibetiečių aktyvistai kritikuoja.

,,Beijing jus sveikina!” – džiūgau-
dami sakė komandos nariai, stovėda-
mi 8,848 m aukščio kalno viršūnėje.
Kiti sakė ,,Mes esame pasaulio viršū-
nėje!” ir šaukė oficialų Beijing olim-
piados šūkį ,,Vienas pasaulis, viena
svajonė!”. Likus vos 4 metrams iki
viršūnės, komanda sustojo uždegti
deglo, o tada 5 alpinistai užnešė jį
paskutinius metrus iki viršūnės, kur
kiti jau buvo susirinkę išskleisti ne-
didelių plakatų su pavaizduotais
olimpiniais žiedais.

Komanda į paskutinį etapą išsi-
rengė 6 valandomis anksčiau. Deglo
nešimas į viršūnę dėl nepalankių oro
sąlygų buvo atidėtas maždaug 2 sa-
vaitėms.

Olimpinio deglo nešimas į Eve-

restą buvo ambicingiausia dalis šio il-
giausio ir prieštaringiausiai vertina-
mo deglo nešimo per visą olimpinių
žaidynių istoriją.

Nuo pat tos akimirkos, kai kovo
24 d. Olimpijoje Graikijoje buvo įžieb-
ta olimpinė ugnis, deglo kelionę ap-
link pasaulį persekiojo protestai dėl
Kinijos valdymo Tibete, žmogaus tei-
sių padėties Kinijoje ir Beijing sąjun-
gos su Sudano vyriausybe.

Planas užnešti į Everestą specia-
liai aukštikalnėms pritaikytą deglą
buvo ypač prieštaringai įvertintas,
nes komunistų vyriausybė ėmėsi
griežtų priemonių neramumams Ti-
bete slopinti. Tie neramumai prasi-
dėjo kovo mėnesį protestais prieš ki-
nų valdymą šiame Himalajų regione.

Dėl šių neramumų Kinija deglo
nešimo į Everestą metu išdėstė di-
džiules saugumo komandas, be to,
buvo sustabdytos alpinistų ekspedici-
jos į Everestą ir iš Tibeto, ir iš Nepalo
pusių, kad deglo nešimo netemdytų
jokie trikdymai.

Kinija išreiškė viltį, kad deglo ke-
lionė į Everestą  simbolizuos tibetie-
čių ir kinų vienybę. Kitą mėnesį deg-
las bus nešamas per Tibetą ir kaimy-
ninį Sindziango regioną.

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS)  –
Lietuvos Seimas patvirtino Lisabo-
nos sutartį, kitaip dar vadinamą Eu-
ropos Sąjungos (ES) pertvarkų sutar-
timi.

Lisabonos sutartį ES šalių vado-
vai pasirašė pernai gruodį, ji turėtų
įsigalioti nuo 2009 m. pradžios, jei ją
patvirtins visos ES narės.

ES Lisabonos sutartis yra euro-
piečių pritarimo nesulaukusios Kon-
stitucijos Europai pakaitalas. ES bu-
vo ištikusi krizė, kai 2005 m.
Prancūzijos ir Olandijos rinkėjai per
referendumus atmetė Konstituciją
Europai.

Ankstesnę Konstitucijos Europai
sutartį Lietuva buvo patvirtinusi pir-
moji iš visų ES šalių narių. Lisabonos
sutartyje yra išlikę daugiau nei 90
proc. Konstitucijos Europai nuostatų.

Naująja sutartimi siekiama įgy-
vendinti ES įstaigų pertvarką po to,
kai įvykus dviem plėtros etapams
prie senųjų ES narių prisijungė dar
12 Rytų ir Vidurio Europos šalių.

Be kita ko, Lisabonos sutartyje
sumažinamas Europos Parlamento
narių skaičius nuo 785 iki 750, o ats-

kirai valstybei tenkančių vietų skai-
čius negalės būti mažesnis nei 6 ir di-
desnis nei 96.

Taip pat pagal Lisabonos sutartį
bus panaikinta šiuo metu galiojanti
veto teisė – dabar kuriai nors ES val-
stybei balsavus prieš, susitarimas su-
stabdomas.

Svarbus Lisabonos sutarties
skirsnis, kad šalys narės turės teisę
pasitraukti iš sąjungos be jokių įsipa-
reigojimų, nes šiuo metu ,,atsiskirti”
nėra jokio mechanizmo.

Lisabonos sutartyje pirmą kartą
per visą ES istoriją atsirado nuosta-
ta, jog šalys narės bus draugiškos,
spręsdamos energetinius klausimus.

Ši nuostata yra ypač svarbi Lie-
tuvai, kuri, kaip ir kitos Baltijos ša-
lys, yra vadinama ,,energetine sala”,
nes neturi elektros ir dujų jungčių su
kitomis ES šalimis ir yra beveik vi-
siškai priklausoma nuo Rusijos ener-
getinių išteklių. Šios priklausomybės
sumažinimas yra vienas Lietuvos už-
sienio politikos savrbiausių užda-
vinių, todėl Lietuva siekia vieningos
ES energetikos politikos.

Vilnius, gegužės 7 d. (ELTA) –
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įp-
rasminimo komisija per tradicinį
,,Spaudos pusryčių” renginį paskelbė
2008 metų Kalbos premijos nominan-
tą. Juo tapo lietuvių istorijos metraš-
tininkas, naujausių laikų lituanisti-
kos archyvo kūrėjas, paveldo puoselė-
tojas Albinas Kentra.

Kalbos premija jam skirta už
vaizdo ir garso dokumentų sukūrimą
ir kaupimą, kurie atspindi 1965–
2005 m. Lietuvos kultūros ir mokslo
asmenybių veiklą, puoselėjant na-
cionalines vertybes; apie 2,000 kino
juostos ritinių, apie 1,000 fotojuostos
ritinėlių, 1,000 magnetinių garso įra-
šų atspindi Vilniaus universiteto li-
tuanistinės veiklos raidą ir Lietuvos

nepriklausomybės siekimą; už atkū-
rimą iš griuvėsių Vilniuje, Labdarių
g. 10/9 pastato, kuriame 1919 metais
susirinkę savanoriai išėjo ginti Lietu-
vos nepriklausomybės; iniciatyvinės
veiklos, trukusios daugiau kaip 15
metų, rezultatas – Lietuvos paveldo
objektas, pritaikytas istorijos ir kul-
tūros veiklai.

Kalbos premija nuo 2004 m. ski-
riama įprasminant įžymios lietuvių
visuomenės veikėjos, redaktorės, spau-
dos laisvės gynėjos Felicijos Bortkevi-
čienės atminimą. Kiekvienais metais
nominantams ji iškilmingai teikiama
gruodžio mėnesį. Šių metų nominan-
tą pristatė Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institutas, jį komisija atrinko
iš trijų pretendentų.

Vilnius, gegužės 8 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus išimties
tvarka suteikė pilietybę lietuvybės ir
tautiškumo puoselėtojui, poezijos
vertėjui ir dailininkui, Kanados pi-
liečiui monsinjorui Stasiui Žiliui.

Tokį sprendimą valstybės vado-
vas priėmė atsižvelgdamas į kunigo
aktyvią veiklą telkiant lietuvių bend-
ruomenes išeivijoje, puoselėjant tau-
tiškumą bei saugant lietuvybę, jo
glaudžius ryšius su Lietuva. 

Kunigas S. Žilys nuo 1959 metų
dirba popiežinėje Šv. Kazimiero kole-
gijoje Romoje (Italija), kuri ilgus de-
šimtmečius buvo vienas svarbiausių
lietuvybės centrų išeivijoje. Dvasi-
ninkas daug prisidėjo rengiant Jono
Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje.
Kunigas S. Žilys yra išleidęs keletą te-

ologinių knygų lietuvių kalba, kurios
į okupuotą Lietuvą būdavo atgabena-
mos ir platinamos nelegaliai. Be to,
jis vertinamas kaip poezijos vertėjas
ir dailininkas.

Prezidentui suteikti pilietybę iš-
imties tvarka kunigui S. Žiliui reko-
mendacijas yra pateikę Vilniaus ar-
kivyskupas metropolitas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, Pasaulio lietu-
vių bendruomenės valdybos atstovas
Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis, Lie-
tuvių popiežinės Šv. Kazimiero kole-
gijos rektorius kun. Petras Šiurys,
Lietuvos ambasadorius Italijos Res-
publikoje Šarūnas Adomavičius ir ki-
ti asmenys. Rekomendaciją išimties
tvarka suteikti Lietuvos pilietybę
monsinjorui kunigui S. Žiliui prezi-
dentui pateikė ir Pilietybės komisija.

,,Beijing jus sveikina!” – džiūgaudami sakė komandos nariai, stovėdami 8,848 m
aukščio kalno viršūnėje.                                                                   Reuters nuotr.
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Bankokas, gegužės 7 d. (AFP–
BNS) – Myanmar pagalbą pasiren-
gusios teikti organizacijos piktinosi,
kad joms iki šiol neleidžiama atvykti
į Myanmar ir suteikti pagalbą nuo
šeštadienio ciklono nukentėjusiems
žmonėms, kurių milijonai liko be pa-
stogės, maisto ir geriamo vandens.

Pinigai, maisto produktai ir me-
dikamentai bei pagalba plūsta iš viso
pasaulio, tačiau nedaug kas patenka į
šią nuo pasaulio užsisklendusią šalį,
o specialistai įspėja dėl baisių pasek-
mių, jeigu jiems nebus leista tiesio-
giai teikti pagalbą.

Ciklonas ,,Nargis”, kuris šalies
pietinę pakrantę užklupo šeštadienį,
pareikalavo mažiausiai 80 tūkst.
žmonių gyvybių, dar 41 tūkst. žmo-
nių, oficialiais duomenimis, dingo, ta-
čiau šie skaičiai tikriausiai didės.

Tarptautinė labdaros organiza-
cija ,,Save the Children” (Gelbėk vai-
kus) teigia, Myanmar karinė chunta
nieko nepraneša, kad bus duotas lei-
dimas patekti į šalį.

JT trečiadienį pranešė, kad val-
dantis režimas paskyrė ministrą, ku-
ris turi spręsti vizų pagalbos darbuo-
tojams išdavimo klausimą, tačiau lei-
dimai dar nebuvo išduoti.

Organizacija ,,World Vision” (Pa-
saulio vizija) mėgina vizas tvarkyti
kitose šalyse, bandydama ,,įvairius
kelius”, kad patektų į Myanmar.

Pasak pagalbos specialistų, nors
kai kurios organizacijos jau dirba My-
anmar, labiausiai nukentėjusiems re-
gionams skubiai reikia ekstremalių
situacijų specialistų. Reikia ir paty-
rusių vandens tiekimo bei ligų pre-
vencijos specialistų.

,,Laikas gyvybiškai svarbus. Vai-
kai labiausiai pažeidžiami ligų ir ba-
do, jiems nedelsiant reikia suteikti
pagalbą, kad liktų gyvi”, – kalbėjo JT
vaikų agentūros UNICEF valdytoja
Ann Veneman.

Organizacijų UNICEF ir ,,Mede-
cins Sans Frontieres” (Gydytojai be
sienų) atstovai sakė turį parengę bū-
rius, kurie pajudės, vos tik bus duo-
tas leidimas vykti į Myanmar.

New York Rashid Khalikov, JT
humanitarinių reikalų koordinavimo
biuro direktorius, paprašė chuntos
atidaryti valstybės sienas. 

Pagalbos siūlymai ateina iš viso
pasaulio, įskaitant 2 mln. eurų pa-
galbą iš ES, 10 mln. dolerių – iš Di-
džiosios Britanijos, milijono dolerių –
iš Kinijos.

Gruzija perspèja apie 
artèjantî� karâ� su Rusija 

Dešimtys iš 63 kaimų aplink Labuta miestą buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus.
Reuters nuotr.              

Pagalbâ siùlançios organizacijos
neîleidžiamos î Myanmar 

Vilnius, gegužės 7 d. (Balsas.lt)
– Gruzija perspėja Vakarų valstybių
vyriausybes, kad karo su Rusija gali-
mybė yra visiškai įmanoma, jei tik
Maskva nepakeis savo politikos ir to-
liau sieks stiprinti ryšius su separatis-
tiniais regionais ir taip sąmoningai
naikins Gruzijos teritorinį savaran-
kiškumą. Be to, ministras perspėjo
apie Rusijos mėginimą perbraižyti Ry-
tų Europos sienas.

Kaip rašo „Radio Free Europe”,
Gruzijos reintegracijos ministras Te-
mor Jakobašvili gegužės 5-6 d. viešėjo
Briuselyje, kur susitiko su Europos Są-
jungos (ES) bei NATO vadovais. Vėliau
Gruzijos ministras išvyko į Vieną, kur
jo laukė susitikimas su „Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organizaci-
jos” atstovais.

Gruzija ragina ES bei NATO ,,pas-
pausti” Rusiją, kad ji atsisakytų savo
minties užmegzti glaudesnius santy-
kius su separatistiniais Abchazijos bei
Pietų Osetijos regionais ir nepadvigu-
bintų savo karių skaičiaus Abchazijoje.

Žurnalistams T. Jakobašvili teigė
raginęs ES prisiimti didesnį vaidmenį
neramumų vietose ir sugriežtinti savo
požiūrį Rusijos atžvilgiu. Jo teigimu,
Rusijos veiksmai – pradedant papildo-
mų karių išdėstymu ir baigiant sankci-
jų Suchumiui bei Cchinvaliui panaiki-
nimu – rodo akivaizdų Kremliaus siekį
aneksuoti šias teritorijas.  

T. Jakobašvili paneigė Rusijos kal-
tinimus, kad Gruzija esą kaimyninėse
Abchazijai teritorijose telkia savo ka-
rines pajėgas. Jis taip pat pareiškė, kad
pranešimai apie kelių nevaldomų Gru-
zijos žvalgybinių lėktuvų numušimą
tėra tik Rusijos propaganda. Tbilisis
teigia, kad pirmąjį žvalgybinį lėktuvą
numušė Rusija, kuri tokius kaltinimus
neigia.

T. Jakobašvili teigia, kad Gruzija
yra pasiruošusi vystyti bendrą politiką
su ES, kad tik būtų galima išvengti
krizės. Gruzija siekia, kad ES į šalį at-
siųstų aukšto lygio delegaciją, kuri su-
tartų dėl  karinių veiksmų Gruzijoje
nepriklausomo įvertinimo.

ROMA
Italijos premjeras Silvio Berlus-

coni trečiadienį pristatė savo naująją
dešiniųjų vyriausybę, o ketvirtadienį
jo komanda, kurioje yra ir Europos
Sąjungos (ES) teisingumo komisaras
Franco Frattini, buvo prisaikdinta.
Kiek anksčiau buvo skelbta, kad pre-
zidentas Giorgio Napolitano oficialiai
paprašė būsimojo konservatorių
premjero sudaryti vyriausybę. S. Ber-
lusconi užsiminė, kad skuba pradėti
spręsti didžiules Italijos problemas,
tarp jų – nacionalinės oro bendrovės
,,Alitalia” padėtį, ekonomikos nuos-
mukį ir seną turtinį atotrūkį tarp ša-
lies šiaurės ir pietų.

KIJEVAS
Trečiadienį pietinėse Ukrainos

srityse įvyko žemės drebėjimas. Ne-
paprastųjų situacijų ministerijos
(NSM) Odesos srities specialistai pa-
reiškė, kad žemės drebėjimo epicent-
ras buvo Juodojoje jūroje, už 60 km į
pietryčius nuo Zmijinyj salos. Spe-
cialistai patikslino, kad Odesoje buvo
užfiksuotas 3 balų stiprumo pagal
Richterio skalę smūgis. Jie negalėjo
patikslinti, ar galimi pakartotiniai
smūgiai. Agentūra ,,Novosti Moldo-
vi” savo ruožtu pranešė, kad Kišinio-
ve įvyko 4 balų pagal Richterio skalę
žemės drebėjimas. Žemės drebėjimo
epicentras buvo už 220 km nuo Kiši-
niovo Rumunijos Vrančos miesto ra-
jone. Trečiadienį įvykęs žemės dre-
bėjimas, kurio epicentras buvo Juo-
dojoje jūroje, nesutrikdė Mykolajiv
srityje esančios Pietų Ukrainos ato-
minės elektrinės darbo, pranešė AE
atstovas spaudai.

MASKVA
Vladimir Putin Valstybės Dūmos

posėdyje ketvirtadienį buvo patvir-
tintas šalies ministrų kabineto vado-
vu. Už jo kandidatūrą į Rusijos vy-
riausybės vadovo pareigas balsavo
392 deputatai, prieš – 56. Po balsavi-
mo, kuris buvo atviras, Valstybės Dū-

mos pirmininkas Boris Gryzlov pa-
reiškė, kad tai rekordinis rezultatas.
Valstybės Dūmos posėdyje dalyvavo
visi 448 deputatai. Pagal konstituciją,
naujasis premjeras po paskyrimo pa-
teikia prezidentui siūlymus dėl vyk-
domosios valdžios federalinių įstaigų
sudėties. Jis taip pat pasiūlo prezi-
dentui kandidatūras į vyriausybės
pirmininko pavaduotojų ir federali-
nių ministrų pareigas. Anksčiau V.
Putin pranešė žurnalistams, kad iš
esmės jau apsisprendė dėl būsimosios
vyriausybės sudėties. Drauge jis sakė,
kad vicepremjerų skaičius naujajame
kabinete gali padidėti.

DHARAMSALA
Netrukus bus paskirta data sep-

tintajam oficialiam Dalai Lamos pa-
siuntinių ir Kinijos derybų ratui, ket-
virtadienį sakė Tibeto dvasinio vado-
vo atstovas. Šis pranešimas pasirodė
po neformalių sekmadienio derybų
Kinijos pietuose esančiame Šendženo
mieste, kurios buvo pirmasis žinomas
šalių susitikimas nuo to laiko, kai ko-
vo mėnesį Tibete prasidėjo neramu-
mai. Praėjusį mėnesį Beijing pasiūlė
atnaujinti dialogą Tibeto klausimu.
Šis žingsnis laikomas Kinijos reakcija
į pasaulio protestus dėl kinų taikomų
priemonių neramumams Tibete slo-
pinti.

JERUZALĖ
Izraelis ketvirtadienį surengė di-

džiulę šventę savo 60-čiai egzistavi-
mo metų, per kuriuos žydų valstybė
pasiekė didžiulių laimėjimų, bet ne-
sugebėjo pasiekti taikos su savo kai-
mynais. Oro pajėgų pasirodymas bu-
vo programos puošmena – saulėtame
danguje skraidė karo lėktuvai, nors
virš premjero Ehud Olmert galvos ir
tvenkiasi tamsūs korupcijos tyrimo
debesys. Karinės bazės atvėrė savo
vartus visuomenei, kad parodytų dalį
savo galingų pajėgų, kurias naudoja
per šešių dešimtmečių nesutarimus
didelę patirtį įgijusi armija. Tūks-
tančiai izraeliečių rengė iškylas, ta-
čiau saugumo pajėgose paskelbta
aukšto laipsnio parengtis, nes nuo-
gąstaujama, kad palestiniečių kovo-
tojai gali vykdyti išpuolius. 

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

AZIJA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

XX amžiaus pradžia pažymėta
tautos dvasiniu susitelkimu, atvedu-
siu prie Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo. Po spaudos atgavimo 1905
metais neregėtu intensyvumu ėmė
kurtis draugijos, organizacijos, pra-
dėjo eiti lietuviški laikraščiai. Tame
nacionalinio pakilimo pliūpsnyje ryš-
kiomis raidėmis įrašyta Lietuvių ka-
talikių moterų draugija (LKMD),
įkurta 1908 metų balandžio 26 dieną
Kaune vykusiame suvažiavime.

LKMD veiklos šimtmetis bus
paminėtas birželio 7 dieną Kaune
įvyksiančiame forume, kuriam pra-
dėta rengtis jau dabar. Balandžio 27
dieną Pasvalio katalikių moterų
draugija visuomenei parengė litera-
tūrinę muzikinę popietę, skirtą pa-
minėti Motinos dieną ir artėjantį
šimtmetį. Keletas istorinių datų:
1922 metais Pasvalyje įvyko katali-
kiškų draugijų suvažiavimas, kurį
padėjo organizuoti iki šiol nepamirš-
tamas Pasvalio parapijos kunigas K.
Krikščiūnas. Tada buvo įsteigtas
Pasvalio LKMD skyrius, kuriam va-
dovavo pirmininkė Liucija Karob-
lienė. 1940 metais skyriaus veikla su-
stabdyta. Skyrius atsikūrė 1944 me-
tų rugpjūčio 7 dieną, praėjus pu-
santro mėnesio nuo Lietuvių katali-
kių moterų sąjungos (LKMS) įkūri-
mo (1944.06.15). Pasvalio KMD ėmė-
si vadovauti mokytoja Bronė Aukšti-
kalnienė. Jos vadovaujamos moterys
iškėlė sau uždavinius: skatinti mo-
terų visuomeninį aktyvumą, gaivinti
ir propaguoti tautos dvasines, doro-
vines, kultūrines vertybes, ugdyti
pagarbą motinai, pagyvenusiam žmo-
gui ir kiekvienam visuomenės nariui.
Šie uždaviniai vykdomi. Kasmet
Pasvalio visuomenei organizuojamos

parodos, susitikimai, talkos, ekskur-
sijos. Atnaujintas ir prižiūrimas L.
Karoblienės rūpesčiu senosiose ka-
pinėse dar 1933 metais pastatytas
paminklas – Šv. M. Marijos statula.
2000 metais pašventinta vėliava.

Bet grįžkime į Pasvalio kraštoty-
ros muziejaus salę, kur po šv. Mišių
susirinko gausus būrys pasvaliečių.
Tarp akiai mielų muziejaus ekspo-
natų – verpimo ratelių, audimo stak-
lių, senovinių baldų – erdvioje sceno-
je būrys tautiniais drabužiais pasi-
puošusių moterų. Renginys pradeda-
mas giesme Marijai. Sveikinimo žo-
džius taria Pasvalio dekanas Šv. Jono
Ganytojo bažnyčios klebonas kun.
Algis Neverauskas, savivaldybės vi-
cemeras, kuruojantis kultūrinį gyve-
nimą Povilas Balčiūnas, iš Vilniaus
atvykusi LKMS pirmininkė Janina
Klungevičienė, Šiaulių, Panevėžio,
Pakruojo atstovės, Pasvalio katali-
kiškų organizacijų vadovai. O nuo
scenos vis plaukia ir plaukia gražiau-
sios giesmės ir dainos, prasmingiausi
žodžiai motinoms. Tačiau ne tik tai.
Primenama ikikarinė prasminga,
daugiašakė LKMD veikla, paremta
religinėmis ir dorinėmis nuostato-
mis. Buvo steigiamos mergaičių ama-
tų ir namų ūkio mokyklos, ėjo spau-
da (,,Lietuvaitė”, ,,Moterų balsas”,
,,Moteris”), buvo statomi paminklai,
organizuojamos tautinės ir religinės
šventės, nuo 1928 metų pradėtas Mo-
tinos dienos šventimas, įsteigta Mer-
gaičių globos sekcija, Motinos ir vai-
ko sekcija, skatinamas moterų daly-
vavimas gamybinėje veikloje ir visuo-
meniniame gyvenime…

Nuo scenos suskambo dabar jau
pamiršti vardai tų, kurios visą šią
veiklą organizavo: M. Galdikienė, E.
Vaitkevičienė, J. Stanelytė, P. Pikč-
lingienė, E. Gvildienė, S. Ladigienė,
O. Beleckienė, O. Norušytė, A. Dir-
sytė… Tai, anot prelato Mykolo Kru-
pavičiaus, ,,idealistės, kilniaširdės,
stipriavalės moterys, kurios, turė-
damos prieš akis tik tautos bei vals-
tybės gerovę ir garbę, nepaisydamos
sunkaus darbo ir vargo ir negauda-
mos jokio atlyginimo, o dažnai patir-
damos nesmagumo ir nedėkingumo,
ėjo prie savo pasistatyto garbingo tik-
slo be atvangos ryžtingai ir drąsiai,
su šviesia viltimi laimėti, nes žinojo,
kad tiesa ir Dievas su jomis.”

Mes, XXI amžiaus moterys kata-
likės, gundomos netikromis viena-
dienėmis vertybėmis, turime į ką
lygiuotis, iš ko mokytis. Toks įspūdis
liko pasibaigus renginiui. 

Lietuvių katalikių moterų 
vyriausiojo sekretoriato

pranešimas

TIESOS IR MEILĖS KELIU

IÕNUOMOJA

Joliet rajone, nuosavam name
iõnuomojami 7 dienom arba

savaitgaliams 1 arba 2 kambariai.
Tel.: 815-919-7188 Lina

Ona Beleckienė

Po sunkios ilgos ligos, šių metų
kovo mėnesio 18 d., Los Angeles, Ca-
lifornia, mirė Paulius Jasiukonis.
Profesionalus garso technikas ir fil-
mų montažų redaktorius, ilgametis
lietuviškos radijo valandėlės bendra-
darbis, už geriausią proginę pro-
gramą laimėjęs „Gintarinio Margu-
čio” premiją, a. a. Paulius Jasiukonis
paliko  California kūrybingą parapiją,
didele dalimi ją išugdęs tautinio
meno grožyje. Muz. Viktoras Ralys,

artimas bendradarbis, vargonų muzi-
kos preliudija ir choro dalyvių talka
atliko giesmyną. Prie altoriaus buvo
Pauliaus nuotrauka. Gausi jaunatviš-
ka giminė, viena seniausių California
valstijoje gyvena nuo pat šios parapi-
jos įsikūrimo: žemaitaičių, jasiuko-
nių, – Šv. Kazimiero parapijos žvakių
šviesoje alsavo gilaus liūdesio gaida
palydint savo vieną pačių geriausių.

Stasė V. Pautienienė

NETEKOME PAULIAUS JASIUKONIO

Paulius Jasiukonis (d.) savo studijoje su kompozitoriumi Benjaminu Gor-
bulskiu, keletą kartų viešėjusiu Los Angeles. Kompozitorius labai vertino
Pauliaus sugebėjimus.

Gegužės 10 d. Vilniuje, ant Bal-
tojo pėsčiųjų tilto, vyks pirmosios
žmonų nešimo varžybos. Renginio
,,Nešk ant rankų!” metu bus fiksuo-
jamas žmonų nešimo rekordas.

Žmonų nešimas – Suomijoje po-
puliari sporto šaka, kurios ,,sporti-
ninkams” taikoma privaloma sąlyga
– puiki nuotaika! Kaip pranešė ren-
ginio organizatoriai, dalyvauti varžy-
bose gali įvairaus amžiaus poros, ne-
šama moteris gali būti nešiko žmona,
draugė ar kaimynė. Jokios išanks-
tinės registracijos ar sąlygų daly-
viams nėra. Nugalėtojų lauks rėmėjų
prizai ir neišdildomi atsiminimai.

Kaip ir visos sporto šakos, žmonų
nešimas turi oficialias taisykles: var-
žybų takas turi būti 253,5 m ilgio, joje
turi būti smėlio, vejos ir žvyro at-
karpų, dvi sausumos kliūtys ir viena
vandens kliūtis, kurios gylis apie 1
metrą. Nešama moteris privalo būti
ne jaunesnė nei 17 metų, o jei nešama
moteris sveria mažiau nei 49 kg,
vyrui našta atitinkamai papildoma
svarmenimis. Paprastai vyrai naudo-
ja kelis žmonų nešimo būdus: ant
nugaros, ugniagesių būdą (per petį) ir

estiškąjį būdą (moteris kaba žemyn
galva kojas permetus per vyro pečius
ir apkabinusi vyrą per liemenį).

Žmonų nešimas gimė kaip links-
ma pramoga Suomijoje. Tokios varžy-
bos pirmą kartą buvo surengtos
Sonkajarvi miestelyje. Ten nuo 1992
metų vyksta kasmetinis pasaulio
žmonų nešimo čempionatas. Geriausi
šių varžybų pasiekimai fiksuojami
Gineso rekordų knygoje. Šios varžy-
bos turi istorines ištakas Suomijoje –
buvo įprasta, jog vyrai nusižiūrėję
merginą kitame kaime pagrobdavo ją
ir bėgdami parsigabendavo namo.

Lietuviai taip pat turi savas tra-
dicijas: per tiltą pernešta nuotaka
simboliškai tarsi pernešama į naują
gyvenimo etapą. ,,Tokia žmonų neši-
mo šventė, kuri apjungtų suomiškąją
ir lietuviškąją žmonų nešimo tradici-
jas, Lietuvoje bus surengta pirmą-
kart. Kviečiame nepraleisti progos
tapti Lietuvos rekordo dalimi. Tiek
vyrų, vienu metu nešančių savo myli-
mas moteris ant rankų, Baltasis
tiltas dar nematė”, – teigė renginio
organizatoriai. 

ELTA

Lietuvoje bus siekiama 
žmonų nešimo rekordo
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Su simbolinių pavadinimų rašy-
ba mūsų laikraščio redakcijoje susi-
duriame kasdien. Vien dienraščio
,,Draugas” pavadinimą viename nu-
meryje paminime bent keletą kartų.
Dažnai ,,Draugas” minimas ir skai-
tytojų laiškuose, neretai nurodant
tam tikrame numeryje išspausdintą
straipsnį, komentarą ar laišką.
Tačiau rašydami ,,Draugo” pavadi-
nimą neretai suklumpame: links-
niuoti jį ar ne? Juk ,,Draugas” lietu-
viškas žodis, kuris turėtų paklusti
lietuvių kalbos linksniavimo taisyk-
lėms. Tačiau ar visada? 

Pagrindinė taisyklė, kurią nau-
dinga prisiminti rašant simbolinius
(t. y. laikraščių, žurnalų, knygų,
įmonių, bendrovių ir kt.) pavadi-
nimus, yra tokia:

a) kai rašomas tik simbolinis
pavadinimas (pvz., ,,Draugas”, ,,Me-
tai”, ,,Rūta”), jis linksniuojamas:

Ar skaitei paskutinį ,,Draugą”?
Apie šį įvykį buvo daug rašyta

,,Klaipėdoje”.
,,Rūtoje” pradėta gaminti

nauja saldainių rūšis.
Perskaičiau ,,Metus”.
b)kai šalia simbolinio pavadini-

mo vartojamas rūšinis žodis, jis ne-
linksniuojamas:

Ar skaitei paskutinį laikraščio
,,Draugas” numerį?

Apie šį įvykį daug rašyta dien-
raštyje ,,Klaipėda”.

Akcinėje bendrovėje ,,Rūta”
pradėta gaminti nauja saldainių
rūšis.

Perskaičiau poemą ,,Metai”.
c)kai simbolinis pavadinimas

vartojamas prieš rūšinį žodį, varto-
jamas kilmininko linksnis:

Paskutiniame ,,Draugo” laik-
raščio numeryje išspausdintas
Alekso Vitkaus vedamasis.

,,Klaipėdos” dienraštis pami-
nėjo sukaktį.

,,Rūtos” akcinėje bendrovėje
pradėta gaminti nauja saldainių
rūšis.

,,Metų” poemos autorius –
Kristijonas Donelaitis.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Ar linksniuoti ,,Draugą”?

Margumynai

14. Stirna KGB šnipų tinkle

Į Izabelę, kaip JAV pilietę, susi-
rašinėjančią su Vakaruose gyvenan-
čiais giminaičiais, KGB operatyvinin-
kų dėmesys negalėjo būti neatkreip-
tas nuo pirmųjų pokario metų. O iš-
ryškėjus jos ryšiams su mišku dir-
bant Panevėžio, Debeikių, o vėliau
Svedasų vaistinėje, jos ir artimuosius
sekti buvo paskirti KGB agentai.
Juos suskaičiuoti neužtektų rankų
pirštų: ,,Draugas”, „Rytas”, ,,Kle-
vas”, „Guzikas”, ,,Gintaras”, „Mo-
riak”, „Urbutis” ir kt. Kiekvieną jos
žingsnį sekė iki paskutinių dienų.
Vienas pirmųjų MGB agentas „Ur-
butis”, sekęs Radviliškyje jos pus-
brolį Antaną Vilimą, jo žmoną Eleną
ir Izabelę, praneša, kad STIRNA
susirašinėja su JAV ambasada ir savo
laiškuose šmeižia tarybinę tikrovę.
Kituose pranešimuose siekia iš savo
kaimyno A. Vilimo išpešti žinučių, ar
šis palaiko ryšį su pussesere STIR-
NA, ir kur ji galėtų dabar būti, kodėl
neapsilanko?

KGB agentas ,,Draugas” 1950
m. rugsėjo 30 d. į Šiaulių srities MGB
2-ąjį skyrių praneša:

Rugsėjo 21 d. 12 val. agentas
,,Draugas” sutartinu ženklu buvo
iškviestas iš trobos. Už 5–7 m. nuo
namo, krūmuose jo laukė partizanas
Mataušas Mickus–RIEŠUTAS. (....)
Pokalbio metu dėl RIEŠUTO pa-
reikšto pageidavimo jo namuose
įrengti slėptuvę, šis atsisako ir, tarp
kitko, pasiteirauja apie STIRNĄ:
,,(...) kur šiuo metu laikosi STIRNA,
ir kodėl nė ji, nė kiti Prisikėlimo
štabo vyrai pas šaltinį neapsilanko.
RIEŠUTAS, dėl Prisikėlimo štabo
vyrų nieko konkretaus neatsakė. Jis
sakė susitinkąs su jais ir tiek. O apie
STIRNĄ pasakojo, kad anksčiau ji
palaikiusi ryšius su MGB organais ir
veikdama jų naudai miškiniams
padarė daug žalos. Po to miškiniai
pradėjo įtarinėti ją palaikant ryšius
su MGB, kuo dalinai ir pati STIRNA
dėl to asmeniškai prisipažino. Miški-
niai už šią išdavystę norėjo ją nu-
žudyti, tačiau apygardos štabo nariai
ją paliko gyvą, pareiškę – tegu ją už-
muša tie, su kuriais ji dirbo iš MGB
organų. Šiuo metu STIRNA neturi
pasitikėjimo tarp partizanų ir ji yra
pastoviai stebima.

Miškinis RIEŠUTAS paklausė,
ar seniai agentas susitikęs su apygar-
dos štabo nariais, šis atsakė, jog su
STIRNA ir GIRĖNU (V. Šniuoliu) –
vasaros pradžioje, o su BRIEDŽIU –
birželio mėnesį.”

Pranešimą priėmė: Šiaulių sri-
ties MGB valdybos 2 skyrius, Pacho-
myčev ir Korsakov. 

Tas pats agentas ,,Draugas” 1951
m. lapkričio mėn 17 d. praneša: 

,,1951 m. liepos pradžioje dienos
metu šaltinį aplankė Izabelė Vilimai-
tė slapyvardžiu STIRNA, kuri pasiū-
lė su juo pasikalbėti Liaudiškių miške
netoli jo namų, Šeduvos rajone.

Atvykęs į mišką šaltinis sutiko
dar vieną nepažįstamą miškinį, kurį
STIRNA supažindino su šaltiniu ir
šis prisistatė slapyvardžiu ,,AUDRO-
NIS” (St. Satkus).

Pokalbio metu STIRNA papasa-
kojo, kad drauge su šiuo partizanu
anksčiau veikė būryje netoli Rasei-
nių, o po to iš būrio išėjo, būk tai su
užduotimi palaikyti ryšius su kitais
daliniais. Tuo pačiu STIRNA skun-
dėsi sunkia materialine būkle.

Į šaltinio klausimą apie kitų jo
pažįstamų partizanų buvimo vietą ir
padėtį, STIRNA atsakė, kad parti-
zanas Viktoras Šniuolis–GIRĖNAS
serga tuberkulioze ir jo būklė yra
sunki, vargu ar jis beištrauks iki
1952 m. pavasario. Ji, būk tai, sutei-
kusi jam medicininę pagalbą, tačiau
jo sveikata ne gerėja, o atvirkščiai,
blogėja. Dėl Girėno sesers – Birutės
Šniuolytės, Stirna pasakiusi, kad ji
gyvena viename iš Rytų Lietuvos
miestų, o motina kitame mieste, ta-
čiau kokiame – nepasakė. 

Pakalbėję su šaltiniu prie miško
apie valandą laiko STIRNA su AUD-
RONIU nuėjo, pareiškę, kad po kiek
laiko jie vėl aplankysią šaltinį. Šį
kartą STIRNA buvo ginkluota auto-
matu, o AUDRONIS šautuvu SVT.”

Tame pačiame pranešime, fak-
tiškai, keleto mėnesių suvestinėje
agentas ,,Draugas’’ kalbasi su parti-
zanu V. Šniuoliu: ,,Apie partizanę
STIRNĄ Šniuolis pasakojo, kad ji
kurį laiką gyveno drauge su jais ir
jam suteikė medicininę pagalbą, o po
to išėjo su AUDRONIU, pažadėjusi jį
gydyti. Vėliau jis išsiaiškino, kad ji ne
tik nesirūpino jam medicininės pa-
galbos, bet darė viską, kad jis liktų be
jokios pagalbos. Toliau pasakojo, kad
prieš kurį laiką ji aplankė jo motiną
ir iš jos gavo pinigų perduoti Birutei
Šniuolytei, tačiau pinigus išleido savo
reikmėm. Dėl to Šniuolis pasipiktinęs
STIRNA. Jis dar pasakė, nors STIR-
NA yra drauge su partizanais, tačiau
jie žino apie jos buvusius ryšius su MGB
ir ja nepasitiki. Tačiau jos likviduoti
neketina, nes mano, kad anksčiau ar
vėliau, ją likviduos MGB organai, ku-
rie patys ją įtraukė į veiklą prieš par-
tizanus.”

Kiek klastos – Šniuolytė jau žu-
vusi 1949 m. lapkričio 1 d., o STIRNA
tuo tarpu rugsėjo mėnesį rūpinasi
Šniuolio reikalais ir užėjusi pas šalti-
nį paprašo GIRĖNUI užsakyto megz-
tinio, Šaltinis atsakė, kad dar nenu-
mezgė, bet pasistengs kuo greičiau jį
numegzti.

To paties pranešimo pažymoj MGB
rašo: ,,Partizanė Izabelė Vilimaitė sla-
pyvardžiu ’STIRNA’ ir JUOZAPĖ-
LIS, anksčiau dirbusi Prisikėlimo
apygardos ryšininke, 1949 m. buvo už-
verbuota Lietuvos TSR MGB 2-jame
skyriuje. Tačiau po užverbavimo įsi-
liejo į bandą ir papasakojo partiza-
nams apie savo areštą ir jos verbavi-
mą MGB. Iki 1951 m. vasaros veikė
Satkaus Stasio slapyvarde MARŪ-
NAS, VYTENIS ir AUDRONIS būry-
je. Nuo 1951 m. vasaros STIRNA ir
AUDRONIS iš būrio veikusio Tytu-
vėnų rajono teritorijoje išėjo ir šiuo
metu abu veikia atsiskyrę; kadangi
Satkus–AUDRONIS nepakluso taip
vadinamo Prisikėlimo apygardos va-
do Juozo Paliūno–RYTO įsakymui, ku-
ris pasiūlė jam pereiti į Kęstučio tė-
vūnijos sudėtį.”          Bus daugiau. 

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 23

Kada buvo išrasta adata

Adata – tai siuvimo įrankis. Ji
buvo išrasta kailiniams drabužiams
susiūti. Senovėje adatos buvo kau-
linės, vartojami žuvų kaulai. Jų ran-
dame Lietuvos piliakalniuose.

Laikui bėgant, kaulines adatas
pakeitė metalinės. Pradžioje jos buvo
žalvarinės. Jų randame geležies am-
žiaus piliakalniuose, pvz., Šiaulių ap-
skrities Kuršėnų valsčiaus Visder-
giuose. Geležinė adata buvo aptikta
prie Rokiškio, Moškėnų piliakalnyje,
1911 metais.

Medicinoje adatas pradėtos nau-
doti moderniais laikais.

Karaizmas Lietuvoje

Senovėje į Lietuvą karaimus ir
totorius pakvietė gyventi Vytautas
Didysis. Daugiausia jie apsigyveno
Trakų miesto kvartale. Bet pavieniai
jie apsigyveno Lietuvoje daug kur,
pvz., Biržuose jų buvo kelios šeimos.
Dažniausia jie yra apsišvietę inteli-
gentiški žmonės. Nors religiškai jie
yra „giminingi” su žydais, bet Hitle-
ris jų nepersekiojo.

Trakuose mačiau, kad kregždės
labai mėgsta jų namų pastoges. Jos
ten „prisibudavojo” šimtus purvinių
lizdų.

Eugenius Gerulis



10              DRAUGAS, 2008 m. gegužės 9 d., penktadienis

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Toliau – organizacijos remiamo
centro ,,Vilties vėrinėliai” Žemaičių
Kalvarijoje programos koordinatorės,
psichologės Jolantos Virbickienės po
šv. Velykų gauto laiško  ištraukos. Ga-
lima teigti, kad kai kuri jos patirtis
bei įžvalgos yra universalios, o kitos
būdingos šiam ar keliems dienos cen-
trams ir laikinosios globos namams,
unikalios jų aplinkai. 

Finansinė parama

Nežinau, kaip būtume išbuvę šį
laiką, jei ne jūsų parama. Dar iki šiol
soc. ministerija nepervedė skirtų pi-
nigėlių. Lyginant su ankstesniais me-
tais, tai (paskirta suma – R. K.)
mums labai daug. Tik kad tų pi-
nigėlių vis dar nematom. Sutartys
seniai pasirašytos, o ministerija vė-
luoja. Viena laimė, kad turėjom jūsų
paramą. Taip galima nepertraukia-
mai veikti. Juk patys sunkiausi fi-
nansiškai mums ir yra žiemos mėne-
siai. Ir vaikai labai gausiai renkasi
tuo laiku, kai lauke šalta ir šlapia.
Na, bet dejuoti nenoriu, geriau pa-
sidžiaugti, kad turim tokius ištiki-
mus draugus ir globėjus, kurie ne-
paliauja mumis rūpintis. Tad dar ir
darsyk ačiū jums. 

Gražūs patyrimai

Per šį laikotarpį turėjom gražių
patyrimų. Kovo pradžioj buvom pa-
kviesti dalyvauti Telšiuose organi-
zuojamoj Kaziuko mugėj. Buvo puiki
proga vaikams parodyti savo darbe-
lius. Mugės metu vaikai ne tik pre-
kiavo savo darbeliais, bet ir mokė
lankytojus to, ką patys jau gerai iš-
mokę. Rimvydas ir jo broliukas
Marius su dideliu džiaugsmu mokino
visus norinčius perprasti tikro vaško
žvakių gamybos paslapčių. Šio proce-
so metu vasara ir pievų žiedais pa-
kvipo visa renginio patalpa. O tai pri-
traukė daug žmonių prie mūsų stalo.
Daugumai patiko ir vaikų iš veltinio
velti papuošalai, keramikos dirbiniai.
Džiaugiausi vaikus stebėdama, jiems
labai svarbu pasijusti kažką jau mo-
kančiais, gerai darančiais. O didžiau-
sias smagumas – jau ir kitus pa-
mokyti.  Toje šventėje vaikai dalyva-
vo ir koncertinėj programoj, džiau-
gėmės galimybe pasirodyti, jog ne tik
gražius darbelius darom, bet ir dai-
nuoti mokam. Grįžome pavargę, bet

laimingi. (Centrui liaudies instru-
mentai buvo užsakyti iš meistro Lie-
tuvoje, o sumokėta už juos ,,Vaiko
vartai į mokslą” remiančio fondo, Se-
neca House, JAV; rūbai pasiūti
,,Vilties vėrinėlių” centre dirbančios
mokytojos – R. K.). 

Dar vienas, ne taip seniai vykęs
renginys – jau tradicija tapusi Atvely-
kio šventė. Šią šventę organizavom
kartu su bendruomene, kultūros cen-
tru. Po šventų Mišių visi rinkomės į
kultūros centrą, ten turėjom paruošę
gražų ir turtingą stalą. Šventėj daly-
vavo visi norintys vaikai bei jų tėve-
liai. Vėl buvo puiki proga vėrinėliams
parodyti savo gabumus. Mūsų ka-
pela, vadovaujama Veronikos, atliko
keletą kūrinių. Šį kartą vaikai
jau buvo pasipuošę tautiniais rūbais.
(...) Matytumėt, kaip jie stengėsi,
kaip jie jaudinosi. Kai kurie nuo itam-
pos net pabalę... Bet tai kelia jų tokią
žemą savivertę. Tie pasirodymai,
tegul ir ne tobuli, labai stiprina mano
vaikus. Renginys pavyko, gal kiek
norėjosi daugiau vėrinėlių vaikų ir jų
tėvelių sulaukti. Prieš tai buvusios
atostogos kiek sutrukdė. 

Vaikų tėvai ir vietinė 
bendruomenė

Dauguma mūsų vėrinėlių tėvelių
tik ir norėtų nė piršto nepajudinti,
tik slėptis savo aplinkoj ir niekur
neiti. Iš dalies, galima juos suprasti.
Labai jau specifinis žvilgsnis mūsų
bendruomenės į tuos žmones. Lyg ir
tiesiama pagalbos ranka, lyg ir kvie-
čiama su šypsena, bet dažnai tas ge-
rumas taip trumpai trunka. Pavar-
gsta ,,teisieji” stengtis. Ir ima vertin-

ti, ima kalbėti apie nedėkingumą ir t.
t. O tos epizodinės gerumo apraiškos
paprastai neduoda jokio povei-
kio. Manau, jog tik tada, kai viskas
daroma su meile, iš tikro vidinio
noro, tik tada gali sulaukti rezultato.
Ir to dėkingumo tada nelauki, nes su-
pranti, jog tada elgiesi kaip tikras
Dievo draugas, kaip tikras žmo-
gaus brolis ar sesuo. Daug tų pavir-
šinių buvimų, pernelyg daug daroma

tik dėl noro parodyti.  Bet tikiuosi,
kad ir tai veda išsipildymo link. 

Kartais sunku visus norinčius
sutalpinti

Vaikai gausiai renkasi, vis atsi-
remiam į patalpų ribas. Būtų gerai,
kad sienos kiek prasiplėstų... Deja.
Veiklų turim įvairiausių tiek progra-
mų, tiek užsiėmimų ir vaikų srautas
didžiulis.  Jei vaikų per daug, nebeį-
manomi kokybiški užsiėmimai. Turiu
tokią svajonę, kad kada nors mūsų
centras išsikels į kokią sodybėlę.
Tada turėtume ir savo kiemą, ir galė-
tume daržą savo auginti, gal net kokį
augintinį. Pasvajoju apie amatų dirb-
tuvėlę. Tai būtų itin naudingos so-
cialinių įgūdžių pamokos. Jau iš
patirties matau, kad būtų gerai turėti
galimybę laikinai, esant krizei šeimo-
je, priglausti vaiką tokiam centre.
Kad galėtų pagyventi bent keletą die-
nelių, kol aprims iškilusios bėdos. Tai
planai ateičiai. 

Mūsų vaikai kaimiečiai, bet daž-
nas neturi paprasčiausio supratimo,
kaip tvarkytis buityje, ūkelyje. Ir tai
visai suprantama. Jei namie tėveliai
nėra šių pamokų išmokę, jei jie vargs-
ta dėl nemokėjimo, dėl savo sužalotų
gyvenimų, ko gi gali išmokyti savo at-
žalas. Todėl matau prasmę mūsų dar-

be ir tiksluose. Stiprinti vaikus kaip
asmenis, ugdyti kaip žmones, geban-
čius teisingai pasirinkti, mokyti pa-
prasčiausių dalykų, kad nutraukti tą
užsisukusį ydingą ratą. Kol kas esam
dar labai maži, bet tikiu, kad aug-
sim. 

Atstumai kaime

Viena iš opiausių problemų – ats-
tumai. Vėl kaimo problema. Dau-
guma vaikų gyvena atokiuose kai-
muose. Dėl galimybės ilgiau pabūti
jų mylimuose nameliuose  – ,,Vėrinė-
liuose” – jie pasiryžę po 8, 11 km.
pėsčiomis keliauti kasdien. Kai kurie
turi dviratį, kai kurie ne. Labai išvar-
gsta. Štai dabar pavasariop, mūsų rė-
mėjų dėka, nupirksim dviratuką ir
vėrinėliams. Bet tai problemos ne-
išsprendžia. Kai oras geras ir greit
netemsta, vaikai pajėgūs keliauti
pėsčiomis ar dviračiu, bet rudens,
žiemos laikotarpiu tai sudėtinga. Tuo
metu dažnai vežu po užsiėmimų vai-
kus savo mašinyte. Bet žinant kaimo
kelius, jaučiu, jog greit iš jos nieko
nebeliks. Ir, žinoma, vietos nedaug,
negaliu visų norinčių paimti. Kurui
jau šiems metams projekte numa-
čiau, kažkiek turėsim. Vežiosiu, kol

mašina nesubyrės. Bandau ieškoti
per įvairius fondus, kas remtų to-
kiam centrui mažo autobusiuko ar
bent 7 vietų automobilio įsigijimą…
Bandysiu parašyti jiems, ar įmanoma
gauti tokią paramą. 

Puiki mūsų komanda. (…) Man
talkina mokykloje atėjusi dirbti socia-
linė pedagogė Gitana. Ji labai lengvai
rado kalbą su vaikais. Ji dirba su jūsų
programa D.R.A.S.A. ir vadovauja
socialinių įgūdžių programai. Tai šir-
dies žmogus. Dėkoju Dievui už ją.
Dar talkina Ievutė, kuri vadovauja
pedagoginei programai, padeda vai-
kams pamokų ruošoj. Abi jos daly-
vauja seminarų cikle apie darbą
su priklausomybių turinčiais vaikais.
Na, o kitos programos vyksta kaip ir
vyko, vadovai tie patys, sėkmingai ir
kūrybiškai darbuojasi.

Laikykitės, jūsų darbų atspin-
džiai mus siekia ir skleidžiasi gra-
žiausiais gerumo žiedais. Ačiū dar ir
dar, kad esat.

O ,,Vaiko vartai į mokslą” valdy-
bos nariai, taryba bei rėmėjai gali at-
siliepti savo mieliems ir nuoširdų
darbą su vaikais dirbantiems kole-
goms Lietuvoje – ,,Ačiū dar ir dar, kad
ir jūs esat”. Daugiau apie org. ,,Vaiko
vartai į mokslą” galima rasti tin-
klalapyje www.childgate.org

,,EPIZODINĖS GERUMO APRAIŠKOS PAPRASTAI  NĖRA VEIKSMINGOS” (2)
,,Vaiko vartai į mokslą” išleidžia 5-tą charakterio ugdymo programą

(Tęsinys iš gegužės 8 d.)

Nuotraukose – Žemaičių Kalvarijos ,,Vilties vėrinėlių” dienos centro kas-
dienybė: rankdarbiai, pamokų ruoša, muzikavimas.
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PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

A † A
BIRUTEI KASCIUKAS

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą VYTUI ir IRE-
NAI JUŠKAMS bei visiems artimiesiems. Mes liūdime
kartu su jumis.

Paulius ir Birutė Gyliai
Antanas ir Aldona Minelgai

Olympia, Washington

Ateitininkų medikų korporacijos „Gaja” aktyvistui
Vilniaus ir VD universitetuose Lietuvos okupacijos
laikais, buvusiam „Gajos” korp. vadovybėje Vokietijoje
ir JAV, buvusiam Aeitininkų Federacijos vadui ir nuo-
latiniam lietuvybės žadintojui išeivijoje

A † A
dr. PETRUI KISIELIUI

išėjus Amžinajam atilsiui, žmonai STEFANIJAI, duk-
teriai dr. JOLITAI su šeima, sūnui dr. PETRUI su šei-
ma, giminėms ir bičiuliams reiškiame giliausią užuo-
jautą.

Korporacija „Gaja”

Ilgamečiui Čiurlionio galerijos Globos komiteto tary-
bos nariui

A † A
dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai STEFAI,
dukrai dr. JOLITAI NARUTIENEI, sūnui dr. PETRUI
V. KISIELIUI ir jų šeimoms bei visiems giminėms ir
kartu liūdime.

Čiurlionio galerijos Globos komiteto
taryba ir valdyba

A † A
Dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, nuoširdi užuojauta reiškiama žmonai STEFAI,
dukrai dr. JOLITAI ir jos vyrui dr. VYTAUTUI
NARUČIUI sūnui dr. PETRUI ir jo žmonai DAIVAI
KISIELIAMS ir šeimoms bei kitiems artimiesiems.

Mes liūdime kartu.
Amerikos Lietuvių gydytojų

sąjungos valdyba

Ateitininkų Namų Lemont, IL, vienam iš pirmūnų
pirkėjų

A † A
dr. PETRUI KISIELIUI

gimusiam amžinybei ir palikusiam daug nuveiktų
darbų, jo žmoną STEFĄ, dukrą dr. JOLITĄ su vyru
VYTAUTU NARUČIU, sūnų dr. PETRĄ V. su žmona
DAIVA bei anūkus ARĄ, ŽARĄ, SIGĄ, MANTĄ,
ZIGMĄ ir ŽIBĄ, užjaučiame sunkioje atsiskyrimo
valandoje.

Ateitininkų Namų valdyba

Su prisikėlimo viltimi šv. Mišios už a. a. Petro sielą bus atnašau-
jamos birželio 1 d. 9 v. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont.

Mūsų mielam draugui ir gydytojui
A † A

dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, jo žmonai STEFAI, dukrai JOLITAI NARU-
TIENEI ir sūnui dr. PETRUI V. KISIELIUI bei jų
šeimoms ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą.

Ona ir Juozas  Baužiai

A † A
Dr. MILDAI BUDRIENEI

iškeliavus amžinybėn, giliai liūdime ir reiškiame
nuoširdžią užuojautą dukrai GRAŽINAI, jos vyrui
DAN LORTIE bei visiems artimiesiems.

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro valdyba ir taryba

A † A
Dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame žmonai  STEFAI,
vaikams dr. JOLITAI ir dr. PETRUI VYTENIUI su
šeimomis.

Algė ir Adolfas Šležai
Silvija ir Linas Lukai su šeima

St. Pete Beach, FL

Buvusiam Ateitininkų Federacijos vadui ir buvusiam
Ateitininkų Šalpos fondo pirmininkui

A † A
dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai STEFAI,
buvusiam ASF tarybos nariui, sūnui dr. PETRUI
VYTENIUI ir jo žmonai DAIVAI KISIELIAMS, dukrai
dr. JOLITAI ir jos vyrui dr. VYTAUTUI NARUČIAMS
bei jų šeimoms ir giminėms.

Kartu liūdime.

Ateitininkų Šalpos fondo taryba ir valdyba
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�Gegužės 11 d. 10:30 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago) vyks šv. Mišios, skirtos
Motinos dienai paminėti. Po Mišių
parapijos salėje meninę programą at-
liks lietuvių liaudies muzikos ansam-
blis ,,Gabija” (vadovė Genė Razu-
mienė) ir mokytojos Jolantos Banie-
nės fortepijono klasės mokiniai.

�Jaunimo centro Moterų klubo
narės sekmadienį, gegužės 18 d., nuo
8 val. r. kviečia visus į Jaunimo cen-
tro kavinę pasivaišinti – papusryčiau-
ti skaniausiais mieliniais blynais su
obuolių koše. Turėsite galimybę pa-
bendrauti su draugais ir tėvu Antanu
Gražuliu. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą.

�Lietuvių Moterų Dailininkių
organizacija kviečia nares į pasita-
rimą rudeninės parodos ruošos rei-
kalais. Pasitarimas įvyks gegužės 18
d., sekmadienį, po 11 val. šv. Mišių
Pasaulio lietuvių centro Lietuvių dai-
lės muziejaus patalpose. Visos narės
kviečiamos dalyvauti pasitarime ir
pristatyti savo darbų projektus.

�Korp! Neo-Lithuania visus, kas
domisi lietuviškąja spauda ar nori pa-
sidalinti mintimis apie ateities vizijos
kūrimą, gegužės 18 d., tuoj po 11 val.
r. šv. Mišių kviečia į PLC Bočių menę,
Lemont, IL susibūrimui. Pokalbyje
dalyvaus ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė.

�Lietuvos karių veteranų sąjun-
gos ,,Ramovė” Čikagos skyriaus na-
rių susirinkimas įvyks gegužės 18 d.
12:30 val. p. p. Jaunimo centre. Visi
skyriaus nariai kviečiami susirinki-
me dalyvauti.

�Ateitininkų namuose Lemonte
pokalbiai apie Šiluvos Mariją vyks
gegužės 20 d. 9:30 val. r. Juos ves
kun. Kęstutis Trimakas. Pokalbiai
baigsis šv. Mišiomis apie 12 val. p.p.
Įėjimas nemokamas. Visi laukiami.
Informacija tel.: 630-257-8087 (Vida
Maleiškienė).

�Visus kviečiame į tėvo Antano
Saulaičio, SJ knygos ,,Esame vieni
dėl kitų” knygos pristatymą gegužės
23 d., penktadienį, 7:30 val. v. Va-
karas su trumpa menine programėle
ir vaišėmis vyks  Lietuvių dailės mu-
ziejuje, PLC. Pageidaujantys galės
įsigyti knygą su tėvo Antano autogra-
fu.

�Gegužės 24 d. PLC Bočių menė-
je įvyks JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos metinis suvažiavimas. Regis-
tracijos pradžia – 9 val. r.

�Birželio 1 d. rengiama Ateiti-
ninkų šeimos šventė. Kuopos kartu
dalyvaus šv. Mišiose 9 val. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio Misijoje.
10:30 val. r. vyks iškilmingas posėdis,
kuriame kuopos nariai duos įžodį, ir
bus atsisveikinta su abiturientais. Vi-
si kviečiami.

�Visus, visus, visus kviečiame į
Naujosios Anglijos Poezijos pavasarį!
Lietuvių Bendruomenės New Haven
apylinkė širdingai kviečia kartu pasi-
džiaugti Naujosios Anglijos lietuvių
poetų kūryba. Rengiamas poezijos
pavasarėlis!  Poeziją lydės ir muzika.
Renginyje dalyvauja poetai Austėja
Pečiūraitė, Marija Stankus-Saulaitis,
Estera Sužiedėlienė, Tomas Venclova,
Jonas Zdanys. Bostono ,,Jaunų širdžių
ansamblis” dainos su gitaros pritarimu
įsups mus visus į muzikos glėbį. Ren-
ginys vyks šeštadienį gegužės 10 d., Yale
universiteto HGS 211 kambaryje,
Graduate Student Study Center, 320
York St., New Haven. Pradžia 3 val. p.
p. Norinčius daugiau sužinoti ir pasi-
vaikščioti po Yale universitetą kviečia-
me rinktis 2 val. p.p. York ir Wall gat-
vių sankryžoje. Bus surengta ekskursi-
ja – jos vadovas dr. Žydrūnas Gimbutas. 
Renginio bilieto kaina – 15 dol., studen-
tams ir moksleiviams – 5 dol. Pasitei-
ravimui: – ssimkute@comcast.net  arba
telefonu 203-773-1257 po 8 val. v.

�Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūriniame centre ypatinga dovana
mamoms. Motinos dienos savaitgalį –
paroda  ,,Šypsena mamai” ir susitiki-
mas su dailininke Giedra Mažri-
miene  vyks šeštadienį, gegužės 10 d.,
7 val. v. Rengia Detroito Ateitininkai
sendraugiai. Paroda tęsis sekmadie-
nį, gegužės 11 d., 11:30 val. r. Bus
Motinos dienos pietūs su menine pro-
gramėle. Rengia Krikščioniškos tar-
nybos komitetas. Bilietus įsigyti pas
Izabelę Korsakienę sekmadieniais po
šv. Mišių,  tel.  248-926-9114, arba ra-
šyti:  izabelek@yahoo.com

�Lis ar švies saulė Šv. Petro ir
Povilo parapijos salėje (216 Ripley
Place, Elizabeth, NJ 07206) birželio 1
d. vyks Lietuvių festivalis. Meno dar-
bų paroda, lietuviška muzika – mu-
zikas Stasys Telšinskas, grupė ,,Mid-
night Ramblers”, gitaristas Danas
Staniškis, šokių grupė ,,Liepsna”,
jaunieji choro ,,Varpelis” dainininkai
(vadovės Birutė Mockienė, Džaneta
Bublienė ir Laima Liutikienė), lietu-
viškas maistas, nemokama aikštelė
automobiliams pasistatyti – visa tai
jūsų laukia festivalyje. Tel. pasiteira-
vimui: 908-352-2271 arba 908-313-
7221.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Š. m. kovo 30 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL Mo-
terų renginių komitetas surengė Atvelykio vaišes. Nuotraukoje At-
velykio pietumis vaišinasi (iš k): Danutė Šlenienė, dr. Romualdas ir
Nijolė Kašubos, dr. Vytautas Černius.     Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Sukaktuvinė – 40-oji– mokytojų tobulinimosi kursų savaitė 
tema ,,Pakalbėkim, parašykim...” 

Dainavoje vyks 2008 m. birželio 22–29 dienomis. 
Kursuose dalyvaus Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų 

katedros vedėja doc. Meilutė Ramonienė ir 
žinoma dainininkė Veronika Povilionienė.

Kursus rengia JAV LB Švietimo taryba.

Norintys vykti į mokytojų tobulinimosi kursus Dainavoje privalo už-
pildyti registracijos formą ir kartu su 60 dol. negrąžinamu registracijos mo-
kesčiu siųsti Kristinai Petraitienei adresu: 1425 Carleton Ave., Naperville, IL
60565. Skambinkite Kristinai Petraitienei tel.: (630) 290-4490 arba rašykite
el. paštu: Kriste007@hotmail.com 

Registracijos formas rasite: www.svietimo taryba.org

2008 m. gegužės 22–23 d. rengia-
mas piliečių priėmimas konsuliniais
klausimais St. Petersburg, Floridoje.
Interesantus priiminės Lietuvos Res-
publikos generalinio konsulato Niu-
jorke konsulė Renata Darulienė.

Konsulė galės atlikti notarinius
veiksmus, surašyti ir patvirtinti įga-
liojimus, tvirtinti nuorašus, verti-
mus, išduoti konsulines pažymas,
priimti dokumentus LR pasui gauti
ar keisti, taip pat įteikti išrašytus
pasus.

Pagal 2006 m. balandžio 4 d.
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro ir Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministro įsakyme
Nr. 1R-105/V-55 ,,Dėl konsulinių
pareigūnų atliekamų notarinių veiks-
mų atlikimo metodinių taisyklių pa-

tvirtinimo” numatytą tvarką, asme-
nys, kuriems konsulinės paslaugos
teikiamos išvykoje, padengia konsulo
komandiruotės išlaidas.

Pageidaujančius dalyvauti priė-
mime, prašome registruotis pas gar-
bės konsulą Algimantą Karnavičių el.
paštu LTConsulFL@bayprinton-
line.com arba tel. (727) 895-4811,
nurodant savo vardą, pavardę ir ko-
kios konsulinės paslaugos pageidau-
jate. Jeigu norite atsiimti jau išrašytą
pasą, turite taip pat informuoti LR
generalinį konsulatą Niujorke el.
paštu info@ltconsny.org arba tele-
fonu 212-354-7840 iki 2008 m. ge-
gužės 20 d.

LR generalinio konsulato
Niujorke informacija

,,Kai sakau malonė, neturiu
galvoje iš dangaus numesto blizgučio.
Man tai galimybė gyventi ir išgyven-
ti. Džiaugtis, kai nėra jokios aiškios
priežasties. Matyti viltį, kai ji neįma-
toma. Švęsti tikėjimą, kuris neskuba
su stebuklais. Šlovinti meilę, visa pa-
keliančią ir nesibaigiančią, nors tiek-
syk, rodos, regi ir jos silpnumą, ir pa-
baigą.”

Taip ,,Malonės akrobatiką”  (jau
trečiąją knygą) apibūdina jos auto-
rius, kunigas Julius Sasnauskas,
OFM.  Jo teigimu, malonė ieškotina
ne tik ant kryžiaus, Kristaus kančio-
je, bet ir kasdienybėje – gatvėje ir

skvereliuose, tarp mūsų, paprastų
mirtingųjų žmonių. Knygoje ,,Malo-
nės akrobatika” surinkti kun. Juliaus
Sasnausko tekstai, parašyti 2003–
2005 metais, kai kurie jų jau spaus-
dinti spaudoje, internetinėje erdvėje,
kiti – pasakyti pamokslų metu Ber-
nardinų bažnyčioje Vilniuje. Kun.
Julius Sasnauskas – taiklaus ir tal-
paus žodžio meistras. Knygoje spaus-
dinami tekstai – tai kasdienybės mi-
niatiūros, užfiksuojančios tai, ką mes
po savaitės, mėnesio negrįžtamai pa-
miršime. Pasak knygos sudarytojos,
,,tai ne aforizmų ir gražių minčių rin-
ktinė. Tai sunkios ir dažnai skau-
džios mūsų tikrovės atspindžiai, tarsi
vienu atsikvėpimu išlieti taupiomis,
pasišiaušusiomis eilutėmis.” Tai ,,him-
nas žmogiškumui ir gyvenimui”.
Trumpi, bet talpūs kun. Sasnausko
pamąstymai – puikus skaitinys,
kiekvienam, kas nebijo akis į akį su-
sidurti su kasdienybės iššūkiais. 

,,Malonės akrobatiką” 2006 m.
išleido leidykla ,,Alma littera”.  Kny-
gos ieškokite ,,Draugo” knygynėlyje”.
Kaina – 17 dol. Knygą galima įsigyti
paštu, pridedant 9,25 proc. mokestį,
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau
knygų, už kiekvieną papildomai siun-
čiamą knygą – 2.5 dol. siuntimo
mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

A. T.

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS 
KONSULATAS NIUJORKE


