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jos – nepriklausomybę.
,,Nuoroda į šį dokumentą buvo

pakartota ne kartą. Rusija iki šiol
netenkina NATO lūkesčių, o tai tu-
rės įtakos. Teigti, kad bus grįžtama
prie ankstesnių santykių, dar anks-
ti”, – sakė L. Linkevičius.

Ambasadorius atkreipė dėmesį,
kad Maskva į NATO raginimus neį-
siklausė – nėra jokių ženklų, kad
keistųsi Rusijos nuostata dėl Ab-
chazijos ir Pietų Osetijos nepriklau-
somybės bei ten esančių karių,
Maskva taip pat sukliudė Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos (ESBO) stebėtojų misijai.

Anot ambasadoriaus, tam tikro
lygio dialogas vis dėlto yra naudin-
gas, net jei požiūriai ir nesutampa.
L. Linkevičiaus teigimu, aiškėja, kad
ribotas dialogas su Rusija galimas
dėl tranzito per Rusiją Afganistane
esantiems NATO šalių pajėgoms ap-
rūpinti, taip pat dėl kovos su narko-
tikais, terorizmu ir piratavimu.

Konstitucinis
Teismas prad∂jo
,,Leo LT” bylâ

L. Linkeviçius: ,,NATO ir Rusijos
dialogas reikalingas.”

Bus renkamas
Tolerancijos ñmogus

Briuselis, sausio 26 d. (ELTA) –
,,NATO ir Rusijos neformalus dialo-
gas reikalingas, bet grįžti prie įpras-
tų santykių, kurie pašlijo dėl konf-
likto Gruzijoje, dar per anksti, nes
Maskva nepateisina NATO lūkes-

čių”, – teigia Lietuvos ambasadorius
Šiaurės Atlanto Taryboje Linas Lin-
kevičius.

Tai Lietuvos atstovas NATO sa-
kė po pirmojo organizacijos šalių at-
stovų susitikimo su Rusijos atstovu
Dmitrij Rogozin.

Ambasadorius pažymėjo, kad tai
buvo neformalus susitikimas, o dėl
tolimesnių santykių su Rusija bus
sprendžiama kovo mėnesį ministrų
susitikime. Formalų bendravimą
NATO ir Rusijos taryboje buvo nu-
spręsta sustabdyti po karo Gruzijoje.

Anot L. Linkevičiaus, susitikime
jis ir kai kurie kiti ambasadoriai iš-
kėlė klausimus, kurie buvo minimi
gruodį NATO ministrų priimtame
dokumente. Jame Rusija buvo ragi-
nama susilaikyti nuo priešiškų pa-
reiškimų NATO šalių atžvilgiu, vyk-
dyti įsipareigojimus dėl karinių pa-
jėgų buvimo Gruzijoje ir peržiūrėti
sprendimus pripažinti separatistinių
regionų – Abchazijos ir Pietų Oseti-

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) –
2008 m. Tolerancijos žmogaus vardui
pasiūlyti teisininkas Dainius Žalimas
ir trys buvę Laisvosios Europos radi-
jo apžvalgininkai: kultūrologas Lai-
mantas Jonušys bei žurnalistai My-
kolas Drunga ir Kęstutis Girnius.

Kandidatus savo vardu skelbia
Sugiharos fondo valdyba, atsižvelg-
dama į visuomeninės specialistų ko-
misijos siūlymus.

2008 metų Tolerancijos žmogus
bus skelbiamas sausio 31 d. Kaune,
Vytauto Didžiojo universitete (VDU),
pranešė šiuos rinkimus organizuo-
jantis ,,Sugiharos fondas – diplomatai
už gyvybę”.

Vardo laimėtojui įteikiamas dip-
lomas ir medalis su Lietuvoje dirbu-
sio Japonijos diplomato Chiune Su-
gihara, kuris padėjo išsigelbėti nuo
nacių persekiojimo tūkstančiams žydų
per Antrąjį pasaulinį karą, atvaizdu.

Tolerancijos žmogumi skelbia-
mas Lietuvos pilietis, savo veiksmais,
viešu pavyzdžiu arba atviru žodžiu
stojęs prieš ksenofobijos bei antisemi-

tizmo, kitaminčių, kitatikių ir kita-
taučių persekiojimą, pasisakęs prieš
radikalizmo apraiškas bei prietarus
politiniame-visuomeniniame Lietu-
vos gyvenime.

Vilnius, sausio 27 d. (BNS/
,,Draugo” info) – Lietuvos ir Latvijos
premjerai kreipsis į Europos Komisi-
jos (EK) vadovą Jose Manuel Barro-
so, prašydami EK užtikrinti tinkamą
finansavimą elektros tiltui į Švediją.
Kreipimesi pabrėžiamas abiejų Bal-
tijos valstybių susitarimas dėl tilto.
Lietuva siekia, kad Švediją ir Lietuvą
sujungtų iki 1 tūkst. megavatų galios
elektros kabelis. Projektas gali kai-

nuoti 1,78– 2,55 mlrd. litų.
A. Kubiliaus teigimu, projekto

įgyvendinimas bus naudingas regio-
nui. „Visų pirma, kas mums rūpi – tai
bendros Baltijos valstybių rinkos kū-
rimas, kuris leistų ir žymiai saugiau
jaustis, ir galų gale sujungus Šiaurės
šalių rinką ir Baltijos šalių rinką, ga-
lėtume turėti pakankamai didelę erd-
vę jaustis žymiai saugiau”, – sakė A.
Kubilius. Dėl kreipimosi sutarta A.

Kubiliaus apsilankymo Rygoje metu.
Užsienio reikalų (UR) ministras

Vygaudas Ušackas taip pat kviečia
EK ,,tinkamai paremti” Baltijos vals-
tybėms ir Švedijai labai svarbius
elektros jungties projektus. Tai
Briuselyje viešintis ministras išsakė
susitikime su eurokomisare Dalia
Grybauskaite, atsakinga už Europos
Sąjungos (ES) finansinį programavi-
mą ir biudžetą.

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) –
Konstitucinis Teismas (KT) pradėjo
nagrinėti nacionalinės energetikos
bendrovės ,,Leo LT” bylą.

Seimui byloje atstovaujantys
parlamentarai Raimondas Šukys ir
Birutė Vėsaitė KT paprašė priimti
naujus dokumentus, susijusius su
konkurencingumu ir Vyriausybės bei
ES susirašinėjimu dėl ,,Leo LT” ir
skirstomųjų tinklų įmonių.

Po pasitarimo KT teisėjų kole-
gija priėmė ir prie bylos prijungė pa-
teiktus dokumentus, tačiau kol kas
nesutiko iš Vyriausybės reikalauti ri-
boto naudojimo dokumentų.

R. Šukys yra parlamentarų, ku-
rie kreipėsi į KT dėl išaiškinimo, ar
,,Leo LT” kūrimas atitinka Konsti-
tuciją, atstovas, o B. Vėsaitė atsto-
vauja Seimo, praėjusių metų vasarį
priėmusio įstatymą, leidusio steigti
,,Leo LT”, interesams.

Bendrovė ,,Leo LT” įkurta per-
nai gegužę. 61,7 proc. įmonės akcijų
priklauso valstybei, likusi dalis – pri-
vačiai bendrovei ,,NDX energija”.
Buvusio premjero Gedimino Kirkilo
Vyriausybė teigė, kad bendrovės įkū-
rimas padės sparčiau įgyvendinti
strateginius energetikos projektus –
Visagino atominės elektrinės statybą
ir elektros jungčių į Švediją ir Lenki-
ją tiesimą.

Pernai rudenį gavęs Seimo pri-
imtą kreipimąsi dėl įstatymų, leidu-
sių įsteigti ,,Leo LT”, konstitucingu-
mo, KT turi šią bylą nagrinėti be eilės.

D∂l elektros tilto Lietuva ir Latvija kreipsis î EK

2007 m. Tolerancijos žmogumi tapo
dainininkė Jurga Šeduikytė.

Alfa.lt nuotr.

Lietuvos ambasadorius Šiaurės Atlan-
to Taryboje Linas Linkevičius.

ELTOS nuotr.
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Penktadienį, vasario 6 d.,
6:30 val.v.

PLC – virtuvėje darysime
koldūnus.

Kviečiame vadovus,
skautus ir tėvelius

prisidėti prie darbo. ￼

Tai gera proga 
pabendrauti su kitais 
ir atlikti gerą darbelį.

Gyveno taip, kaip buvo
pasižadėję

Dvejus naujus skautų vadovų ka-
pus apklojo baltasis sniegas. 2008 m.
gruodžio 8 d. Ottawa mirė j.v.s. Ma-
rija Paškevičiūtė-Vasiliauskienė iš
Toronto, ON; 2009 m. sausio 4 d. –
v.s. Stasys Ilgūnas Rochester, NY.

Skaudi netektis lietuviškajai
skautijai. Tai buvo vadovai, kurių kil-
niuoju pavyzdžiu seka jau trečia
skautiškoji karta.

Į savo Vadovo – Stasio Ilgūno lai-
dotuves iš Washington nuskubėjo jo
auklėtinis s.v.ps. Tomas Skučas, da-
bar išrinktas JAV Atlanto rajono va-
du, o s.v. Gailius Draugelis liūdesyje
jungiasi su visais raštu iš tolimojo
Beijing, Kinijos: 

,,Mirė Brolis Stasys Ilgūnas. Nė-
ra daug tokių skautų šiais laikais,
kurie visą savo gyvenimą paaukotų
skautų judėjimui. Jis buvo ilgametis
mano tėčio ir mano vadovas – draugi-
ninkas Rochesteryje. Jam patiko da-
ryti fotografijas, rašyti atvirukus. Jis
buvo mums visiems pavyzdžiu, kaip
kiekvieną dieną galima gyventi pagal
skautiškuosius principus. Ačiū Jam
ir Jo šeimai už tuos tūkstančius va-
landų, atiduotų lietuviškam jau-
nimui. Sudiev, Broli Stasy.”

Vasario mėn. broliui Ilgūnui
būtų suėję 90 metų. Į skautybės gre-
tas jis įsijungė jaunystėje, Lietuvoje,
buvo ,,Dariaus ir Girėno” draugovės
draugininku Kaune. Skautas vytis, į
paskautininkio laipsnį pakeltas Vo-
kietijoje.

Apie jo veiklą išeivijoje rašome
pasinaudodami knyga ,,Lietuviškoji
Skautija 1945-1985”. Rochester, NY,
lietuviai skautai įsikūrė 1949 m., tais
pačiais metais visą lietuviškąjį jauni-
mą Stasys Ilgūnas sukvietė į tautinių
šokių grupę, kuriai vadovavo daugelį
metų. 1950 m. jis vadovavo skautų
draugovei ir kartu su kitais skautų
vadovais  ps. P. Armonu, ps. D. Šiuri-
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Sausį pasirodęs „The Herita-
ge Foundation” ir „The Wall
Street Journal” skaičiuojamas
ekonominės laisvės rodiklis 2009
m. Lietuvai paskyrė 30–ąją vietą
iš 184 vertintų šalių. Lyginant su
2008 m., mūsų valstybė nukrito
per 4 vietas. Kaip pastebi Lietu-
vos laisvosios rinkos institutas,
tokį kritimą nulėmė tos pačios
Lietuvos bėdos – 4 ekonominės
politikos sritys: darbo santykių
reguliavimas, valdžios išlaidų
dydis, infliacija ir verslo regulia-
vimas. Apie jas daug kalbama,
pirštu baksnojama, tačiau iki šiol
nieko nedaroma. Palikus nuoša-
ly sausio 16 d. riaušių politinius
motyvus, gal vertėtų pagalvoti,
ar, pvz., darbo santykių tarp
darbdavio ir darbuotojo ne-
lankstumas neišvarė į gatves
bent mažos dalies mūsų tau-
tiečių?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė 

Redakcijos žodis

liene, R. Dičiene ir V. Žmuidzinu įs-
teigė lietuvių radijo valandėlę.

1953 m. ,,Dainavos” vietininkijos
Rochester jaunesniesiems skautams
ir skautėms buvo suruošta pirmoji
stovykla Mendon Pond parke, virši-
ninkas – S. Ilgūnas. Nuo 1966 m.
skautai iš Rochester vykdavo stovyk-
lauti kartu su Kanados lietuviais
skautais Romuvos stovyklavietėn,
kur 1974 m. brolis Stasys buvo visos
stovyklos viršininku.

,,Dainavos” vietininkijos vieti-
ninku v.s. S. Ilgūnas buvo 1956–1964
m. ir 1970–1988 m. Jis buvo nuolati-
nis LSS Tautinių, Jubiliejinių
stovyklų dalyvis, kartu su jaunų
dienų skautiškuoju bičiuliu v.s. Vladu
Bacevičium vadovaudavo pašto sky-
riui. Yra apdovanotas aukščiausiu
LSS garbės ženklu – Geležinio Vilko
ordinu.

* * *
Kiekvienas praeidamas ruduo
mano širdin po aukso lapą dėjo.

Senatvės laukiau požymių,
bet man širdis jaunėjo ir

jaunėjo...
Aš nežinojau rytmečiais,
ar sveikint saulę deimantinę, 

ar žibančią dar iš nakties
gesinti žvakę paskutinę...

Poetės Juozės Vaičiūnienės eilė-
raščio žodžiais Giedrė Vasiliauskaitė-
Abromaitienė pasidalino skausmu su
Velionės bičiuliais, idėjos sesėmis ir
broliais, pranešdama apie Mamos
mirtį. 

Su j.v.s. Marija Vasiliauskiene
lietuviškoji skautija atsisveikino
Toronte, mieste, kuriame beveik 60
metų švietė sesės Marytės nuoširdi
skautystė.

1951 m. Toronte įsisteigus gau-
siam ,,Šatrijos” tuntui, į jį įstojo jūrų

skaučių ,,Vandenės” laivas, kurio va-
de nuo 1950 m. buvo v.v. Marija Paš-
kevičiūtė-Vasiliauskienė. Ir nuo tada
ji visada buvo ten – ,,Šatrijos” skau-
čių tunte (tuntininkė), Toronto skau-
tininkių draugovėje (seniūnė), Ro-
muvoje ankstų rytą jos auklėtinėms
įžodį duodant, Kaziuko mugėse Lie-
tuviškosios skautybės fondui aukas
renkant, ,,Skautų aido” puslapiuose
ir tuose niekad nesibaigiančiuose
Skaučių seserijos, Sąjungos vadovy-
bės darbuose.

1961–1966 m. sesė Marija buvo
Kanados rajono atstovė, 1976–1981
m. – Skaučių seserijos garbės gynėja,
1981 m. Toronte vykusio Seserijos
vadovių suvažiavimo vadovė. Skau-
čių seserijos vyr. skautininkės pava-
duotoja j.v.s. M. Vasiliauskienė buvo
išrinkta 1985–1987 m. kadencijai.
Tada su s. Algiu Senkum suruošė II
(1985 m.) ir III (1987 m.) LSS tunti-
ninkų konferencijas. 1988-1990 m. ji
redagavo Seserijos vyr. skautininkės
biuletenį ,,Gabiją”, 1991–1993 m.
išrinkta LSS Garbės teismo nare.

Dar šią vasarą sesė Marija su
dukra Giedre ir anūke Audra nuvyko
į Lietuvą; grįžusi sužinojo apie savo
skaudžią ligą ir Paskutinėn kelionėn
išsiruošė iš dukrelės namų Ottawa.

Tauraus lietuvio ir lietuvės, tikro
auklėtojo-vadovo pavyzdį būsimoms
kartoms palikę, Sese Marija ir Broli
Stasy, – ilsėkitės ramybėje.

Alė Namikienė

Nuotraukoje iš LSS archyvo – 1985 m. vengrų skautų Jubiliejinėje stovykloje Filmore, NY svečiavosi Rochester
,,Dainavos” skautai: v.s. St. Ilgūnas, brolijos vyr. skautininkas v.s. K. Matonis, ps. L. Lelienė, vyr.sk. A. Lelytė, s.v. A.
Skučas ir prit.sk. G. Draugelis. 
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SEIMAS AR VAIKŲ
DARŽELIS?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Paprastai parlamentai itin at-
kakliai gina savo teises, kovoja su
kitų valdžių pastangomis apriboti jų
prerogatyvas, griežtai reaguoja į vyk-
domosios valdžios ir teismų pastan-
gas paglemžti jų galias. Bet dabarti-
nis Seimas vis dažniau kreipiasi į
Konstitucinį Teismą (KT) dėl galu-
tinio sprendimo klausimų, kurie
priklauso išskirtinai Seimo kompe-
tencijai. Vis labiau atsisakydamas
savo teisėtų galių ir perleisdamas
įstatymų leidybą teismams, Seimas
ne tik griauna savo institucinį oru-
mą, bet ir sukuria pavojingą at-
vejį žengiant teismokratijos kūrimo
link.

Pastaruoju metu Seimo nariai
prašė KT išaiškinti, ar Arūnas Va-
linskas buvo teisėtai išrinktas parla-
mento pirmininku, ar parlamentarai
gali didinti sau atlyginimus, kokia
papildoma veikla jie gali užsiimti. Šie
klausimai yra Seimo vidaus tvarkos
reikalai, į kuriuos kitos valdžios
neturėtų kištis. Neatmetu galimybės,
kad išradingas Seimo narių būrys pa-
prašys KT nutarti, kiek ilgai jie gali
pietauti, ar privalo ryšėti kakla-
raiščius ir dėvėti švarkus.

Seimas ir tik Seimas turi nu-
spręsti, kokia papildoma veikla gali
užsiimti parlamentarai. Čia jo vidaus
tvarkos reikalas. Daugelyje šalių pa-
pildoma veikla yra visiškai draudžia-
ma, nes manoma, kad deputatas tu-
rėtų visas savo jėgas ir laiką skirti
tautos atstovavimui, o ne šalutiniams
darbams, net kūrybiniams. Bet kiek-
vienu atveju parlamentas, o ne kokia
kita institucija, nustato vidaus tvar-
kos taisykles. Parlamento nutarimas
šiuo klausimu yra lemiamas. Bet ne
Lietuvoje. Seimas kreipėsi į KT.

Savo paskelbtame išaiškinime
KT nurodė, jog kūrybinė veikla sieti-
na su siekiu sukurti mokslo, tech-
nikos, kultūros ar meno kūrinį. O
„Seimo narys įgyvendindamas kūry-
binės veiklos laisvę turi paisyti Seimo
nario, kaip tautos atstovo, konsti-
tucinio statuso ir iš jo kylančių tei-
sinių, etinių imperatyvų, tarp jų –
vengti viešųjų ir privačių interesų
konfliktų.”

KT aiškinimas yra banalus tra-
faretų rinkinys, kuris nieko nepasako
ir nenustato konkrečių gairių. Kitaip
ir negalėjo būti, nes ką gali KT pa-
sakyti šitokiu klausimu. KT turėtų
atsisakyti svarstyti tokius su Kons-
titucija beveik nieko bendro netu-
rinčius klausimus.

Ne mažiau stebina Seimo prašy-
mas, kad KT nutartų, ar Valinsko iš-
rinkimas Lietuvos Respublikos Sei-
mo pirmininku atitiko Konstituciją ir
Seimo statuto nuostatas, specifiškai,
ar galima antrą kartą teikti tą patį
kandidatą, kai jam jau buvo nepritar-
ta. Taip pat klausiama, ar buvo pa-
žeistas balsavimo slaptumas.

Seimo statutas yra Seimo reika-
las. Patys parlamento nariai nustato,
kokiomis sąlygomis jie dirbs. Jie
patys turi interpretuoti statutą, o
kilus nesutarimams, išsiaiškinti ir
priimti sprendimą. Neįsivaizduoja-
ma, kad grupė JAV senatorių kreip-
tųsi į teismą ir prašytų, kad jis nus-
tatytų, ar Senatas pažeidė savo sta-
tutą, priimdamas kurį nors spren-
dimą. Taip pat neįsivaizduojama, kad

Aukščiausiasis Teismas sutiktų nag-
rinėti tokį skundą.

Seimo narys Vytenis Andriukai-
tis ketina kreiptis į KT dėl antikri-
zinio plano konstitucingumo, būtent
dėl pataisų, kuriomis pakeista mo-
kesčių sistema, panaikintas darbo
užmokesčio ir socialinių išmokų in-
deksavimo įstatymas, sumažintas ba-
zinis pareiginių algų valstybės tarny-
boje dydis.

Mokesčiai yra vienas opiausių
vidaus politikos klausimų. Daugelis
rinkėjų sieja politines partijas su jų
mokesčių politika ir atitinkamai bal-
suoja. Dešiniųjų partijos linkusios
mažinti mokesčius apskritai, suteikti
daugiau lengvatų verslui. Kairieji sie-
kia labiau apmokestinti pasiturin-
čiuosius ir palengvinti mokesčių naš-
tą vargingesniems piliečiams. Rinkė-
jams tarus savo žodį, pergalę pasie-
kusi partija priima atitinkamus įsta-
tymus. Taip demokratijoje įgyvendi-
nama žmonių išreikšta valia.

Šią savaitę naujasis JAV prezi-
dentas Barack Obama susitiko su
opozicinės Respublikonų partijos
vadovais. Išklausęs jų nuomones dėl
krizės įveikimo plano pripažino, kad
yra esminių nesutarimų. Ir pasakė,
kad aš (suprask, ir Demokratų parti-
ja) laimėjau rinkimus. Taigi jis ir jo
partija tars lemiamą žodį. Jei po
ketverių metų respublikonai pasiek-
tų pergalę per prezidento ir Kongreso
rinkimus, jie laimėtų teisę pakeisti
įstatymus taip, kad šie atspindėtų jų
nuostatas. Brandžioje demokratijoje
politinės partijos kreipiasi į rinkėjus,
o ne į teismus.

KT taip pat nusprendė, kad vals-
tybėje susiklosčius itin sunkiai eko-
nominei padėčiai įstatymų leidėjas
gali laikinai nustatyti mažesnį Seimo
nario atlyginimą. Negalima priekaiš-
tauti šiam KT nutarimui, bet vėl
nesuprantama, kodėl iš viso reikėjo
kreiptis į teismą. Daugelis Seimo na-
rių deputatų puikiai žino Konstitu-
ciją ir įstatymus (juk patys juos
parašė!). Seimo teisės departamente,
be abejo, dirba kompetentingi teisi-
ninkai. Tad Seimas turi žinoti, kokie
įstatymo projektai atitinka Konsti-
tuciją, kokie – ne.

Seimas kartais klysta. Ir tada KT
gali nurodyti, kad įstatymas priešta-
rauja Konstitucijai. Bet tai išimtis, ne
norma. Seimo tiesioginis darbas yra
įstatymų leidyba. Jis turi užsiimti juo
ir nesielgti kaip koks nors pradedan-
tis mokinukas, kuris nedrįsta žengti
nė vieno žingsnio, neatsiklausęs mo-
kytojo.

Seimo narys Algimantas Sala-
makinas neseniai klausė: kas mes –
vaikų darželis, kad nežinotume, kiek
galime išgerti ir ar apskritai galime?
Deja, Seimą užvaldė vaikų darže-
lio mentalitetas, ir ne tik dėl alko-
holinių gėrimų. Parlamentarai ne-
bedrįsta leisti įstatymų, nesikreipę į
KT.

Pažymėtina, kad Seimas ketina
kreiptis į KT dėl karo prievolininkų
karinio rengimo visiško panaikinimo,
taip pat dėl vardų ir pavardžių rašy-
mo asmens dokumentuose.

Jau laikas Seimui subręsti –
nesielgti kaip vaikui, neprotauti kaip
vaikui, bet tapti suaugusiu ir mesti,
kas vaikiška.

Alfa.lt 

Bet valdžia visgi
pasimokė 

BRONIUS NAINYS

Jeigu protestuotojai būtų išsiskirstę ramiai, valdžia nebūtų pasimo-
kiusi, sklido žiniasklaidoje užuominos, aptariant riaušėmis pasibai-
gusią sausio 16–osios demonstraciją, nors visi iki vieno riaušes

smerkė, reikalaudami jų sukėlėjus bausti. Būdingas mąstymas: riaušės
smerktinos, jų kėlėjai baustini, tačiau jos paliko ir gerų dalykų – pamoką
politikams, kuria jie jau ir naudojasi.

„Netikiu, kad ir dabar valdžia būtų ko nors išmokusi, – rašiau „Ame-
rikos lietuvyje” (2009 m. sausio 24 d.), – nes iki šiol dar nė viena jų nebu-
vo linkusi tokiu keliu pasukti, visada per daug meilės rodydama išminčiai
„mes viską žinom”. Beje, šiek tiek klydau. Pirmiausia valdžia įsitikino,
kad ja nepatenkintieji atsakymų į savo klausimus jau drįsta ieškoti kiau-
šiniais į Seimo langus ir visuomenėje randa, jeigu ir ne pritarimo, tai bent
pateisinimo, kaip pakaitalo ramiam veiksmui, kuriuo nė kokių atsakymų
iki šiol negaudavo. Ir vargu ar tokiu atveju kitą kartą, sakykim, per įvyk-
siančią demonstraciją vasario 3 d., Seimo pirmininkas drįs ramiai pietau-
ti „Stikliuose”, vidaus reikalų ministras svečiuosis užsienyje, premjeras
užsitrenks duris savo įstaigoje, policijos vadovas prileis demonstruotojus
prie Seimo arčiau negu įstatymų reikalaujamus 75 metrus, o VSD direk-
torius iš anksto „nieko nežinos” apie ruošimąsi riaušėms. O tai – jau ne-
bloga pamoka.

Antra: valdžia visgi kiaušinių neišsigando ir neišsilakstė. Ir taip pat
mojo ranka į opozicijos ir ypač konservatorių „iš principo” nemylinčios ir
dėl to ją palaikančios spaudos reikalavimus atsistatydinti.

Trečia: pripažino savo klaidas, priėmė ir pačių konservatorių kritiką,
beje, net gana kietą, pažadėjo klaidas taisyti ir eiti toliau. „Mes nesiren-
giame sustoti”, – tvirtai rėžė premjeras Andrius Kubilius. Kalbėsimės,
tarsimės, aiškinsimės protestuotojų reikalavimus, bandydami juos paten-
kinti.

Geri reiškiniai, ypač kai Kubiliaus pažadai jau pradedami vykdyti. Jis
pats kalbėjosi su vasario 3 d. ketinančių demonstraciją organizuoti smul-
kiųjų verslininkų organizacijų atstovais, o socialinės apsaugos ir darbo
ministras Rimantas Dagys sausio 28-tą organizuoja socialinį forumą „Dia-
logas su Lietuva”. Bet čia tik paviršius – dviejų mėnesių Vyriausybės dar-
bo klaidų taisymas. Tačiau ką apie jas padariusius, net tokioms riaušėms
priežastį sudariusius pareigūnus? Aišku, po premjero Kubiliaus atsistaty-
dinimo kiltų jau tikrai didelė maišatis, apie kurios išdavas šiandien neį-
manoma net spėlioti, tačiau iš naujo jėgos užsitikrinimas Seime, neabejo-
ju – didele balsų persvara, tikrai praverstų. Padėtų ir kabineto pertvarky-
mui, nes bent finansų ministro Algirdo Šemetos ir vidaus reikalų ministro
Raimundo Palaičio klaidos per didelės, kad į jas būtų galima numoti
ranka. Jie turėtų būti pakeisti. Taip pat atleistinas jau ne kartą savo
netinkamumą šioms pareigoms įrodęs VSD direktorius Povilas Mala-
kauskas. Keistinas ir jau pirmąją tarnybos dieną su žurnalistais susiriejęs
dėl apeigų Seimo tualetuose ir apskritai savo padėtyje nesusivokiantis
Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas. Ar gali būti patenkinta tauta poli-
cijos vadovo Vizgirdo Telyčėno išmintimi, net įstatymo nepaisant? Riaušių
kėlėjai baustini – dėl to niekas nesiginčys, tačiau prie jų privedę valstybės
pareigūnai ir nesugebėję, iš tikrųjų – net ir nebandę, jų sutramdyti jau
pagirtini? Ar tokia Kubiliaus Vyriausybės politika?

Savo nusiteikimą labiau turėtų išryškinti ir pats premjeras, nes iš jo
pareiškimų nelabai aišku, ar pagrindinis valdžios uždavinys yra atsi-
skaitymas su riaušininkais teismuose, ar rimtas atsiliepimas į protestuo-
tojų reikalavimus, nors ir kiaušiniais į Seimo langus paremtus. Kažin ar
ne geriau būtų Kubiliui apie bausmes nekalbėti, nes čia yra teisinės siste-
mos uždavinys. Premjerui pirmiausia turi rūpėti protesto priežastys ir
skubus jų šalinimas, bandant įtikinti smulkiųjų verslininkų organizacijas
vasario 3 d. ruošiamų demonstracijų atsisakyti. Suprantama, tai sunkus
uždavinys, nes Kubiliui tenka graužti ir buvusios Gedimino Kirkilo Vy-
riausybės nuvalgytus ekonominius kaulus. Pvz., kur gauti jos iš „Sodros”
atsargų iššvaistytą milijardą litų, kuris dabar labai praverstų?

Tačiau ir čia dar ne paskutinė bėda. Kažin ar klaidų ištaisymo užteks
Vyriausybei susikaupti pakankamai pinigų ir atlikti piliečiams įsipareigo-
jimus? Kubilius tai žino. Dėl to ir toji taupymo politika, jau net ir
seimūnus privertusi susimažinti atlyginimus. Bet tai irgi tik ašaros – san-
taupų 6 milijonai litų per metus. Vargu ar daug daugiau jų ir sumažinus
kitų aukštesnių pakopų valstybės tarnautojų algas, net panaikinus ir
tokias nesąmones, kaip įvairius priedus. Žymiai daugiau litų būtų
sutaupyta atsisakius įvairių nebūtinų valstybinių projektų, statybų, tokių
kaip, pvz., Valdovų rūmai, valdžios įstaigų buveinių prabangių atnauji-
nimų. Dėkui Dievui, jau susiprasta atsisakyti Gugenheimo muziejaus sta-
tybos. Tačiau keista, kad nė mažiausios užuominos nėra apie nepaprastai
išlaidžią valstybės valdymo sandarą. Pvz., kodėl net nebandomas svarstyti
jau seniai visuomenės keliamas klausimas, kodėl Seimą turi sudaryti 141
narys, kai visiškai pakaktų 101, o esant geriems norams – net 81. Kam
reikia apskričių? Tai pat ir trijų didžiųjų – Seimo, prezidentūros ir Vy-
riausybės? Kai tikrai užtektų dviejų: Seimo ir Vyriausybės arba Seimo ir
prezidentūros. Tokios sandaros užtenka net Amerikai. Kam dar steigiama
keturioliktoji ministerija, kai užtektų tik vienuolikos, o gal net ir devy-
nių, nes net keturias dabartines lengvai galima prijungti prie kitų. Taip
persitvarkius, jau ne tik milijonai, bet ir milijardai susitaupytų. Bet šia
kryptimi eiti valdžios šios riaušės, atrodo, dar nepamokė.  

Balsas.lt 
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Lietuvos aukštosios mokyklos laukia jaunimo
LORETA TIMUKIENÈ

Vyresniųjų klasių moksleiviai ir
jų tėvai vos ne kasdien sprendžia
vieną sudėtingiausių galvosūkių –
kuriuo keliu pasukti jų atžaloms ren-
kantis profesiją ir aukštąją mokyklą.
Pasirinkimą dažnai lemia ne tik
jaunimo norai, gebėjimai, polinkiai,
bet ir tėvų finansinės galimybės. Ne
vienai šeimai nusvyra rankos, suži-
nojus, kokią sumą teks pakloti už
studijas. Tuomet ir prasideda svars-
tymai, kuriuo keliu pasukti, norint
susikurti sočią ir užtikrintą ateitį.
Dažnai šeimai tenka nemažai paau-
koti, kol jų atžala baigia studijas. Ne
retenybė ir toks variantas, kai jau-
nimas pasinaudoja  galimybe rinktis
studijas bet kuriame pasaulio uni-
versitete ar koledže. Pastaruoju metu
pasigirsta balsų, raginančių lietu-
vaičius grįžti studijuoti gimtinėn.
Viliojama ir studijų kokybe, ir nedi-
deliu mokesčiu už mokslą. Galbūt,
pasvėrus visus ,,už” ir ,,prieš”, ir ver-
ta išbandyti šią galimybę – kiekvie-
nas turi pasirinkimo laisvę. 

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziume Universiteto ir
mokslo sesijoje apie tokią galimybę
kalbėjo VGTU Priėmimo komisijos
atsakingasis sekretorius doc. Ro-
mualdas Kliukas. Gerbiamo docen-
to paprašėmė  papasakoti apie stu-
dijas Lietuvoje.

Inžinieriaus profesija
nepraranda populiarumo

Šalies pažangą bei gerovę pir-
miausia lemia technologijos ir fizinių
mokslų specialistai. Inžinerinių stu-
dijų populiarumas didėja visame
pasaulyje. Didelis inžinierių stygius
jaučiamas ne tik Lietuvoje, bet ir
Europos Sąjungos šalyse senbuvėse. 

Sociologams paskelbus duome-
nis, kad geriausiai įsidarbina Vil-
niaus Gedimino technikos universi-
teto (VGTU) absolventai, laikraščiuo-
se pasirodant skelbimams, kad Lietu-
voje ir Vakaruose reikalingi inžinie-
riai, nemažai abiturientų atsigręžė į
techninius mokslus. Jie renkasi ge-
rokai pragmatiškesnes studijų pro-
gramas: statybą, architektūrą, me-
chaniką, informatiką, įvairių krypčių
inžineriją, kai kurias kitas techninių
ir fizinių mokslų krypčių progra-
mas. 

Pasak doc. Romualdo Kliuko,
jaunimo požiūris į techninių mokslų
studijas jau keleri metai gerėja. Sta-
tybos inžinerija pateko į populiariau-
sių studijų programų dešimtuką Lie-
tuvoje. Vienas iš svarbiausių rodiklių,
rodančių studijų kokybę ir specialistų
poreikį, yra absolventų įsidarbini-
mas. Pastaraisiais metais iš visų Lie-
tuvos aukštųjų mokyklų VGTU pa-
rengti specialistai įsidarbina geriau-
siai. Tai rodo šalyje atlikti tyrimai (žr.
Darbo biržos informacija; Darbo ir
socialinių tyrimų instituto tyrimų
rezultatai ir kt.).

Aštuoniuose VGTU fakultetuose
ir Antano Gustaičio aviacijos institu-
te galima rinktis studijas pagal 41
pagrindinių, 2 specialiųjų profesinių
ir 44 magistrantūros studijų prog-
ramas. Tai fizinių, technologijos,
socialinių (vadybos studijų progra-
mos) mokslų bei meno studijų sritys.
Dienines studijas finansuoja vals-
tybė, kitų formų studijos yra moka-
mos. 

Labai svarbi studijų kokybės už-

tikrinimo dalis yra išorinis ir vidinis
studijų vertinimas. Studijų kokybės
vertinimo centras nuolat vertina Lie-
tuvos aukštųjų mokyklų studijų
programas. Visos VGTU vertintos
programos yra akrediduotos ir įver-
tintos teigiamai. 

Jaunimas iš užsienio taip 
pat laukiamas 

Kaip sakė pašnekovas, VGTU
renkasi vis daugiau studentų iš už-
sienio. Po Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo VGTU Užsienio studijų
centre vyravo studentai iš Artimųjų
Rytų, daugiausia – Libano, o po 2001
m. rugsėjo 11-osios jų smarkiai su-
mažėjo. Jiems vis sunkiau gauti vi-
zas. Jų vietą užėmė darbščiausiais
visame pasaulyje vadinami studentai
iš Kinijos. Vis daugiau studijuoti į šį
universitetą atvyksta studentų iš
Turkijos, Izraelio. Kiekvienais metais
studijas Lietuvoje pasirenka apie  200
užsieniečių.

Pasak R. Kliuko, pasaulyje vyks-

tant rinkų, mokslo ir studijų susilie-
jimui, vis labiau turime bendrauti
viena kalba. Tokia kalba tampa anglų
kalba. Jau 1991 m. VGTU buvo suda-
rytos pirmosios studentų grupės,
kuriose buvo galima studijuoti anglų
kalba. Šiandien anglų kalba galima
rinktis studijas visuose universiteto
fakultetuose. Tokios studijos sudaro
galimybę tobulinti ir praktiškai var-
toti anglų kalbą, geriau susipažinti su
studijomis užsienio universitetuose
pagal mainų programas, geriau mo-
kėti specialybės užsienio kalbą bū-
simojoje praktinėje veikloje baigus
studijas.

VGTU kelintus metus iš eilės
pirmauja pagal studentų, išvažiuo-
jančių stažuotis į Vakarų šalių uni-
versitetus, skaičių, pagal tarptauti-
nių mainų programas. Viena populia-
riausių studijų mainų programų –
SOCRATES/ERASMUS. Pagal šią
programą studentai vyksta trum-
palaikių vieno ar keleto semestrų
studijų arba parengti baigiamojo
darbo. Pernai pagal SOCRATES/
ERASMUS programą išvyko apie 200
VGTU studentų. Studentų mainai
vyksta su daugiau nei 90 Vakarų
mokslo įstaigų. 

Nors studijos užsienyje trumpa-
laikės, tačiau jos yra labai naudingos.
Studentai gauna daugiau žinių,
susipažįsta su kitos šalies studijų sis-
tema, gyvenimu, kultūra, įgyja bend-
ravimo, prisitaikymo svetimoje ap-
linkoje įgūdžių.

VGTU bakalaurai, magistrai tę-
sia studijas Vakarų universitetuose. Į
tenykščius universitetus VGTU ab-
solventai lengvai įstoja ar tęsia pag-
rindines, magistrantūros, doktoran-
tūros studijas. 

Neakivaizdinės ir vakarinės
studijos 

Pasidomėjome, ar yra galimybė
norintiems studijuoti Lietuvoje su-
derinti mokslą ir darbą. Kaip sakė
priėmimo komisijos sekretorius, kas-
met daugėja jaunesnių ir geriau pa-
siruošusių dirbančių žmonių, sto-
jančių į neakivaizdines ir vakarines
studijas. VGTU į vakarinį ir neaki-
vaizdinį skyrių priima studijuoti į 9

programas neakivaizdiniame sky-
riuje ir 5 programas vakariniame
skyriuje. Mokslas yra mokamas
(1,072 Lt moka socialinius mokslus
studijuojantys vakariniame ir neaki-
vaizdiniame skyriuje, 1,250 Lt moka
technologijos, fizinių, biomedicinos
mokslų ir meno studijų  neakivaiz-
dinio skyriaus studentai, 1,500 Lt –
technologijos, fizinių, biomedicinos
mokslų ir meno studijų vakarinio
skyriaus studentai). Dokumentai
priimami internetu (www.vgtu.lt) ir
paštu.

Jau ketvirtus metus VGTU
organizuoja studijas kolegijų absol-
ventams, norintiems tęsti studijas
universitete siekiant aukštojo univer-
sitetinio diplomo. Kadangi kolegijos
absolventų skaičius kasmet auga,
šios „išlyginamosios” studijos sulau-
kia vis didesnio susidomėjimo.

Kaip pasirengti studijoms
Lietuvoje?

Priėmimo komisijos sekretorius,
paklaustas, ką jis darytų, jeigu su-
galvotų studijuoti Lietuvos aukšto-
joje mokykloje, negailėjo patarimų.
Jis sakė: ,,Visų pirma išsinagrinėčiau
visų Lietuvos aukštųjų mokyklų stu-
dijų programų sąrašą. Pažymėčiau
savo sielai artimas. Po to susitikrin-
čiau su visų aukštųjų mokyklų tai-
syklėmis į magistrantūrą ir dokto-
rantūrą. Jei aukštoji mokykla ruošia
tos srities, kurios bakalauro studijas
noriu stoti magistrantus ir doktoran-
tus, prie jos dėčiau +. Tada paskaity-
čiau sociologų ir nepriklausomų spe-
cialistų tyrimų rezultatus apie sau-
gias ir nesaugias specialybes (ateities
negarantuojančias specialybes), pa-
vartyčiau didžiųjų laikraščių skelbi-
mų skyrius ir tik tada rašyčiau pra-
šymus.

Į klausimą, kokią specialybę
rinktųsi jis pats, svečias iš Lietuvos
atsakė, kad jam artimiausios yra
inžinerinės studijų programos. O abi-
turientams R. Kliukas patarė rinktis
tą studijų programą, kuri mieliausia
širdžiai. Jis sakė: ,,Jei labai norite į
vadybą, ten ir stokite. Geri specia-
listai reikalingi visose srityse.”

Nukelta į 9 psl.

VGTU parengti specialistai lengvai įsidarbina.

Doc. Romualdas Kliukas
L. Timukienės nuotr.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Algimantas Gečys straipsnyje
„Nustokime rūpintis neribota dvigu-
ba pilietybe” („Draugas”, 2009 m.
sausio 24 d.) rašo: „Prezidento Adam-
kaus pasirašytas, Seimo pataisytas
pilietybės įstatymas, neprieštarau-
jantis 2006 m. lapkričio 13 d. Kons-
titucinio Teismo nutarimui, įsigaliojo
2008 m. liepos 22 d. ir galios iki 2010
m. sausio 1 d.  Šiame įstatyme yra iš-
dėstyti atskiri atvejai, kai asmuo,
turėdamas kitos valstybės pilietybę,
gali tapti Lietuvos piliečiu. Lietuvos
Respublikos piliečiu gali būti ir kitos
valstybės pilietis (jo vaikai, vaikaičiai
ir provaikaičiai), jei jis yra asmuo,
kuris iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo
Lietuvos pilietybę ir buvo ištremtas
ar pasitraukęs iš Lietuvos 1940 m.
birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d.”

Primenu, kd šis įstatymas įsi-
galiojo ne Adamkaus parašu 2008
metais, kaip, atrodo, iš čia minimo
Gečio rašinio, bet LR Seimo buvo pri-
imtas Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) valdybos pastangomis
1992–1997 m. kadencijos laikotarpiu.
Jį paruošė Lietuvos prezidento Al-
girdo Brazausko ir PLB valdybos
1995 m. vasario 1 d. sudaryta komisi-
ja, susidedanti iš 11 išeivijos ir 6 Lie-
tuvos Respublikos atstovų. Komisijai
vadovavo LR Seimo narys Rimantas

Markauskas (pirm.) ir PLB valdybos
vicepirmininkas, ypač daug pastangų
ir darbo šiam uždaviniui skyręs Ri-
mas Česonis (vicepirm.). Pirmoji įsta-
tymo dalis, iš pilietybės išskirianti
vaikaičius, buvo paruošta komisijos
posėdyje 1995 m. gegužės 29 d. – bir-
želio 2 d. ir netrukus LR Seimo pri-
imta. Antroji, į įstatymą įjungianti
vaikaičius, LR Seimo buvo priimta
per pirmąjį PLB seimą Lietuvoje
1997 m. liepos pradžioje.

Šis įstatymas nei kada nors
anksčiau, nei A. Gečio minimą 2006
m. lapkričio 13 d. Konstitucinio Teis-
mo nebuvo pripažintas negaliojančiu
ir veikia nuo 1997 m. vidurio. Taigi –
jau 12 metų.

Taip pat primenu, kad šiam už-
mojui įgyvendinti PLB valdybai pri-
reikė net 5 metų sunkaus ir sudėtin-
go darbo. Į komisiją įėjo 9 kraštų
bendruomenių atstovai, ALT’o atsto-
vas ir teisininkas dr. Bronius Nemic-
kas. PLB valdybai, naudodamasis
savo darbo Seime patyrimu, labai pa-
dėjo ir su Česoniu uoliai bendradar-
biavo komisijos pirmininkas, Seimo
narys Markauskas.

Bronius Nainys
PLB valdybos 1992–1997 m.

kadencijos pirmininkas

DABARTINIS PILIETYBÈS ÎSTATYMAS.
PATIKSLINIMAS

Labai daug ir spaudoje, ir inter-
nete yra rašyta ir pasakyta apie
dvigubos pilietybės temą. Ypač kas
skaito komentarus internete, ten vi-
sokie ,,tikri” ir netikri lietuviai jau
taip nuvalkiojo šią temą, kad daug
kam ji yra pasidariusi nebeįdomi.

Algimantas Gečys savo straips-
nyje (,,Draugas”, 2009 m. sausio 24
d.) remiasi Vytauto Landsbergio ir
Romualdo Ozolo pasisakymais apie
pavojų Lietuvai, jei būtų priimtas
dvigubos pilietybės įstatymas. Yra
teigiama, kad jeigu Lietuvoje gy-
venantys rusai turės dvigubą – ne tik
Lietuvos, bet ir Rusijos – pilietybę, tai
Maskvai bus pretekstas užimti Lie-
tuvą, siekiant apsaugoti savo
piliečius. 

Gali būti, kad Landsbergio ir
Ozolo žodžiuose kažkiek tiesos yra.
Tačiau žiūrint į Europos geografiją ir
istoriją, sunku įsivaizduoti, kad
dviguba pilietybė nulemtų vieną ar
kitą Maskvos žygį. 

Turime pačios Lietuvos istorijos
1940 metų pavyzdį – ar Maskvai tada
reikėjo ,,dvigubos pilietybės” pretek-
sto, kai užėmė Lietuvą? Arba, kai
Hitleris užėmė Čekoslovakiją, ar tai

buvo kokios nors dvigubos pilietybės
pasekmė? Pagaliau, kai prezidentas
Bush siuntė JAV karius į Iraką, neat-
simenu, kad jis būtų paminėjęs kokį
nors dvigubos pilietybės klausimą. Be
to, jeigu Maskvai atsiras noras žengti
prieš Lietuvą, tai Kaliningrade, ir
bendrai rusų tranzite per Lietuvos
teritoriją į Kaliningradą, Maskvai
bus daug lengviau išgalvoti kokią
nors ,,priežastį” rusus ,,apsaugoti”.

Lietuvos pilietybė yra brangi, ir
tas, kas jos nori, ar gyvendamas Lie-
tuvoje, ar išeivijoje, tai supranta. Ta-
čiau nuvalkiota ,,dvigubos pilietybės”
tema jau daug ką iš mūsų išvargino.
Gerb. Gečys teisingai rašo, kad per
daug energijos, žodžių ir, turbūt, lėšų
sprendžiant šią temą yra jau išbarsty-
ta. Gaila, kad mūsų Lietuvoje nei
valdžioje, nei Seime nėra kas ryžtin-
gai ir aiškiai šį klausimą pristatytų ir
pagaliau nuspręstų vienaip ar kitaip. 

O dėl buvusios sovietų pareigū-
nės Birmontienės paskyrimo į Lietu-
vos Konstitucinį Teismą, tai čia tiktai
dar vienas ,,nuopelnas” mūsų buvu-
sio chicagiškio Valdo Adamkaus. 

Donatas Januta
San Francisco, CA

Sausio 15 d. Ziono Liuteronų
bažnyčioje įvyko Psichologinės ir
Dvasinės pagalbos draugijos atviras
posėdis. Jo metu buvo perskaitytas ir
patvirtintas praeito susirinkimo, įvy-
kusio 2008 m. lapkričio 29 d. Le-
monte, protokolas.

Įžanginį žodį tarė Draugijos pir-
mininkas kun. Valdas Aušra. Jis
trumpai aptarė, kas buvo  nuveikta
nuo  Draugijos įkūrimo. Pasidžiaugta
gražiu renginiu – kalėdiniu vaka-
rėliu, surengtu gerb. Vilijos namuose.
Jo metu buvo skaniai pasivaišinta,
gražiai pabendrauta, apsikeista do-
vanėlėmis. Šventinę nuotaiką su-
stiprino netikėtas Barboros ir Žygi-
manto apsilankymas. Kiekvienas,
padeklamavęs, pašokęs ar padaina-
vęs, buvo papildomai apdovanotas.

Draugijos veikla tik prasideda,
tačiau jau galima pasidžiaugti jos
rezultatais: išspausdinta pora psi-
chologės Laimos Zavistauskienės
straipsnelių, užmegztas bendradar-
biavimas su Lietuvoje gyvenančiais ir
dirbančiais panašų darbą kolegomis.

Po to sekė iždininkės Vilijos
Aukštuolienės ataskaita. Draugijoje
yra 22 nariai: kunigai, socialiniai dar-
buotojai, psichologai, gydytojai ir visi,
kuriems nesvetimi kitų žmonių
skausmai ir nelaimės. Džiugu, kad į
Draugiją įsilieja nauji nariai. Kvie-
čiame visus, norinčius būti Draugijos
nariais, įsitraukti į mūsų gretas.
Skambinkite telefonu 773-983-6517.

Posėdžio metu aptarta, kaip pa-
gerinti „Psichologinės pagalbos li-
nijos” darbą. Dabar telefonas veiks 2
kartus per savaitę – pirmadieniais ir
ketvirtadieniais, nuo 6 val. vak. iki 10
val. v. Primename telefono numerį: 1-
866-438-7400.  

Buvo apsvarstyti kun. Antano
Saulaičio, SJ pateikti pasiūlymai,
kaip padėti išsituokusiems, išsi-
skyrusiems ar esantiems ant skyrybų
slenksčio tautiečiams. Buvo nutarta
kovo 5 d. surengti seminarą, skirtą
lietuviškai visuomenei. Bus aptarta,
kaip skyrybos paliečia šeimas: a)
teisiškai (advokatė Kristina Wayne);
b) suaugusius šeimos narius (psi-
chologė Laima Zavistauskienė); c)
vaikus (vaikų psichologė Pranutė
Domanskienė); d) bažnytine-religine
prasme (kun. Antanas Saulaitis, SJ ir
kun. Valdas Aušra).

Toliau buvo aptarta, kaip galima
padėti žmonėms, kurie prižiūri žmo-
nes, taip pat netektį patyrusiems
žmonėms.

Kadangi mūsų Draugijos nariai
patys dirba paguodos srityje, nutarta
panaudoti susitikimus bent retkar-
čiais kaip savipagalbos grupelę ar
kitais būdais praskaidrinti jų gyve-
nimą. Aptarus kitus reikalus, posėdis
užbaigtas. Kitas posėdis įvyks vasario
26 d. 6:30 v.v. Ziono Liuteronų baž-
nyčioje. Kviečiame dalyvauti.

Parengė 
gyd. Onutė Radzevičienė

BRANGI PILIETYBÈ TAMPA NUVALKIOTA TEMA

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. 

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org

Draugijos veikla jau
prasidėjo

KomentarasKomentaras

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

,,Draugo” spalio 30 d. laidoje
skaitėme įdomią žinią, kad keisis
Katalikų Bažnyčios šv. Mišių pabaiga.
Toliau rašoma, kad numatomi va-
riantai turėtų padėti tikintiesiems
geriau sujungti liturgiją su misionie-
rišku pašaukimu savo gyvenime. Pats
popiežius Benediktas XVI parinko
galimas formules. Cituojamas kardi-
nolas Francis Arinze, Vatikano Kulto
ir sakramentų kongregacijos pirmi-

ninkas. Greta ,,Mišios baigtos, eikite
ramybėje”, kiti galimi variantai
yra: ,,Eikite ir skelbkite Viešpaties
Evangeliją”, ,,Eikite ramybėje, šlo-
vindami Dievą savo gyvenimu” ir
,,Eikite ramybėje”.

,,Suprantame Šventojo Tėvo
troškimą rasti būdų, kaip kuo aiškiau
išreikšti ryšį tarp to, kas yra švenčia-
ma liturgijos metu, ir to, kaip tikin-
tieji gyvena anapus liturgijos, svar-
bus tas judesys nuo altoriaus į pa-
saulį”, – sakė      Nukelta į 11 psl.

Šv. Mišių pabaiga ar – jų
pradžia?

Draugijos nariai kalėdinio vakarėlio metu.
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O. Koršunovas – Prancùzijos Meno
ir literatùros ordino kavalierius 

Auginti vaikus – per brangu

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) –
Lietuvos režisieriui Oskarui Koršu-
novui šią savaitę bus suteiktas Pran-
cūzijos Meno ir literatūros kavalie-
riaus ordino vardas, pranešė Pran-
cūzijos ambasada Lietuvoje.

Garbingą Prancūzijos apdovano-
jimą O. Koršunovui sausio 30 d.
Prancūzijos teatro ,,Comedie-Fran-
caise” apsilankymo Lietuvoje proga
įteiks Prancūzijos ambasadorius Lie-
tuvoje Francois Laumonier.

O. Koršunovas dirbo su ,,Come-
die-Francaise” režisuojant spektaklį
pagal William Shakespeare pjesę
,,Užsispyrėlės sutramdymas”.

Pasak ambasados pranešimo,
Meno ir literatūros ordinu apdovano-
jami asmenys, pasižymėję meno ir li-

teratūros srityse.
Nacionalinės premijos laureatas

ir daugelio Europos teatrų prizų lai-
mėtojas O. Koršunovas nuo 1999 m.
vadovauja Vilniuje įsikūrusiam O.
Koršunovo teatrui, kuriam 2004 m.
buvo suteiktas Vilniaus miesto teatro
vardas. Režisierius yra pastatęs dau-
giau nei 30 spektaklių Lietuvos ir už-
sienio teatruose.

Prancūzijos Meno ir literatūros
ordino riterio vardas 1995 m. buvo
suteiktas vienam žinomiausių Lietu-
vos režisierių Juozui Miltiniui (po
mirties).

Gastrolių į Lietuvą atvykstanti
,,Comedie-Francaise” teatro trupė
Lietuvos nacionaliniame dramos te-
atre kiekvieną vakarą pristatys dvi
pjeses: bulgarų režisieriaus Galin Sto-
ev ,,Šventė” ir anglų režisieriaus Dan
Jemmett ,,Juokingosios pamaivos”.

Šios ,,Comedie-Francaise” gast-
rolės – jau antrosios Lietuvoje ir yra
projekto ,,Vilnius – Europos kultūros
sostinė” dalis. Pirmą kartą teatras
apsilankė 1973 m. 

1680 m. karaliaus Liudviko XVI
įkurta ,,Comedie-Francaise” yra vie-
na iš seniausių ir garsiausių teatro
trupių pasaulyje. Turėdama trijų
šimtmečių istoriją bei nuolatinių ak-
torių trupę, ji imasi klasikinių ir šiuo-
laikinių, prancūzų ir užsienio autorių
repertuarų.

Arkivyskupas kaunieçiams
linkèjo dirbti ne dèl karjeros

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) –
Skrydžių bendrovės ,,flyLAL” bank-
rotas kelia nepasitenkinimą ne vien
tūkstančiams bilietų įsigijusiems ke-
leiviams. Grėsmė iškilo ir Lietuvos
kultūros vertybėms, iki šios bendrovės
bankroto išskraidintoms į Ukrainą.

Bankrutavus skrydžių bendrovei
,,flyLAL”, susirūpinta, kaip į Lietuvą
sugrįš Kijeve šiuo metu rodomi Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio ir ki-
tų dailės klasikų kūriniai. Svarstoma
galimybė juos pargabenti kariniu lėk-
tuvu.

Lapkričio 22 d. Kijevo nacionali-
niame dailės muziejuje buvo atidary-
ta M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų
darbų paroda. Tai buvo vienas iš
,,Lietuvos dienų Ukrainoje” renginių. 

Lietuvių dailės klasikų M. K.
Čiurlionio, Adomo Varno, Petro Kal-
poko, Antano Žmuidzinavičiaus, Ka-
jetono Sklėriaus ir kitų menininkų 93
darbus specialiu užsakomuoju reisu į

Ukrainą nuskraidino oro bendrovė
,,flyLAL”. Kol ukrainiečiai domėjosi
kūriniais, juos gabenusi bendrovė su-
stabdė savo veiklą ir kreipėsi į Vil-
niaus apygardos teismą dėl bankroto
bylos iškėlimo. 

Nacionalinio M. K. Čiurlionio
muziejaus direktorius Osvaldas Dau-
gelis sakė, kad parodos darbai į Lie-
tuvą turėtų grįžti vasario pirmoje pu-
sėje. Lietuvos kultūros atašė Kijeve
Gabrielė Žaidytė sakė, kad ambasa-
doje vyko posėdis, kuriame spręsta,
kaip elgtis su M. K. Čiurlionio ir jo
amžininkų darbais. 

,,Apsvarstėme visus įmanomus
variantus. Darbai būtinai turi būti
gabenami oro paštu. Tad prireikus
kreipsimės į Ukrainos oro bendroves,
vykdančias užsakomuosius skry-
džius. Žiūrėsime, kokias finansines
sąlygas jos pasiūlys. Čiurlionis į Lie-
tuvą grįš”, – ramino kultūros atstovė
Ukrainai ir Gruzijai.

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) – Fi-
nansinė vaikų išlaikymo našta ir ne-
pakankama valstybės parama – pag-
rindinės priežastys, kurios lemia po-
rų apsisprendimą negausinti šeimos.

Tai parodė Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Sociologijos katedros moks-
lininkų tyrimas, atliktas Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos užsa-
kymu.

68 proc. apklaustųjų teigė, kad
vaikų neplanuoja turėti dėl per dide-
lės finansinės naštos, 62 proc. – ne-
pakankamos valstybės finansinės pa-
ramos. 56 proc. apklaustųjų sakė, kad
nuo šeimos gausinimo juos sulaiko
netikrumas dėl ateities, 54 proc. –
sunkumai derinant vaikų priežiūrą ir
darbą.

Tyrimas taip pat parodė, kad
daug šeimų patiria sunkumų derin-
damos darbą ir šeimos gyvenimą.
Daugiau nei pusė apklaustųjų (53
proc.) pasisakė, kad papildomos iš-
mokos šeimoms, turinčioms vaikų,
padėtų išspręsti šią problemą. 44
proc. apklaustųjų manė, kad tam pa-
gelbėtų lankstesnės darbo valandos.

39 proc. žmonių mano, kad de-
rinti darbą ir šeimos gyvenimą pagel-
bėtų palankesnės tėvystės ir motinys-
tės atostogų sąlygos, 38 proc. – kad
reikėtų įsteigti daugiau vaikų prie-
žiūros įstaigų ir pagerinti jų darbo
kokybę.

Tyrimas atliktas 2008 m. rugsė-
jo–gruodžio mėnesiais, apklausus
1,002 gyventojus.

,,The Economist” korespondentas
– apie bùsimus rinkimus �

Po ,,flyLAL” bankroto – galvosùkis
dèl M. K. Çiurlionio kùriniû�  

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) –
,,Eurokomisarė Dalia Grybauskaitė
būtų puiki kandidatė į prezidentus”,
– mano britų savaitraščio ,,The Eco-
nomist” korespondentas Vidurio ir
Rytų Europos šalims Edward Lucas.
Tai jis pareiškė kalbėdamas Lietuvos
televizijos laidoje ,,Redakcija”.

,,Pamatysime, bet manau, kad
europarlamentarė D. Grybauskaitė
būtų puiki kandidatė. Norėčiau pa-
raginti ją grįžti iš Briuselio ir kandida-
tuoti”, – sakė daugiau nei 20 metų
apie Vidurio ir Rytų Europą rašantis
žurnalistas.

Įvairių apklausų duomenimis
geidžiamiausia kandidatė į preziden-
tus D. Grybauskaitė iki šiol nėra pa-
reiškusi apie savo kandidatavimą,

nors apie ją kaip apie tinkamą kandi-
datę yra kalbėję įvairių politinių jėgų
atstovai, tarp jų – premjeras Andrius
Kubilius ir kadenciją baigęs prezi-
dentas socialdemokratas Algirdas
Brazauskas.

Šiemet vyksiančių prezidento
rinkimų pirmasis turas bus sureng-
tas gegužės 17 d. Antrasis turas pla-
nuojamas kartu su Europos Parla-
mento rinkimais birželio 7 d.

Pagal Prezidento rinkimų įstaty-
mą, pretendentų į prezidentus iškėli-
mas pradedamas ne anksčiau kaip li-
kus 80 dienų (šiuose prezidento rin-
kimuose tai bus vasario 26 d.) ir bai-
giamas ne vėliau kaip likus 65 die-
noms (šįkart tai bus kovo 13 d) iki
rinkimų.

G. Kirkilui parùpo tarptautinè
Lietuvos gèda

Oskaras Koršunovas.    Balsas.lt nuotr.                                          

Vilnius, sausio 27 d. (Lietu-
viams.com) – Opozicijos vadovas Ge-
diminas Kirkilas, pamiršęs savo liūd-
ną vadovavimo Vyriausybei patirtį,
rengiasi vadovavimo gudrybių mo-
kyti dabartinį premjerą Andrių Ku-
bilių. Socialdemokratai žada visuo-
menei pateikti svarstyti alternatyvią
Vyriausybės programą.

Pasak G. Kirkilo, socialdemo-
kratai į šitą darbą kibs labai rimtai –
pasitelks įvairių sričių specialistus.
Kai programa bus paskelbta viešai,
socialdemokratai tikisi sulaukti gau-
sybės pastabų iš visuomenės. Kovo
mėnesį savo kūrinį pateiks Seimui.

G. Kirkilas sakė, jog A. Kubiliaus
Vyriausybės antikrizinis planas vis
tiek nebus vykdomas. Esą kadangi su
visuomene nebuvo jokių diskusijų,
kokius mokesčius įstengtų mokėti
verslas, dalis verslininkų jų nepakels
ir pasitrauks į šešėlinę ekonomiką,
kiti bankrutuos.

Tuo metu valdantieji tokią kriti-
ką neigia, tvirtindami, jog padidinus
neapmokestinamą pajamų dydį
(NPD) gaunantiesiems mažesnes pa-
jamas, mažiau uždirbančiųjų tikro-
sios pajamos padidėja.

Nuo šių metų sausio mėnesio įsi-

galiojusi nauja mokesčių nustatymo
tvarka numato, kad gyventojams,
kurių metinės pajamos neviršys 800
litų per mėnesį, bus taikomas ne di-
desnis kaip 470 litų NPD, jeigu paja-
mos viršys 800 litų, pagrindinis NPD
bus mažinamas, apskaičiuojant jį pa-
gal formulę, pagal kurią kiekvienam
100 litų per mėnesį pajamų tektų 20
litų mažesnis NPD. Tokiu būdu gy-
ventojai, kurių pajamos siektų 3,150
litų per mėnesį, nebegalės atimti
NPD iš savo su darbo santykiais susi-
jusių pajamų.

Naujoji Vyriausybė gyventojų pa-
jamų ir pelno mokesčius nuo šių me-
tų suvienodino iki 20 proc., o pridė-
tinės vertės mokestį (PVM) padidino
iki 19 proc. Iki pertvarkos gyventojų
pajamų mokestis siekė 24 proc.,
pelno – 15 proc., PVM – 18 proc. Taip
pat panaikinta didžioji dalis PVM
lengvatų. Tvirtinama, kad tokie dy-
džiai yra laikini – ekonomikai atsi-
gavus, juos ketinama mažinti.

Kaip vieną iš didžiausių Vyriau-
sybės klaidų G. Kirkilas paminėjo
projektui „Vilnius – Europos kultū-
ros sostinė 2009” sumažintą finan-
savimą. Esą po šito Lietuvos laukia
tarptautinė gėda.

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Kaunas, sausio 27 d. (ELTA) –
Ne tik tarpukario Kaune, bet ir vė-
liau, ir 1990 m. atkūrus Nepriklau-
somybę pačiose matomiausiose – kul-
tūros, mokslo, meno, politikos, spor-
to ir kitose – srityse pasižymėję kau-
niečiai ,,surinkti” į vieną leidinį.
Kauno miesto Rotušėje pristatyta
knyga ,,Kas yra kas Lietuvoje. Kraš-
tiečiai. Kaunas”.

Vienas garbių vakaro svečių
Kauno arkivyskupas metropolitas Si-
gitas Tamkevičius prisipažino, kad ši
knyga jam sukelianti ir tam tikrų
prieštaringų minčių. Jam esą ap-
maudu, kad ne visi žmonės, verti pa-
gerbimo, patenka į panašias knygas.

,,Tačiau yra tokių, kuriuos Lietuva
laiko elitu, ir prasmingai laiko, nes
jie daro daug gero, bet kartu jie suku-
ria ir bėdų, kurių šiandien patiria
tauta”, – sakė S. Tamkevičius. Arki-
vyskupas linkėjo kiekvienam gyventi
sąžiningai ir tikėti, kad kažką daro-
me ne dėl karjeros, o kad Lietuvai bū-
tų geriau.

Pasak beveik 1,000 puslapių lei-
dinio vyriausiosios redaktorės Aud-
ronės Jankuvienės, ir dabar nemažai
garbingų pareigų įvairiose valstybės
srityse užima taip pat kauniečiai.
,,Gražiausi sumanymai dažnai gims-
ta Kaune, o paskui pasklinda visoje
Lietuvoje”, – sakė A. Jankuvienė.
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Reikjavikas, sausio 27 d. (AFP/
BNS) – Islandijos premjeras Geir
Haarde pranešė, jog jo vyriausybė
atsistatydina kilus masiniams protes-
tams dėl jos veiksmų sprendžiant šalį
apėmusią sunkią ekonominę krizę.
Premjeras pridūrė, jog sieks sudaryti
plačią koaliciją su visomis parlamen-
to partijomis.

Šis pranešimas buvo paskelbtas
praėjus kelioms dienoms po to, kai G.
Haarde paragino gegužės 9 d. su-
rengti pirmalaikius parlamento rin-
kimus, kuriuose premjeras neketino
dalyvauti dėl sveikatos problemų.
Šios ramios salos gyventojai reikala-
vo vyriausybės atsistatydinimo jau
kelis mėnesius.

Daugelis Islandijos gyventojų
kaltina vyriausybę dėl šalies finan-
sinio sektoriaus žlugimo spalį. Dėl šio
žlugimo valstybė buvo priversta per-
imti trijų stambių bankų kontrolę, o
ekonomika ir valiuta smarkiai nus-
muko dėl milžiniškų Islandijos įsi-
skolinimų.

Islandijos prezidentas Olafur
Ragnar Grimsson oficialiai priėmė
vyriausybės atsistatydinimą praėjus
kelioms valandoms po G. Haarde pra-
nešimo. Šalies vadovas sakė paprašęs
ministrų kabineto dirbti, kol bus
sudaryta nauja vyriausybė.

Prieš smogiant finansų krizei
Islandija buvo viena iš labiausiai
klestinčių Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos (Or-
ganization for Economic Cooperation
and Development, OECD) šalių. Per
pastarąjį dešimtmetį Islandijos BVP
per metus vidutiniškai didėdavo 4
proc., o 2004 m. paaugo 7,7 proc.
2007 m. fiksuotas 4,9 proc. ekonomi-
kos augimas.

Tačiau numatoma, kad šiemet
Islandijos bendrasis vidaus produk-
tas mažės 9,6 proc. ir nesikeis 2010
m. Nedarbas, kuris pastaruoju metu
šalyje buvo beveik išnykęs, 2009 m.
gali išaugti iki 7,8 proc., o 2010 m. –
iki 8,6 proc.

kalbėti apie šiuos nusikaltimus su
pareigūnais, pirmadienį per pirmąjį
pokalbį su advokatu prabilo.

PARYŽIUS
65 žmonės pirmadienį buvo pa-

guldyti į ligoninę dėl apsinuodijimo
anglies viendeginio dujomis, kurios
buvo pasklidusios per koncertą baž-
nyčioje, esančioje netoli Lilio miesto
šalies šiaurėje, pranešė pareigūnai.
Greitosios pagalbos medikai buvo
iškviesti, kai prastai pasijuto keletas
žiūrovų. Nustačius, kad ore padidėjęs
anglies viendeginio kiekis, iš tos
bažnyčios buvo evakuota 250 žmonių.

BAKU
Kalnų Karabacho konflikto re-

gione, ties Azerbaidžano ir Armėni-
jos kariuomenių sąlyčio linija armė-
nų kariškiai pamėgino užimti vieną
Azerbaidžano armijos postą, pranešė
Azerbaidžano gynybos ministerijos
spaudos tarnyba.  ,,Dėl to priešinin-
kai neteko trijų žmonių, nemažai
puolusiųjų buvo sužeista. Šiuo metu
vieno nukauto armėno kūną turi
azerbaidžaniečiai. Azerbaidžaniečių
žuvusių ir sužeistų nėra”, – pranešė
ministerijos spaudos tarnyba.

SANA
JAV ambasada Jemene pirma-

dienį pranešė gavusi grasinimų apie
galimą išpuolį ir perspėjo ameri-
kiečius būti atsargius. JAV piliečiams
Jemene patariama imtis apdairių
saugumo priemonių visose vakarie-
čių dažnai lankomos vietose. Pasta-
raisiais mėnesiais skurdžiajame Je-
mene būta išpuolių prieš saugumo
tarnybas, naftos versloves. Tai daro
grupuotės, susijusios su ,,al-Qaeda”. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama pa-

skelbė apie naujas priemones, kurios
paskatins mažai degalų naudojančių
automobilių gamybą ir padės atpra-
tinti Ameriką nuo užsienio energijos
išteklių – toks yra pirmasis smūgis
buvusio prezidento George W. Bush
klimato politikai. Naujasis preziden-
tas siekia pažaboti vadinamųjų šilt-
namio dujų išmetimą į atmosferą.
JAV prezidentas pareiškė norįs, kad
Aplinkos apsaugos agentūra peržiū-
rėtų sprendimus, kurie neleidžia
valstijoms taikyti griežtesnių normų.

Pasaulio naujienos
JAV prezidentas ragina Izraelî ir
palestinieçius grîžti prie derybû 

Atsistatydina krizès ištiktos Islandijos
vyriausybè

BRIUSELIS
Europos Sąjunga sugriežtino

apribojimus Zimbabvės prezidentui
Robert Mugabe, rašo BBC. Daugiau
nei 60 asmenų ir firmų, susijusių su
R. Mugabe, buvo įtraukti į sąrašą, į
kurį įrašytiesiems užkertamas kelias
vykti į ES ar plėtoti ten verslą. Šie
asmenys ir firmos įtariami ryšiais su
žmogaus teisių pažeidimais šalyje.
Toks ES sprendimas priimtas tuo
metu, kai pietų Afrikos vadovai
susitinka tikėdamiesi išsikapstyti iš
politinės aklavietės Zimbabvėje.

ANTANANARIVAS
Madagaskaro prezidentas Marc

Ravalomanana paragino surengti
derybas su jo pagrindiniu  varžovu –
Antananarivo meru Andry Rajoelina,
praėjus dienai po sostinėje kilusių
prieš vyriausybę nukreiptų riaušių.
A. Rajoelina savo ruožtu paskelbė
stabdantis prieš vyriausybę nukreip-
tų protestų kampaniją po to, kai
buvo nušautas vienas iš demonstran-
tų. Naujienų agentūros AFP kore-
spondentas pranešė, kad antradienio
rytą Madagaskaro sostinėje jokios
protesto akcijos nevyko.

PODGORICA
Juodkalnijos prezidentas Filip

Vujanovič paskelbė apie pirmalaikius
rinkimus, kurie įvyks kovo 29 d. Šis
žingsnis suteikia jo sąjungininkams
progą pratęsti jau beveik 20 metų
trunkantį valdymą. Valdančioji prem-
jero Milo Džiukanovič koalicija nau-
jos kadencijos siekia norėdama pas-
partinti integraciją į ES.

* * *
Belgijos teismas antradienį nu-

rodė žudynėmis lopšelyje ir pagy-
venusios moters nužudymu įtariamą
belgą palikti tardymo izoliatoriuje.
20-mečiui bedarbiui Kim De Gelder
buvo pateikti kaltinimai Dendermon-
dės vaikų lopšelyje penktadienį nu-
žudžius du kūdikius ir 54 metų slau-
gę, kuri bandė apginti vaikus. Įtaria-
majam buvo pateikti kaltinimai ir dėl
73 metų moters nužudymo sausio 16
d. Beverene netoli Antverpeno. Nors
K. De Gelder iki šiol atsisakydavo

EUROPA

AZIJA

JAV

www.draugas.org

Washington, DC, sausio 27 d.
(AFP-BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama kreipėsi į Izraelį ir palesti-
niečius, sakydamas, jog atėjo laikas
jiems grįžti prie derybų stalo, taip pat
pasiuntė savo naują nepaprastąjį
pasiuntinį George Mitchell  pirmojo
vizito į Artimųjų Rytų regioną. Nau-
jasis JAV prezidentas ir valstybės
sekretorė Hillary Clinton anksčiau
susitiko su G. Mitchell Baltuosiuose
rūmuose, o vėliau pasiuntė jį į misiją,
kurios metu jis aplankys Izraelį,
Vakarų Krantą, Jordaniją, Saudo
Arabiją, Londoną ir Paryžių

Naujasis JAV pasiuntinys  antra-
dienį atvyko į Kairą ir pradėjo
kelionę po Artimuosius Rytus, įgalio-
tas prezidento ,,energingai dalyvau-
ti” siekiant pažangos regiono taikos
procese. G. Mitchell susitiko su
Europos Sąjungos (ES) užsienio poli-
tikos koordinatoriumi Javier Solana,
kuris atvyko į Egiptą tartis dėl trapių
paliaubų Gazos ruože sutvirtinimo,
sakė vienas oro uosto pareigūnas.
Vėliau JAV pasiuntinys dalyvaus
pasitarime su Egipto pareigūnais.

Praėjus savaitei po istorinės

inauguracijos JAV vadovas sakė ne-
norintis žadinti per daug lūkesčių,
kad šiame neramiame regione bus
greitai pasiekta pažanga, juolab po
Izraelio karo Gazos ruože prieš pales-
tiniečių judėjimą ,,Hamas”.

,,Tikiu, jog pribrendo laikas
abiem šalims suvokti, kad kelias,
kuriuo jos eina, neužtikrins klestėji-
mo ir saugumo jų žmonėms, – B.
Obama sakė televizijai ‘al Arabiya’. –
Dabar laikas grįžti prie derybų
stalo.”

B. Obama žadėjo pačioje kadenci-
jos pradžioje imtis spręsti Artimųjų
Rytų klausimus, o ne laukti kelerius
metus, kaip elgėsi jo pirmtakas Geor-
ge W. Bush, tačiau perspėjo, kad ne-
vertėtų tikėtis greitų rezultatų.

,,Noriu užtikrinti, kad neturėtų
būti keliami lūkesčiai, jog... tai bus
išspręsta per kelis mėnesius, – JAV
prezidentas sakė Dubajuje įsikūru-
siai palydovinei televizijai. – Bet jeigu
pradėsime nuoseklų procesą spręsda-
mi šiuos klausimus, esu visiškai įsi-
tikinęs, jog Jungtinės Valstijos, dirb-
damos išvien su ES, Rusija ir visomis
šio regiono arabų valstybėmis... gali
pasiekti žymią pažangą.”

Duodamas interviu B. Obama
sakė suformuluosiantis ,,specifinį
atsaką” į pastaruosius įvykius Arti-
muosiuose Rytuose, kai G. Mitchell
pateiks jam savo ataskaitą.

JAV prezidentas Barack Obama

George Mitchell
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DEŠIMTIEJI VVĮM 
„DERLIAUS PIETŪS”

„Ačiū už meilę” – taip pavadintu
eilėraščiu visus „Vaiko vartai į moks-
lą” (VVĮM) „Derliaus pietų” rėmėjus
ir svečius š. m. sausio 25 d. Pasaulio
lietuvių centre (Lemont, IL) pasitiko
šios labdaringos organizacijos nariai
ir valdyba. Devintoje klasėje besimo-
kančios Rasos Keraminaitės, vieno iš
VVĮM Lietuvoje remiamo dienos cen-
tro auklėtinės, žodžius nesunku būtų
pratęsti ir VVĮM padėkoti ne tik už
meilę, bet ir nuolatinį rūpestį, ro-
domą gerumą, šilumą, kuri sklinda iš
bet kokios paramos, skirtos socialiai
nuskriaustiems vaikams: nupirktų
muzikos instrumentų, kompiuterių,
psichologinės pagalbos, auklėjamųjų
knygų, vasarą savo patirtimi atva-
žiavusių pasidalinti jaunų JAV lietu-
vių…

Savo 10 metų sukaktį VVĮM pa-
sitiko su dešimčia Lietuvoje veikian-
čių dienos centrų, vienuolikuoju Jo-
navoje, kuris pasak VVĮM valdybos,
jau beldžiasi į duris. Jau tradiciniu
tapusį renginį vedusi šios organizaci-
jos valdybos narė renginiams Nijolė
Nausėdienė sakė, savo paskutiniame
susirinkime valdybos narės nutarė
padėti ir begimstančiam vienuolik-
tam centrui, padėti tiek, kiek tik
VVĮM finansinė padėtis leis. 

O finansinė organizacijos padėtis
priklauso ne tik nuo dosnių pavienių
rėmėjų, bet ir Lietuvių Fondo, kurio
vardu piniginę dovaną – 1,950 dol.

VVĮM organizacijai per šiuos „Der-
liaus pietus” įteikė Rimantas Griš-
kelis. Dovaną priėmusi organizacijos
pirmininkė Aldona Vaitienė sakė, kad
šie pinigai bus išleisti už jau penkto-
sios auklėjamosios VVĮM knygos
„Sparnai” parengimą ir išleidimą. Šia
ir anksčiau VVĮM išleista auklėjamą-
ja medžiaga, skirta visų pirma dienos
centro mokytojams bei socialiniams
darbuotojams, naudojasi visi centrai
Lietuvoje. O paskutiniosios – ,,Spar-
nų” – prašo ir kitos Lietuvos mokslo
įstaigos. 

Vaikas nekaltas dėl nesėkmingai
susiklosčiusių aplinkybių šeimoje.
VVĮM remiamuose dienos centruose
jie gali pajusti motinišką globą, mo-
kytojų, socialinių darbuotojų rūpestį,
kurio trūksta šeimoje. Kelios valan-
dos, praleistos centruose, atgaivina
vaikus, čia jie ne tik paruošia pamo-
kas, bet ir pavalgo, apsiprausia. Ne
vienas jų pabaigia mokslus, įgyja pro-
fesiją, o svarbiausia – sugrįžta į cen-
trus savanoriškam darbui. Ir dažnas
jų pasako „Ačiū” štai jau vienuolikti
metai gyvuojančiai savanoriškai
VVĮM organizacijai, kurios būreliai
veikia ne tik Čikagoje, bet ir kituose
JAV miestuose: Cleveland (Ohio),
Detroit (Michigan), New York, Phi-
ladelphia (Pennsylvania), St. Peters-
burg & Sunny Hills (Florida), Wa-
shington, D.C.

,,Draugo” info

Prie garbės stalo (iš k.): M. Remienė, T. ir R. Rudaičiai.
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Svečiai ne tik pietavo, bet ir diskusijoms nebuvo galo...

Užmigti neleido trimitininkai pusbroliai Dovas ir Kovas Polikaičiai.

Jaunieji ateitininkai ne tik padėjo aptarnauti stalus, bet ir rado laiko pa-
dainuoti.

,,Derliaus pietus” ir šiais metais gamino Šoliūnų šeima. Nuotraukoje A.
Šoliūnienė su sesele Loreta.

Apetitą žadino keletą dainų pianinu pagrojęs K. Daugirdas.

Lietuvių Fondo dovaną VVĮM pirmininkei A. Vaitienei įteikė R. Griškelis.
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PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 31

Ji patogiai atsilošė krėsle, pa-
purtė galvą, kad šiaudų spalvos plau-
kų spyruokliuojanti sruoga nekristų į
akis. – Man atrodo, aš tavo vyrą kaž-
kur esu mačiusi.

– Matei? – Vincės akyse blyks-
telėjo smalsumas. – Kada?

– Gal prieš porą savaičių. Aš tada
pas draugę vasarojau. Šilta, oras liuks!
Mes išsimaudžiusios šliominom į na-
mus – ir mašina... Būtų važiavus ir nu-
važiavus, jeigu ne mano šunėkas...

– Turi šuniuką? – abejingai pasi-
domėjo Vincenta.

– Turiu tokį kieminuką. Kai pa-
reinu namo, tai iš džiaugsmo net
apsisisioja.

Vincenta gurkšnojo kavą ir viena
ausim klausėsi draugės.

– Tai va, jis atsitūpė vidury kelio
ir kiauksi, o vairuotojas iškišo galvą
ir klausia: „Ar negaila pikčiurnos?” La-
bai jau panašus į taviškį. Beje, o tu
kartais auksinių žiedelių ausyse ne-
nešioji? – ji pasuko pirštu apie ausį.

Vincenta kelias minutes svarstė,
kairės rankos pirštais glostydama
antakius, ir Auksė matė, kaip ji su-
sikaupusi rausiasi prisiminimų aruo-
duose. Paskui prabėgom žvilgtelėjo,
tarsi viską perkračius galvoje, nors
dar nesiryžo tvirtinti, dar kažko del-
sė, bet jau pamažu purtė galvą.

– Neee, tokių nenešioju. Išvis žie-
dinių auskarų neturiu, – jau gyviau,
susitaikiusi su mintimis, užtikrino
Vincenta, – o be to, prieš porą savai-
čių aš Maskvoje buvau.

– Teisiiingai, – nušvito Auksė. –
Vadinasi, tavo vyras važiavo su sim-
patija, – ir abi ėmė kvatoti, o kai su-
rimtėjo, draugė lyg tarp kitko numy-
kė: – Pajuokavau, jis vienas važiavo.

– Reikės paklausti Augio. O gal,
kai aš Maskvoje žinias kaupiau, jis su
panelėmis gastroliavo, – linksmai
čiauškėjo Vincenta, nors paširdžiuose
nemaloniai smilktelėjo.

– Kava tai fain! Ir tortas skanus,
kaip du medu! – gyrė  Auksė.

Dar kiek paplepėjusios, draugės
baigė gerti kavą ir išsiskyrė. Auksės
žodžiai Vincentai įstrigo ir, virtę drie-
žiuku, susirangė pačiame širdies
kamputyje. Nejaugi ir Augustino do-
rovingume yra plyšių? Argi gali būti,
kad ji, tiek metų išgyvenusi su juo,
visiškai nieko neįtartų? Juolab netu-
rėjo nė mažiausios dingsties net men-
kiausiam nepasitikėjimui. Ji niekad
neužuodė kitos moters kvapo, nė sy-
kio neaptiko nė menkiausio požymio
– kokios nors lūpų dažų žymės ant
rūbų, laiškelio. Barė save, kad lei-
džiasi tokių paikų minčių klaidina-
ma.  Valtį tai jis parsivežė, o iš kur ji
visai nesidomėjo. Reikės paklausti,
gal jis kokiais reikalais važiavo?

Septynioliktas skyrius

Augustinas vos spėjo sumerkti
akis, o jau lipa į kalną su Vincenta,
nors jos nemato, bet jaučia, kad eina
greta, kažką šneka, aiškina, girdi tik
jos balsą, o žodžių nesupranta. Kelias
mulvinas, mašinų išmaltas, gilios
provėžos pilnos vandens, o jie kyla
lengvai, lyg būtų su Hermio sparnuo-
tais sandalais, nejaučia po kojomis
jokios drėgmės. Netikėtai ant skar-
džio pamato ją. Vėjas plaiksto suk-
nelę, velia plaukus, o ji tiesia jam

ranką, bet ne taip – lyg pagalbos pra-
šydama, tvirtai, gyvu noru, tarsi jis
būtinai turėtų už jos kabintis. Pajuto,
kad kojos apsunko, jis stengiasi, jau
jau suners pirštus, bet slyyyyst... ir
nubudo. Žvilgtelėjo į laikrodį – pusė
penkių. Tik spėjo suglausti vokus ir
vėl... guli po mašina, nori atsukti
sraigtą, bet raktas toks sunkus... Pra-
kaitas srūva, jėgos senka. „Dirbk,
dirbk, viršininke, čia tau ne vairą su-
kinėti!” Jis pažvelgė pro mašinos
apačią, o ten – latras Blusius. Kelnės
tepaluotos, nuklypusiais batais, nese-
niai atleistas iš darbo už girtuoklia-
vimą. Išsitraukė iš kišenės butelį
degtinės, pripylė stiklinę ir atkišo
Augustinui: „Še gerk!” – sušvokštė
pro pageltusius dantis. Smirdalas
prakeiktas, katino driekis, kaip jis
drįsta, siuto Augustinas ir norėjo
trenkti per stiklinę, bet neužteko
jėgų, o anas tai pastebėjęs pradėjo
kvatotis. Ant apšepusio kaklo išsišovė
gyslos, nosies galas žvilgėjo, šnervių
galai paraudę kaip senos žuvies
žiaunos, beretė vos laikėsi, plaukai
dribo ant akių, o jis visas kretėjo nuo
beprotiško juoko ir vis šaukė: „Gerk,
viršininke, gerk, jei ne – tai nudvėsi!”
– ir rusiškai nusikeikęs šliukštelėjo
tiesiai jam į akis. Jis kryptelėjo galvą
į šoną ir nubudo. Buvo suprakaita-
vęs, burnoje jautė šleikštulį, daužėsi
širdis. Nuspyręs antklodę, jis išlipo iš
lovos ir atidarė langą. Jauki šiluma
plūstelėjo vidun. Jis kelis kartus gi-
liai įkvėpė tyro oro ir parimo ant  pa-
langės. Gražumas! Gamta tarytum
šypsojosi. Tvenkinys atrodė lyg vei-
drodžio šukių pribarstytas, tvyksteli
taip skaisčiai, kad net rėžia akis.
Miško link jo paviršiumi slydo plo-
nytė, nuo menkiausio vėjelio pūste-
lėjimo plevenanti skraistė, o arčiau
namų išdidžiai kaip princesės pakėlu-
sios galvas puikavosi dvi gulbės. Kai
atsikėlė čia gyventi, buvo tuščia ir
nyku kaip kapinėse, o dabar, žiū –
gulbės! Jos pasirodė čia pernai, ir jis
nežinojo, ar kas atvežė, ar pačios
atskrido, bet dabar miela akis paga-
nyti į jų plūkavimą. Iš kažkur atkly-
dusi ir prasmukusi į kambarį balta
peteliškė ėmė sprūsčioti stiklu, norė-
dama išsiveržti į laisvę. Jis nusitaikė,
sučiupo už sparnelių ir, iškišęs ranką
laukan, paleido. Plaštakė, nardy-
dama kampuotais zigzagais, subalta-
vo sodely, paskiau švystelėjo aukštyn
ir dingo. Augustinas parimo ant pa-
langės, o sieloje buvo ramu. Gal todėl,
kad padarė gerą darbą, o gal kad už
lango pavasaris.

Iš kelio pasuko Volga ir, tyliai
prišliaužusi prie jo namo, sustojo. Su-
nerimęs jis žvilgtelėjo į laikrodį ir
suskato sparčiai ruoštis: apsirengė
nauja eilute, patikrino, ar visi popie-
riai portfelyje, įsipylęs iš termoso
siurbtelėjo kavos ir išbėgo.

Diena pasitaikė permaininga: tai
spigino saulė, tai dangų aptraukdavo
skubantys tamsūs debesys. Pusiau-
kelėje jie pasivijo brezentais aptrauk-
tus sunkvežimius, paženklintus užra-
šu LIUDI. Pamatęs kyšančias karei-
vių galvas, jis prisiminė oro uostą, ku-
riame tarnaudamas kariuomenėje
dirbo mechaniku; tą nuolatinį lėktuvų
ūžimą, plerpimą, saugumą, persmel-
kiantį ne tik ausis, bet ir širdį, kaulus
ir visą organizmą.         Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.
Pasiteiravome docento, kokią

įtaką, jo nuomone, renkantis profesi-
ją šių laikų abiturientui gali turėti
tėvų nuomonė. R. Kliukas sakė: ,,Jei
tėvai rūpinasi ne tik savo pinigine,
bet ir vaikų ateitimi, tai jau atžaloms
esant 9–10 klasėse, turi kartu labai
atsakingai nuspręsti, kokius dalykus
verta studijuoti vidurinėse mokyk-
lose. Šiuo metu 70 proc moksleivių
nori įstoti į socialinius mokslus (teisė,
ekonomika, vadyba). Lietuvoje 70
proc. abiturientų nuo 10 klasės nesi-
moko fizikos ar chemijos ir po to stoja
į techniškuosius mokslus. Aukštosios
mokyklos sudaro sąlygas mokytis ir
tiems, kurie mokykloje nesimokė
fizikos, chemijos ar matematikos (šių
disciplinų jie mokosi atskiru srautu,
braižymo mokomasi nuo nulio), bet
tokie jaunuoliai, lengvai gyvenę
mokyklose, universitete turi pakelti
daug didesnį mokymosi krūvį. 

Taigi tėvai gali patarti ir pri-
versti mokytis to, ko jaunuoliams
reikės gyvenime, o ne to, kokias dis-
ciplinas siūlo mokykla ar ko norisi
pačiam mokiniui.” Pašnekovas pridū-
rė, kad stojant į populiarias nekil-
nojamojo turto vadybos, transporto
ekonomikos ir vadybos, verslo va-
dybos ir įstaigų vadybos studijų prog-
ramas ir jose mokantis, taip pat yra
reikalinga matematika bei fizikos
pagrindai.

Kodėl būtent VGTU?

VGTU Priėmimo komisijos atsa-
kingojo sekretoriaus paprašėme iš-

vardinti kelias priežastis, kodėl verta
rinktis VGTU. Jis išskyrė tris: VGTU
– aukštoji universitetinė mokykla
yra įsikūrusi sostinėje, kur karjeros
galimybių yra keliskart daugiau nei
kituose didmiesčiuose; VGTU – uni-
versitetinė aukštoji mokykla,  ne ko-
legija, kurią baigę, norėdami dar
gauti universitetinį išsilavinimą, tu-
rėsite universitete mokėti už mokslą;
VGTU vaikinų ir merginų santykis –
1:1, tad yra didelė tikimybė, kad
sukursite tvirtą, gerai uždirbančią
inžinierių šeimą (pašnekovas šyp-
sosi).

R. Kliukas pridūrė, kad, nepai-
sant visų išvardytų privalumų,
VGTU studijuoti nėra lengva. Tačiau
norint tapti konkurencingu specia-
listu, profesionaliu gamybininku ar
mokslininku, reikia daug ir atkakliai
dirbti. Saugi ir užtikrinta ateitis ver-
ta šių pastangų. Svečias pakvietė abi-
turientus ir visus besidominčius stu-
dijomis Vilniaus Gedimino technikos
universitete apsilankyti šios aukš-
tosios mokyklos interneto svetainėje
(http://www.vgtu.lt). Daugiau infor-
macijos apie stojimo į Lietuvos mo-
kymo įstaigas sąlygas ir apie reika-
lingus dokumentus galima rasti Stu-
dijų kokybės vertinimo centro tink-
lalapyje www.skvc.lt.

Lietuvos aukštosios
mokyklos laukia jaunimo

IŠNUOMOJA

PASLAUGOS

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599



10         DRAUGAS, 2009 m. sausio 28 d., trečiadienis 

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kelintą kartą koncertuoja Vil -
niaus styginių kvartetas Čikagoje
sun ku ir pasakyti, tačiau kada jie
beatvyktų – ankstyvą pavasarį ar šal -
tą viduržiemį – visada į koncertus
sutraukia didelį būrį muzikos mylė-
tojų. Bet labiausia žavi tai, kad pa -
saulinio garso meno kolektyvas nie -
kada neatsisako dalyvauti Lietuvos
vaikų globos būrelio ,,Saulutė” ren-
giamuose labdaros kon certuose. 

Kaip ir praėjusį kartą, kvartetas
koncertavo ne tik Čikagoje. Penkta -
dienį Vilniaus styginių kvartetas ir
pia nistas Dainius Vaičekonis atskrido
į Čikagą iš Seattle, WA. Ketvirtadienį
kvarteto klausysis New Haven mu -
zikos mėgėjai, o vasario 6 d. New
York Manhattan Šv. Juozapo baž -
nyčioje Greenwich Village vyks Vil -
niaus styginių kvarteto ir pianis tės
Goldos Vainberg-Tatz koncertas,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai. Šį koncertą rengia
Lie tuvos Respublikos generalinis

konsulatas New York ir Amerikos
Lietuvių Bendruomenės Manhattan
apylinkė.

Įdomu, kad kiekvienoje vietovėje
koncertinė programa bus vis kita.
Štai Le monte ir Libertyville (Čikagos
prie miesčiuose), Vilniaus styginių
kvartetas  koncertavo su pianistu iš
Seattle, WA Dainiumi Vaičekoniu,
New Ha ven koncertuos vieni, o New
York – su pasaulinio garso pianiste
Golda Vainberg-Tatz.

Kuo šį kartą pradžiugino čika -
giečius muzikai? Koncertą Vilniaus
styginių kvartetas pradėjo  austrų
kom pozitorius Franz Schubert Kvar -
tetu Nr. 10. Romantiška šio vos tris-
dešimt vienerius metus gyvenusio
kom po zitoriaus muzika užvaldė žiū-
rovus. Nesu muzikos žinovė, tad nesi-
rengiu nagrinėti muzikos ir jos atliki-
mo plo nybių, tačiau apie antrąjį kvar-
teto at liktą kūrinį – Osvaldo Bala-
kausko Kvar tetą Nr. 2 – norisi pasa-
kyti pora žodžių. O. Balakauskas –
neei linė as menybė tarp Lietuvos mu-
zikų. Kom pozitorius, 2008 m. pabai-
goje at šventęs savo 70-metį,  vienas
ryškiau sių ir autoritetingiausių kom-
pozicijos profesorių Lietuvoje. Jo
muzika – tai specifinis garsinis kli-
matas, kuris kai kuriems žiūrovams,
ypač mėgstan tiems klasikinę muziką,
gali pasi ro dyti nepriimtinas. Tą,
matyt, žino ir atlikėjai – tikriausiai
ne be reikalo violončelininkas Augus -
tinas Vasi liaus kas susirinku siems žiū-
rovams trumpai pristatė kūrinį, pa-
sakęs, kad muzikos mylėtojai išgirs,
kaip skamba šiuolaikinė muzika. 

Ir klausytojai išgirdo – pert -
raukos metu daugelis žiū ro vų būtent
daugiausia kalbėjo apie O. Bala kaus -
ko kūrinį. Abejingų nebuvo – vie-
niems kūrinys labai patiko, ta čiau
nemažai buvo ir tokių, kurie ste-
bėjosi, kaip tokį kūrinį galima įtrauk-
ti į prog ramą.

Kaip ir visada, kai pamatome ar
išgirstame ką nors nauja, nematyta,
negirdėta – tas sukelia diskusijas.
Taip atsitiko ir šį kartą.  Vilniaus sty-
ginių kvarteto atliktas kūrinys,

Vilniaus styginių kvartetas po koncerto Lietuvių dailės muziejuje iš kairės:
Artūras Šilalė (II smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas
(violončelė) ir Audronė Vainiūnaitė (I smuikas).

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Pianistas Dainius Vaičekonis.

Koncerte – romantiška ir šiuolaikinė muzika

Studija apie Valdovų rūmus
Sausio 29 d. Lietuvos mokslų

akademijos Didžiojoje salėje bus pris-
tatyta Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureato, architekto restau-
ratoriaus dr. Napalio Kitkausko  kny -
ga „Lietuvos Didžiosios Kuni gaik š -
tystės valdovų rūmai”.

Didelės studijos autorius – ilga -
me tis Vilniaus pilių teritorijos, Ka -

tedros, Valdovų rūmų tyrinėtojas,
daugelio mokslinių knygų ir straips -
nių autorius, vienas pirmųjų Valdovų
rūmų atkūrimo idėjos puoselėtojų, ją
suformulavusių dar 1983-aisiais.
1987 m. pradėti nuoseklūs rūmų teri -
torijos archeologiniai ir architektū -
riniai tyrimai, vykdomi iki šiol. Val -
do vų rūmų atkūrimo vizija formavosi
kartu su nacionaliniu Atgimimu, su
Sąjūdžio proveržiu. Rūmų atkūrimas
suvoktas kaip tautinei savimonei ir
istorinei atminčiai svarbaus Lietuvos
suverenumo simbolio sugrąžinimas,
is torinės tiesos atstatymas. Dauguma
Lietuvos gyventojų karštai palaikė
Valdovų rūmų atkūrimo projektą, rė -
mė vykdomus darbus. Idėjos sklaidai
ypač svarbios dr. N. Kitkausko gau-
sios mokslinės ir mokslo populiarini-
mo publikacijos. Autorius parengė ir
1989 m. išleido išsamią studiją „Vil -
niaus pilys: statyba ir architektūra”,
– už ją po metų buvo suteikta Lie -
tuvos Respublikos nacionalinė kultū -
ros ir meno premija.

Naujoji dr. N. Kitkausko mono-
grafija „Lietuvos Didžiosios Kuni -Napalio Kitkausko knygos viršelis

neabejoju, paskatins muzikos mylėto-
jus labiau pasidomėti O. Bala kausko,
vienu dažniausiai pasaulyje atlie ka -
mu lietuvių kompozitoriumi, sulau -
kian čiu daug ir vietinių, ir tarptauti -
nių užsakymų, kūryba. Ir tada, gal-
būt, O. Balakausko muzika pasirodys
puiki. Kaip pats kompozitorus yra
interviu pa  sakęs ,,Muzika estetine
prasme yra lygiai tokia pat abstrakci-
ja kaip medis ar saulėtekis. Jie mums
nieko daugiau nepasako, tik žavi pa -
tys savimi. Muzika taip pat. Arba ji
ta ve žavi, arba ne. Jokie mokslai ir
tyrinėjimai čia negali nieko padėti.
<...> Kiekvienas, aišku, turi teisę ko -
men tuoti kūrinį ir pasakoti, kaip jį
išgyvena, bet jokiu būdu neturi teisės
pririšti tos savo nuomonės prie kū -
rinio, nes kitas žmogus gali patirti vi -
sai kitus įspūdžius. Ir nė vienas iš jų
negali pretenduoti būti teisus.”

Taip buvo ir tą vakarą. Nuo -
monių apie atliktą kūrinį buvo įvai -
rių. Tačiau, kiekvienas pasilikdamas
prie savo nuomonės, vienu klausimu
tikrai sutiksime – Vilniaus styginių
kvartetas O. Balakausko kūrinį at -
liko virtuoziškai.

Po pertraukos kvartetas atliko

ro mantiškai pakilų vokiečių kompo -
zi  toriaus Johannes Brams fortepi jo -
ni nį kvintetą F–Minor, Op. 34 kartu
su pianistu Dai niumi Vaičekoniu. J.
Bramso muzika skambėjo pakiliai,
didingai.

Mažai pažįstamas čikagiečiams
pianistas yra gerai žinomas Seattle,
WA muzikos mėgėjams.  Baigęs mok -
s lus Lietuvoje, tęsęs juos Austrijoje ir
JAV, šiuo metu D. Vaičekonis koncer-
tuoja ir vienas, ir fortepijoniniu due -
tu su žmona Asta Vaičekoniene, ir su
simfoniniais orkestrais. Be koncerti-
nės veiklos jis dėsto Shoreline Com -
munity College, Western Wa shington
University ir Music Works Nortwest
mokykloje, yra kviečiamas į vertini-
mo komisiją pianistų konkursuose. 

Muzikos mėgėjai, susirinkę tą va -
karą į Lietuvių meno muziejų Le -
mon te tikrai nenusivylė. Po koncerto
žiūrovai atsistoję plojimais dėkojo at -
likėjams. Esame dėkingi ir ,,Sau lu -
tei” už puikiai su rengtą koncertą ir
tikime, kad mūsų mažutės aukos bus
lašeliu aukų jūroje ir prisidės prie tų
didelių darbų, ku riuos atlieka saulu-
tiečiai, o Lietuvos vaikučių veideliai
vis dažniau pasipuoš šypsenėlėmis. 

gaikš tystės valdovų rūmai” apibend-
rina pastarųjų dviejų dešimtmečių
sis temingų ir nuoseklių visaapiman -
čių (archeologijos, architektūros, me -
no istorijos, ikonografijos, istorijos ir
kt.) Valdovų rūmų teritorijos tyrimų
rezultatus. Knygoje taip pat supažin-
dinama su mokslinėse ekspedicijose
sukaupta kitų Europos šalių istorinių
rezidencijų tyrimų ir atkūrimo, res -
tauravimo bei modernaus panaudoji-
mo patirtimi. Autorius išsamiai ir
pagrįstai argumentuoja, jog Valdovų
rūmai bei jų atskiri elementai atkur-
ti labai kruopščiai ir remiantis išsa -
miu tyrimų medžiagos bei analogų
pa žinimu. Knygoje pristatomas ir in -
terjerų atkūrimo bei ekspozicijų įren -
gimo mokslinis pagrįstumas.

Dr. N. Kitkausko knygą „Lie -
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmai” išleido „Kultūros” lei-
dykla. Rėmėjai – LR Vyriausybė, Lie -
tuvos tūkstantmečio minėjimo direk-
cija, Valdovų rūmų paramos fondas,
AB „Kauno tiltai”, UAB „Infor ma -
cinės technologijos”.

Knygos pristatyme dalyvaus jos

au torius dr. Napalys Kitkauskas, Lie -
tuvos mokslų akademijos prezidentas
akad. prof. Zenonas Rokus Rudzikas,
LDK valdovų rūmų atkūrimo ir pas -
kirties klausimų komisijos vadovas
prezidentas Algirdas Brazauskas,
Na cionalinio muziejaus Lietuvos Di -
džiosios Kunigaikštystės valdovų rū -
mų direktorius dr. Vydas Dolinskas,
istorikai prof. dr. Eugenijus Jovaiša,
akad. prof. Antanas Tyla, dr. Romas
Batūra, architektas restauratorius
Romanas Jaloveckas, geologas prof.
Al gimantas Grigelis, kiti moks li nin -
kai ir kultūros veikėjai.

Renginį ves Lietuvos kultūros
politikos instituto vadovas Antanas
Staponkus ir Mokslininkų rūmų di -
rektorė Aldona Daučiūnienė. Pris ta -
tyme dalyvaus Lietuvos mokslų aka -
demijos choras (dirigentas ir meno
va dovas Vytautas Verseckas).

Nacionalinio muziejaus
Lietuvos Didžiosios

Kunigaikštystės 
valdovų rūmų info   
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VYTAUTUI ŠERNIUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo broliams
ALBINUI KARNIUI ir BRONIUI MACIUKEVIČIUI ir
jų šeimoms

J. ir R. Gintautai
I. Miecevičienė

J. ir J. Mockaičiai
I. Rimavičienė
R. Sekmakienė

R. Vaitkienė
J. Vienužienė

L. Vitkauskienė

Atkelta iš 5 psl.      tėvas Richard
Hilgartner, Kulto ir sakramentų kon-
gregacijos darbuotojas.

Po tokio ilgo įvado noriu pasida-
linti prieš bent penkiolika metų turė-
ta patirtimi St. Ann parapijoje,
esančioje Baldwin, Michigan. Toje
mažytėje parapijoje tuo metu kle-
bonavo ,,Father Joe”. Aš tada jį api-
būdinau kaip kunigu tapusį ,,hippi’’
(gerąja to žodžio prasme). Prie alto-
riaus jis ateidavo iš bažnyčios galo,
dėvėdavo sandalus. Pamokslai būda-
vo su aiškia mintimi, bet trumpi, nes
po keleto minučių jis vis paklausdavo
kokio vaiko, ar jau pakankamai ilgai
kalbėjo. 

Prieš konsekraciją sukviesdavo
visus vaikučius prie altoriaus apie
save, jiems išdalindavo liturginius
indus, o konsekracijos maldą giedo-
davo. Po to kokį nors šalia stovintį
vaikutį abiem rankom pakeldavo virš
savo galvos, melsdamas jam Dievo
malonių. Komuniją abiem pavidalais
dalindavo pasauliečiai ir tik visus
aptarnavę patys ją priimdavo. Va-
dovaudamasis įsitikinimu, kad jo
užduotis yra kitiems tarnauti, o ne
būti aptarnaujamu, ,,Father Joe”
šventą Komuniją priimdavo pats
paskutinis.

Vargonų niekada nebuvo, tad visi
kartu giedodavo su gitaros palyda.
Mišių pabaigoje vietoj sakius, kad šv.

Mišios pasibaigė, visada aiškiai pa-
brėždavo, kad šv. Mišios tik praside-
da. Po to, dar būdamas prie altoriaus,
nusivilkdavo liturginę aprangą ir
nueidavo į bažnyčios galą, kur svei-
kindavosi su išeinančiais parapijie-
čiais ir svečiais. Jo ,,civilinė apranga
buvo mėlyni ‘džinsai’”, sportiniai
marškiniai ir nuoširdi, artimo meile
trykštanti šypsena. Mano tuo metu iš
Lietuvos besilankančios pusseserės
visa tai pamačiusios buvo sužavėtos
visam laikui ir ,,Father Joe” iki dabar
tebevadina kunigu su pranašo barz-
da. Jis tikrai savo pavyzdžiu išpra-
našavo tik dabar numatomus pasi-
keitimus šv. Mišių liturgijoje.

Ne tik spėju, bet ir žinau, kad šis
kunigas nebuvo populiarus Bažny-
čios hierarchijos akyse. Prieš ,,ištrė-
mimą’’ į šią parapiją, jis dirbo kalėji-
mo kapelionu, artimai bendravo su
įvairiais nusikaltėliais bei narkoma-
nais. Jo tapatybė buvo susieta su var-
guomene ir gyvenimo nuskriaustai-
siais. Pasipiktinęs populiaria televizi-
jos laida ,,Life Styles of the Rich and
Famous” (Turtingų ir garsių žmonių
gyvenimo stiliai), ,,Farhter Joe” su-
kūrė ir platino marškinius su ,,Life
Styles of the Poor and Unknown”
(Vargšų ir nežinomų žmonių gyveni-
mo stiliai). Gautos pajamos buvo nu-
kreiptos vargšų globai. 

Šv. Mišių pabaiga ar – jų pradžia?

Kazė Kuraitytė – gamtos
moteris

Neatsimenu, kada aš susipažinau
su Kaze, bet tai buvo labai seniai. Tai
buvo tie geri laikai, kai Marquette
Parkas buvo lietuvių centras ir Čika-
gos lietuvių sostinė. Tai buvo tada,
kai kiekvienas praeivis 69-oje gatvėje
buvo lietuvis, ar jaunas, ar senas, ar
dar vaikas. jeigu eidamas šaligatviu
užkliudei praeivį, sakydavai „atsipra-
šau”.

Man atrodė, kad net mūsų tam-
siaodžiai Marquette Parke mokėjo
lietuviškai. Žinau, kad vienoje benzi-
no stotelėje netoli Western gatvės 71-
oje gatvėje, darbininkai mokėjo lietu-
viškai.

Tarp tų visų lietuviškų prekybų
ir Kazė turėjo savo gėlių krautuvę –
„Baltic Blossoms”.

Marquette Parkas buvo tas pasi-
turintis rajonas, kuriame gyveno
aibės lietuvių ir vienas kitas svetim-
tautis, airis, meksikietis ar nežino-
mos kilmės amerikietis.

Tai tikrai buvo gatvė, pavadinta
Lithuanian Plaza, kuri ir dabar taip
vadinasi, bet lietuvių ten gyvena
labai mažai. Čia buvo įsikūrus „Pa-
rama”, maisto ir naujienų centras,
vaistinė, grožio salonas, restoranai ir
daug užeigų kur galėjai atsigaivinti
alaus bokalu.

Kazės prekyba klestėjo. Kas sa-
vaitgalį – krikštynos, vestuvės, baliai.
Dažnai ir Petkaus laidojimo namuose
71-oje gatvėje būdavo pašarvotas lie-
tuvis ar lietuvė, Kazė nespėdavo da-
ryti puokštes ir vainikus.

Aš užeidavau gana dažnai, ypa-
tingai susitaikymų su savo žmona už
nusižengimus proga. Nieko geresnio
negali būti kaip puokštė gėlių mote-
riai – tada ji viską atleidžia.

Tik įeinu per duris į gėlių par-
duotuvę, jau Kazė klausia: „Na, ką
dabar padarei?” „Neaiškinsiu, tik
surink man gražią puokštę su baltom
ramunėm. Ačiū!” – atsakydavau.

Kazė visada turėdavo ramunių.
Jaunimas nusiperka ramunę ir pasi-
ėmę į ranką traukia po lapą: myli,
nemyli, myli...

Kazė ne tik buvo gėlininkė, bet ir
žinojo šimtus gėlių ir augalų vardus,
ji buvo gamtos žmogus. Ji pažinojo
visus lietuvius, ne tik iš Marquette
Parko, bet ir iš plačių priemiesčių.

Kazė buvo skautė, jau nuo 1952
metų. Vieną kartą Kazė su draugėm
per naktį Rako stovykloje pastatė
didelius vartus, kai visi miegojo.

Ji mokėjo naudoti kirvį, pjūklą ir
oblį. Dirbdavo su mediena ir net savo
vasarvietėje Wisconsine pasistatė di-

delę daržinę. Aš tuo metu irgi dirbau
statyboje ir mes kalbėdavome kaip
lygus su lygiu. Turėjo valtį ir mėgda-
vo meškerioti.

Apie grybus bijau ir pradėti pa-
sakoti. Kazė buvo sirgalė grybautoja
ir aplink Čikagą ir Wisconsine. Prie
Maple Lake pažinojo visus ąžuolus,
prie kurių augo grybai. Esu savo aki-
mis matęs, kaip Kazė prisirinko pilną
dugną savo „station wagon” didelių
kalafijorų.

Kazė aprūpindavo grybais visus
savo gimines ir pažįstamus Mar-
quette Parke.

Kazė mylėjo gyvulius ir daug
metų turėjo palydovą Pickų. Tai buvo
mažas šuniukas, kurį priglaudė pas
save kaip benamį.

Pickus laukdavo jos prie durų
lauke, kol Kazė atsiskaitydavo viduje
su gėlėmis.

Apie Kazės aukštuosius mokslus,
magistrus ar doktoratus nieko neži-
nau, bet ar tai svarbu?

Kazė pažino gamtą, mokėjo daug
ką pati pasidaryti ir buvo gabi, sa-
varankiška.

Su Kaze, mažai kas galėtų lygin-
tis.

Duok jai, Dieve, amžiną atilsį.

Romas Povilaitis

Kazė Kuraitytė

Dėl laiko skirtumo negalėdami
rašyti diktanto vienu metu su ra-
šančiaisiais Lietuvoje ar šalyse arčiau
Lietuvos, New York Maironio litu-
anistinėje mokykloje susirinkę New
York, New Jersey ir Connecticut val-
stijų lietuviai rašė mokyklos mokyto-
jų parengtą diktantą.

Šį kartą diktantui buvo parinkta
devintojo dešimtmečio prozininko
Antano Ramono kūrinio ištrauka.
Antanas Ramonas (1948–1993) –
„vidinės emigracijos” rašytojas, arti-
mas Broniui Radzevičiui, elegiškos,
nostalgiškos, stilistiškai sutelktos ir
vieningos prozos kūrėjas.

Sausio 24 dieną diktantą suau-
gusiųjų ir abiturientų grupėje jau

trečią kartą rašė ir dėl raštingiausio
New York lietuvio vardo varžėsi 34
žmonės. Šiais metais darbai bus ver-
tinami atskirai – suaugusiųjų, abi-
turientų ir paauglių grupėse. Lietu-
vos generalinis konsulatas New York
įsteigė apdovanojimus visų grupių
laimėtojams.

Raštingiausi New York lietuviai
bus pagerbti 2009 metų vasario 16
dieną – iškilmingo Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos minėjimo metu.
Apdovanojimus ir pagyrimo raštus
įteiks generalinis konsulas New York
Jonas Paslauskas. 

LR Užsienio reikalų 
ministerijos info

New York lietuviai rašė 
kitą diktantą

Įkurta Estijos lietuvių 
jaunimo sąjunga

Prasidėjus metams per savo eili-
nį susibūrimą Estijos lietuvių jauni-
mas nutarė oficialiai įteisinti savo
veiklą. Tad sausio 15 dieną užregist-
ruota Estijos lietuvių jaunimo sąjun-
ga.

Estijos lietuvių jaunimas jau kai
kurį laiką būriuodavosi, aktyviau
ėmė veikti nuo 2005-ųjų, kai buvo
užmegzti ryšiai ir su kitų Europos
kraštų lietuvių jaunimu. Didžioji
dalis Estijoje gyvenančio lietuvių jau-
nimo – tai iš mišrių šeimų kilę antros,
rečiau trečios kartos lietuviai, kurių
gimtoji kalba nebe lietuvių, tačiau
dažniausiai lietuviškai jie susišneka.
Pastaraisiais metais nemažai prisi-
dėjo „naujo jauno kraujo”, t.y. į Estiją
dėl darbo, o taip pat dėl šeimyninių
santykių atvažiavę jaunimo žmonės
iš Lietuvos. Vietiniai jauni lietuviai

reiškiasi ir bendrauja daugiausiai per
kultūrinius susibūrimus, taip pat
veda Talino šeštadieninę lituanistinę
mokyklėlę, taip ugdydami naują jau-
nimo kartą.

2009-ieji metai atnešė Estijos
lietuviams naujų vėjų, suplazdėjusių
sąjungos burėse. Tai įkvėpė jaunimą
įkurti oficialią organizaciją. Sąjungos
statusas – nepelno organizacija. Kaip
ir kitose Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungose, Estijos lietuvių jaunimo
sąjungos nariais gali būti 16–35 am-
žiaus jaunimas. Sąjungos pirmininke
buvo išrinkta Laima Kirsimaa. Į or-
ganizacijos valdybą įeina Paulius
Martinkus, Aneta Guzaitė ir Laima
Kirsimaa. Valdyba (ir pirmininkas)
išrenkami vieneriems metams.

Lietuviams.com
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Sausio 31 d. 7 val. v. Pasaulio
lietuvių centro Fondo salėje, 14911
127th street, Lemont, bus rodomas
Vytauto V. Landsbergio filmas ,,Kai
aš buvau partizanas”. Po filmo – pa -
bendravimas su Ramune Rakaus kai -
te. Galėsite paskanauti ,,Kuni gaikš -
čių užeigos” maisto, veiks baras, jus
linksmins Algimantas Barniškis. Tel.
pasiteiravimui: 630-257-8787.

�Laisvės premijos fondas, Cali -
fornia lietuvių fronto bičiuliai, JAV
lietuvių visuomeninis komitetas už
LR pilie tybės išlaikymą, suteikus ki -
tos šalies pilietybę sausio 31 d. (pra -
džia 9 val. r.) ir vasario 1 d. (12:30 val.
p.p.) Pa sau lio lietuvių centre, Le -
mont, IL rengia Politinių studijų sa -
vaitgalį ir Laisvės premijos įteikimą.
Maloniai visus kviečiame dalyvauti.
Dėl informacijos prašome skambinti
Rimtau tui, tel.: 760-408-6700, Rūtai,
tel.: 630-910-6803 arba rašyti el. paš -
tu: rutakunca@yahoo.com, biciulyste
@gmail.com.

�Sekmadienį, vasario 8 d., 12
val. p.p. Jaunimo centro kavinėje dr.
Linas Sidrys kalbės tema ,,Naujovės
akių ligų gydyme”. Po paskaitos pre -
legentas atsakys į klausimus. ,,Ku ni -
gaikščių užeiga” vaišins pietumis.

�Vasario 13 d., penktadienį, 7
val. v. PLC Bočių menėje vyks po kal -
bių ir dis kusijų vakaras „Meilės him -
nas”, remiantis ir aptariant Naujojo
Testamento Pirmojo laiško korintie -
čiams 13-ą skyrių. Vakarą ves tėvas
An tanas Saulaitis, SJ drauge su sve -
čiu, liuteronų kunigu Valdu Auš ra.
Ma loniai visus kviečiame dalyvauti.

�Vasario 14 d. Pasaulio lietuvių
centre Fondo salėje, 14911 127th
Street, Lemonte nuo 5:30 val. p. p. iki
8 val. v. ruošiama Valentino diena ir
filmo peržiūra. Šventės metu vyks
susitikimas su šeštoke vilniete Elze
Degutyte, kuri sukūrė pagrindinį
Emilijos vaidmenį režisierės Giedrės
Beinoriūtės trumpametra žiniame ki-
no fil me ,,Balkonas”. Fil mas lietuvių
kal ba su angliškais subtitrais. Jau -
noji aktorė vasario – birželio mėne-
siais mokysis St. Joseph mokykloje.

�Jaunimo centro kavinėje va sa -
rio 16 d., pirmadienį, 6 val. v. įvyks
tra dicinis Vasario 16-osios minėji-
mas. Kalbės Lietuvių rašytojų drau -
gi jos pirmininkė Stasė Petersonienė.
Bus meninė programa ir vaišės. Ma-
loniai kviečiame visus dalyvauti.

�Mažosios Lietuvos lietuvių
drau gija Čikagoje vasario 21 d., šešta -

dienį, 6 val. v. maloniai kviečia į tra -
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį” Bal zeko
lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin -
taro” salėje. Meninę programą atliks
Nijolė Penikaitė, Algimantas Bar-
niškis ir trombonistas Zenonas Pet -
rošius. Šokiams gros A. Barniškis.
Vietas užsisakyti tel.: 630-247-2150
(Ro mas Kasparaitis).

�Per Mokslo ir kūrybos simpo -
ziu mą įsteigta Psichologinės bei dva -
sinės paramos draugija vasario 26 d.,
6:30 val. v. – 8:30 val. v. numato semi -
narą „Ant skyrybų slenksčio” Evan -
gelikų liuteronų Ziono bažnyčios
salėje (9000 S. Menard, Oak Lawn).
Vaikučiai bus prižiūrimi. Į skyrybų
klausimus žvelgs teisiniais, dvasi -
niais ir psichologiniais aspektais, įs -
kaitant poveikį vaikams. Kviečiame
da lyvauti visus, kuriems aktualūs šie
klausimai.

�Vasario 28 d., šeštadienį 3:30
val. p.p. vyks Ateitininkų Šalpos fon -
do narių metinis suvažiavimas. Pa si -
baigus suvažiavimui 6 val. v. vyks me -
tinė vakarienė Ateitininkų na muo se,
Lemote, IL.

�Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misijos Šv. Rašto būrelis visus kviečia
į pažintinę „Kelionę su šventuoju
apaštalu Pauliumi”. Visi, norintys
dau giau sužinoti apie Pauliaus įspū -
din gą apaštališkąją misiją bei susipa -
žinti su jo įvairiapusiška asmenybe,
maloniai kviečiami į teminius vaka -
rus PLC Bočių menėje. Pirmasis toks
vakaras bus rengiamas kovo 3 d., an -
t  radienį, nuo 6:30 val. v. iki 8 val. v.
Antrasis vakaras vyks tuo pa čiu laiku
kovo 10 d.,  antradienį.

�Vasario 16-osios minėjimas Los
Angeles įvyks vasario 8 d. Šv. Kazimiero
parapijos patalpose, 2718 St. George St.,
Los Angeles, CA. Programoje: 10:15 val.
r. – vėliavų pakėlimas parapijos kieme;
10:30 val. r.  – iškilmingos šv. Mišios; 12
val. p. p. – iškilmingas minėjimas ir me -
ninė programa. Pagrindinė kalbėtoja
Rūta Grinevičiūtė. Meninę programą
atliks ansamblio ,,Spindulys” šokėjai ir
Los Angeles, CA Šv. Kazimiero litua -
nistinės mokyklos mokiniai. Pietūs –
20 dol. Užsakymus pietums priima
Bi rutė Prasauskienė tel.: 310-326-
8038 ir Lilė Pupienė tel.: 323-255-
3654. JAV LB Vakarų apygardos val -
dyba ir Los Angeles apylinkės val dy -
ba kviečia visus atvykimu ir auka pri -
sidėti prie lietuvybės stiprinimo iš ei -
vijoje.

IŠ ARTI IR TOLI... Lietuvos vardo tūkstantmečio koncertas:
„Dainava” ir Zubovų duetas

Lietuvių meno ansamblis „Dai -
na va” bei Lietuvos Respublikos gene -
ralinis konsulatas Čikagoje Lietuvos
tūkstantmečiui bei nepriklausomy-
bės atkūrimo dienai paminėti visus
kviečia į koncertą „Gratulationes Li -
thuaniae” – kovo 8 d. 3 val. p. p. Ha -
rris teatre (205 E. Randolph Dri ve).
Koncerte skambės Čiurlionio, Mar ti -
naičio, Sasnausko, Bethoven ir
Brams kūriniai, kuriuos drauge su

„Dainava” atliks pianistai iš Vilniaus
Sonata ir Rokas Zubovai. Pagrindine
renginio puošmena taps specialiai
šiam koncertui kompozitorės Nijolės
Sinkevičiūtės sukurtos „Lietuviškos
siuitos” premjera. Bilietų ieškokite
Harris teatro bilietų kasoje 312-334-
7777 ir lietuviškose parduotuvėse. 

Daugiau informacijos: 
www.harristheaterchicago.org

ir www.dainava.us. 

Aktorė Audrė Budrytė spektaklyje
,,Marias’s Field”.

TUTA Theatre Chicago (66 East
Randolph St., Chicago) kviečiame
pasižiūrėti reži sierių Liuda Lopatina
ir Zjelko Djukic spektaklį ,,Maria’s
Field” (autorius Oleg Bo goajev),
kuriame vaidina žinoma čika gietė
Audrė Budrytė. Tai pjesė apie tris
100-metes moteris, kurios iš vyks ta į
kelionę pasitikti savo vyrų, grį žusių
iš karo. Pjesėje kalbama apie An t rąjį
pasaulinį karą, o pjesės veik s mas
vyksta šiomis dienomis. Spek taklius
galima pamatyti iki vasario 22 d.
(ketvir tadieniais, penktadie niais,
šešta dieniais 7:30 val. v. ir sek madie-
niais 3 val. p. p.) Bilietus galite įsigyti:
tel.: 312-742-8497 arba

www.dcatheater.org 

Nacionalinį diktantą lietuviai rašė
visame pasaulyje

Lietuvos diplomatinės atstovybės
sausio 24 dieną, bendradarbiauda -
mos su lietuvių bendruomenėmis už-
sie nyje, trečią kartą sukvietė pasau-
lio lie tuvius tuo pačiu metu rašyti
Na cionalinį diktantą Europoje, Ame-
ri koje ir Azijoje.

Didžiausio susidomėjimo diktan-
tas sulaukė Jungtinėje Karalystėje –
jį rašė 116 lietuvių, Airijoje diktantą
rašė – 38, Belgijoje – 35, Baltarusijoje
ir Čikagoje (JAV) – po 27, Švedijoje –
20, Vokietijoje – 19, Vengrijoje, Ny -
derlanduose, Sankt Peterburge ir Ka -
liningrade (Rusija) – po 12, Pran cū -
zijoje – 11, Latvijoje, Suomijoje, So -
vietske (Rusija) ir Ukrainoje – po 10,
Da nijoje ir Norvegijoje – po 9, Aus t -
rijoje ir Lenkijoje – po 8, Portugalijoje
– 6, Estijoje, Liuksemburge – po 5, Al -
matoje (Kazachstanas), Maskvoje
(Ru sija), Prahoje (Čekija), Vašingtone
(JAV) – po 4, Kipre ir Ispanijoje – po
3, Japonijoje – 2, Šveicarijoje ir Ita li -
joje po 1.

Čikagoje diktantas buvo rašomas
3, o Vašingtone – 4 valandą nakties.
Nepaisant to, Lietuvos generaliniame
konsulate Čikagoje JAV susirinko

beveik dvigubai daugiau tautiečių
negu 2008 metais.

Šiemet Nacionalinį diktantą už -
sienyje rašė 457 dalyviai, 2008 metais
– 443.

Smagiausio ištiktuko rinkimų
rezultatai bei raštingiausias(a) lietu-
vis(ė) bus paskelbti vasario 28 dieną
iš karto po Nacionalinio diktanto fi -
na linio turo Vilniuje.

Nacionalinio diktanto tekstas –
Vytauto V. Landsbergio „Partizanas”
– bus paskelbtas sausio 28 dieną
http:///savaitraščio „Atgimimas” tink-
lapyje www.atgimimas.lt. Čia gali-
ma rasti ir daugiau informacijos apie
konkursą.

Nacionalinį diktantą rengia poli-
tikos savaitraštis „Atgimimas” drau -
ge su partneriais – Lietuvos nacio -
naliniu radiju ir televizija, Valstybine
lietuvių kalbos komisija, Savival -
dybių asociacija, Lietuvos paštu,
Mok s lo ir enciklopedijų leidybos ins -
ti tutu, Pedagogų profesinės raidos
cen t ru ir Užsienio reikalų ministeri-
ja.

LR ambasados 
Vašingtone pranešimas 

Nacionalinio diktanto Vašingtone dalyviai.               Ingos Lukavičiūtės nuotr.


