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•Skautybės kelias (p. 2)
•UR ministro V. Ušacko
kalba PLB pirmininkų
suvažiavime Hiutenfeld
(p. 3, 9)
•Lietuvos Nepriklauso-
mybei skirti JAV LB ren-
giniai (p. 4)
•Kaip vis dėlto atskirti
mitingą nuo riaušių? (p.
5, 9)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pinklės (38) (p. 9)
•Labdaros koncerto lėšos
– Viešvilės vaikų globos
namams (p. 10)

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras taip pat susitiko su Prancū-
zijos Užsienio ir Europos reikalų mi-
nistru Bernard Kouchner. Ministrai
sutarė plėtoti strateginį Lietuvos ir
Prancūzijos dialogą bei aptarė gali-
mybę parengti dvišalį strateginės
partnerystės pareiškimą. Susitikime
sutarta, kad Prancūzijos Užsienio ir
Europos reikalų ministerija suburs
Prancūzijos specialistų grupę, kuri
apsilankys Lietuvoje ir susitiks su
Energetikos ministerijos vadovybe
ir specialistais. Abiejų šalių specia-
listai aptars Lietuvos energetikos
saugumą stiprinančius projektus.

Ministrai aptarė saugumo poli-
tikos klausimus. Ministras V. Ušac-
kas pritarė Prancūzijos ketinimui
sugrįžti į NATO karines struktūras,
kas sustiprintų tarpžemyninius ry-
šius bei organizacijos karinius pajė-
gumus.

Aptardami ES santykius su Ru-
sija, Lietuvos ir Prancūzijos užsienio
reikalų Nukelta į 6 psl.

Vilniuje
aptariamos Vidurio
Europos temos

Lietuva ir Pranc∆zija pl∂toja dialogâ

Pamin∂tos balsavimo d∂l Lietuvos
nepriklausomyb∂s metin∂s

Paryžius/Vilnius, vasario 10 d.
(ELTA/,,Draugo” info) – Užsienio
reikalų ministro Vygaudo Ušacko su-
sitikimuose Paryžiuje daugiausia dė-
mesio skirta Europos Sąjungos (ES)

ekonomikos gaivinimui, energeti-
niams projektams ir šalių strateginio
dialogo gerinimui.

Lietuvos diplomatijos vadovas
viešnagės metu susitiko su Prancū-
zijos prezidento patarėju Jean-David
Levitte ir valstybės sekretoriumi Eu-
ropos reikalams Bruno Le Maire.

Susitikimų metu J. D. Levitte ir
B. Le Maire sakė palaikantys Lietu-
vos siekius įtraukti energetikos sek-
torių į bendrą ES energetikos siste-
mą. Jie pritarė Europos Komisijos
siūlymui iš Europos ekonomikos gai-
vinimo planui numatytų lėšų 175
mln. eurų skirti Švedijos ir Baltijos
šalių elektros jungties tiesimui.

V. Ušackas su Prancūzijos vals-
tybės sekretoriumi Europos reika-
lams kalbėjo apie būtinybę sudaryti
vienodas komercinių bankų kredita-
vimo sąlygas, neskriaudžiant ES ša-
lių, nepriklausomai nuo bankų kil-
mės valstybės, taip pat užtikrinti pa-
prastesnį ir greitesnį ES fondų ir pa-
ramos skyrimą verslo subjektams.

Vilnius, vasario 10 d. (ELTA) –
Vilniuje paminėtos prieš 18 metų vy-
kusio balsavimo, kuriame Lietuvos
gyventojai tvirtai pasisakė už tai, kad
Lietuvos valstybė būtų nepriklauso-
ma demokratinė respublika, metinės.

Minėjimą Zigmo Vaišvilos vado-
vaujamas Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas
surengė Signatarų rūmuose. Rengi-
nyje buvo pristatyta klubo ,,Vertybi-
nių nuostatų deklaracija”, kuri, anot
Z. Vaišvilos, turėtų tapti naujo vieni-

jimosi pagrindu.
1991 metų vasario 9 dieną įvyko

Lietuvos gyventojų visuotinė ap-
klausa-balsavimas. Daugiau kaip 90
proc. balsavusiųjų, kurie sudarė per
76 proc. visų turinčių aktyvią rinki-
mų teisę piliečių, pasisakė už nepri-
klausomą ir demokratinę Lietuvą.
Taip Lietuvos tauta dar kartą patvir-
tino pasirinktą nepriklausomybės ke-
lią, kuriuo žengti buvo numatyta
1918 metų vasario 16 dienos ir 1990
metų kovo 11 dienos Aktais.

Vilnius, vasario 10 d. (Lietu-
viams.com) – Seimo opozicijos, ati-
džiai sekančios kiekvieną Seimo pir-
mininko Arūno Valinsko žingsnį,
kantrybė senka. Vis garsiau kalbama,
kad per pavasario sesiją jam gresia
interpeliacija. Ją, kaip teigiama, pa-
laikytų ne tik opozicionieriai, bet ir
dalis valdančiųjų.

Susierzinimas Seimo vadovo kal-

bomis ir poelgiais vis labiau pildo ne-
pasitenkinimo taurę. Naujausias la-
šas – A. Valinsko įvaizdžio gerinimo
akcija žiniasklaidoje, mokesčių mo-
kėtojams kainavusi beveik 30 tūkst.
litų. Interpeliacijos rengimą – parašų
rinkimo pradžią – šiek tiek stabdo
viena aplinkybė: laukiama A. Valins-
ko apsisprendimo dėl dalyvavimo
prezidento rinkimuose.

„Kad Seimo pirmininkas elgiasi
ne taip, kaip derėtų tokio rango pa-
reigūnui, pripažįsta visi – tiek opozi-
cija, tiek dalis valdančiųjų”, – sakė
frakcijos „Tvarka ir teisingumas”
(TT) seniūnas Valentinas Mazuronis.
Jo teigimu, „tvarkiečiai” Seimo vado-
vui turi ne tik priekaištų, bet ir galė-
tų kaltinti nesilaikant duotų pažadų.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, vasario 10 d. (Balsas.lt)
– Vilniaus universitete vyksta tarp-
tautinė mokslinė konferencija „Vi-
durio Europos vieta ir vaidmuo kon-
tinento istorijoje”. Konferecijoje,
kuri truks vasario 10–11 d., dalyvau-
ja žymūs humanitarinių ir visuome-
ninių politinių mokslų atstovai iš
Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengri-
jos, Slovakijos, Latvijos, Estijos, Bal-
tarusijos ir Ukrainos. Renginio pag-
rindinis tikslas – dabartinių procesų,
vykstančių Europoje bei apibrėžian-
čių šio žemyno tapatybę, diagnozė
bei apmąstymai dėl galimybių ir są-
lygų padidinti Vidurio Europos įna-
šą, kuriant viso žemyno kultūrinę ta-
patybę. Ši konferencija yra Tarptau-
tinio kultūros kongreso dalis.

Kongreso metu Vilniaus univer-
sitetuose ir svarbiose kultūros įstai-
gose bus rengiamas konferencijų cik-
las, kuriame dalyvaus iškiliausi Eu-
ropos humanitarinių ir visuomeni-
nių politinių mokslų atstovai. Visus
susitikimus sies viena tema: „Rytų ir
Vidurio Europos vaidmuo formuo-
jant bendrą Europos kultūrinę tapa-
tybę”. Projektas turi ne tik padėti
užmegzti glaudesnius ryšius tarp Vi-
durio Europos mokslininkų, bet ir
prisidėti prie diskusijos apie visuo-
menines kultūrines permainas, vyks-
tančias besijungiančioje Europoje.
Tarptautinis kultūros kongresas įt-
rauktas į programą „Vilnius – Euro-
pos kultūros sostinė 2009”. Plačiau
apie projektą: www.lenkukultura.lt.

Kyla nepasitenkinimas Seimo pirmininku

Koncertuoja Čiurlionio kvartetas. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

V. Ušackas (k.) susitiko su Prancūzijos
Užsienio ir Europos reikalų ministru
Bernard Kouchner. URM nuotr.
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SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Lietuvių skautų sąjungos Taryba

Padėka Lietuvių skautų sąjungos rėmėjams
Baigdamas 2006–2008 metų Lietuvių skautų sąjungos vadovybės kaden-

ciją, dėkoju visiems mūsų Sąjungos rėmėjams. Jūsų dosnumas padėjo mums
finansiškai išsilaikyti, įgyvendinti daug mūsų veiklą patobulinusių projektų
ir tęsti įdomią, prasmingą ir ideologinę veiklą, skirtą mūsų lietuviškam,
skautiškam jaunimui.

Dėkoju Lietuviškosios Skautybės Fondo (LSF) valdybai už nepailstamą
paramą, kuri rėmė mūsų administracinius darbus, užjūrio vienetų veiklą,
vadovų lavinimą ir praeitų metų IX Tautinę stovyklą. Su Jūsų parama ga-
lėjome daug daug metų veikti, nepadidindami Sąjungos mokesčių ir neap-
sunkindami skautų šeimų finansinės padėties. Nuo 1976 metų LSF paauko-
jo Lietuvių skautų sąjungai daugiau nei 300,000.00 dol. Kviečiu visus LSS
vadovus, rėmėjus ir skautybės draugus prisidėti prie Fondo pastangų savo
aukomis, paskatinkite ir kitus remti Fondą. Daugiau žinių galite rasti LSS
tinklalapyje adresu: www.skautai.net.

Dėkoju Lietuvių Fondo valdybai už gana stambias aukas, skirtas vado-
vams lavinti, IX Tautinės stovyklos ruošai ir programai bei pavienių vienetų
ir vietovių projektams. Kaip ir LSF aukos, Jūsų parama padėjo mums tęsti
mūsų jaunimo auklėjimo darbus, išlaikyti lietuvybę. Kviečiu LSS narius,
tėvus ir rėmėjus neužmiršti paaukoti Lietuvių Fondui ir padėti tęsti Fondo
pasiryžimą išlaikyti lietuvybę.

Už 2008 metų IX Tautinės stovyklos paramą dėkoju Vydūno Fondui,
Tadui Dabšiui, Čikagos moterų klubui, Toronto kredito bankeliui. Dėkoju vi-
siems kitiems, kurie siuntė pavienes aukas – nuo 10 iki 500–700 dol. – pa-
remti stovyklą. Jūsų dėka apie 500 skautų, skaučių, akademikų ir vadovų tu-
rėjo progos suvažiuoti, paskautauti, susipažinti, susidraugauti ir atšvęsti
Lietuvių skautų sąjungos 90 metų ir pasaulio skautybės 100 metų jubiliejus.
Dar svarbiau, Jūs prisidėjote prie mūsų vadovų pastangų išlaikyti lietuvybės
ir skautybės dvasią už Lietuvos ribų, kuri gyvuoja daugiau nei 60 metų!

Bet kuriai organizacijai sulaukti 90 metų veiklos jubiliejų yra labai dide-
lis pasiekimas ir dėkoju visiems, kurie rėmė šias pastangas. Prašau visų to-
liau remti šiuos darbus ir mūsų lietuvišką, skautišką jaunimą. Žvelgiame į
2018-tus metus, kai mūsų Sąjunga švęs savo šimtmetį.

Stiprėkime dirbdami kartu!

Budėkime!
Brolis Gintaras v.s.fil. Gintaras Plačas

Lietuvių skautų sąjungos tarybos pirmininkas
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Nors ne vienas fondas Ame-
rikoje ir kitur pasaulyje šiomis
nepalankiomis rinkos sąlygomis
prarado pinigų (praėjusį mėnesį
paskelbti „Chronicle of Philant-
hropy” duomenys rodo, jog
daug fondų neteko beveik 1/3
savo turto dalies), atsiranda
tokių, kurie ir šiais metais pla-
nuoja būti dosnūs. Kaip praneša
‚,The Christian Science Monitor”,
apie 50 JAV fondų sutiko skirti
daugiau nei 100 mln. dolerių
įvairioms finansinės krizės pa-
liestoms sritims: gyvenamojo
būsto netekusiems, bedarbystei
sumažinti, finansiniams patari-
mams teikti ir kt. Ne paslaptis,
jog nuo kritusių akcijų nuken-
tėjo ne vienas lietuviškas fondas.
Įdomu, kaip dosniai jie parems
šių ir ateinančių metų lietuvišką
veiklą išeivijoje.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

NAUJA LIETUVIŲ SKAUTŲ
SĄJUNGOS VADOVYBĖ

2009 m. sausio 31 d. Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemont, IL būsimiems
trejiems metams pareigas perėmė
LSS Tarybos pirmininku išrinktas
v.s.fil. Gintautas Taoras, Vyriausiąja
Sese skaučių seserijai – s. fil. Rūta
Baltaduonytė-Lemon, Vyriausiuoju
Broliu skautų brolijai – s. fil. Tomas

Dundzila ir Akademinio skautų są-
jūdžio vadijos pirmininku – s. fil.
Vytenis Kirvelaitis.

Svečiose šalyse gimę, lietuviškoje
skautybėje augę, šie vadovai stoja tęs-
ti kelių kartų prieš juos pradėtą jau-
nimo auklėjimo darbą. Tam jie yra
labai pasiruošę.

v. s. fil. Gintautas Taoras
gimė ir augo Pittsburgh, PA. Biolo-
gijos studijas baigė Pittsburgh uni-
versitete, MBA laipsnį įgijo Baldwin
Wallace College, Cleveland. Gyvena
Dover, NH, yra ligoninės laboratorijų
vyriausias vedėjas.

Į lietuviškąją skautybę brolis
Gintautas įstojo 1962 m., skauto vy-
čio įžodį davė 1969 m., Gilwell kur-
sus baigė 1987 m.

Skautų ,,Pilėnų” tunto tunti-
ninku Cleveland buvo 1977–1978 m.,
Lietuvių skautų brolijos vyr. skauti-
ninko pavaduotojo pareigoms išrink-
tas 1988–1993 m. Tame laikotarpyje
įvyko dvi didžiosios LSS stovyklos.
VII Tautinėje stovykloje 1988 m. bro-
lis Gintautas buvo ūkio skyriaus
vedėju, Jubiliejinėje stovykloje 1993
m. – Brolijos stovyklos viršininku.
Nuo 1994 metų iki dabar eina įvai-
rias pareigas skautų brolijos vadijoje
ir LSS Taryboje – tiekimo skyriaus
vedėjo, iždininko. IX Tautinėje sto-
vykloje 2008 m. buvo iždininku, lėšų
telkimo vajaus vedėju. v.s.fil. Gintau-
to Taoro pastangomis IX Tautinei
stovyklai buvo išleistas oficialus
Amerikos pašto ženklas su Tautinės
stovyklos ženklu.

s.fil. Rūta Baltaduonytė-Le-
mon gimė Bradford, Anglijoje. ,,Mai-
ronio” lituanistinę mokyklą baigė
Toronto, ON. Lakeshore Teacher’s
College baigė 1969 m., Cambian Col-
lege 1993 m. įsigijo law clerk/parale-
gal diplomą. Dirba advokatų įstaigoje
Toronto mieste.

Skautauti sesė Rūta pradėjo
1959 m. ,,Šatrijos” tunte, Toronto,
kur ėjo įvairias pareigas. 1967 m.
dalyvavo LSS vadovų(-ių) stovykloje
Rako, MI miškuose. 1999–2008 m.
buvo ,,Šatrijos” tunto tuntininke ir
stovyklų viršininke Romuvoje iki
2007 m. 2005–2008 m. – Skaučių se-
serijos atstovė Kanados rajone. 2005
m. baigė Gilwell kursus ir tais pačiais
metais buvo Romuvoje vykusių Gin-
taro ir Ąžuolo vadovų mokyklų sto-
vyklų instruktore. IX Tautinėje sto-
vykloje 2008 m. sesė Rūta ėjo dvejas
pareigas: Seserijos adjutantės ir visos
stovyklos komendantės. 2007 m. On-
tario provincija Kanadoje s.fil. Rūtą
Baltaduonytę-Lemon už savanorišką
darbą skautų organizacijoje apdova-
nojo ,,Volunteer Service Award’’.

s.fil. Tomas Dundzila gimė
Chicago. Baigė ,,Kristijono Done-
laičio” lituanistinę mokyklą ir lankė
Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapi-
jos mokyklą, kurioje lietuvių kalbos
pamoka vykdavo kiekvieną dieną.
Washington universitete, St. Louis
mieste, baigė inžinerijos ir Public Po-
licy studijas, o MBA laipsnį įsigijo
George Mason universitete, Fairfax,
VA. Dirba konsultantu Washington
apylinkėje.

Brolis Tomas savo skautiškąją
kelionę pradėjo ,,Lituanicos’’ tunte
1970 m. Priklausė ,,Dariaus ir Girė-
no’’, vėliau ,,Miško Brolių’’ draugo-
vėms. Baigęs skiltininkų kursus,
Brolijos Ąžuolo vadovų mokyklą ir
Gilwell kursus. Vadovavo skautams
Vasario 16-osios gimnazijoje, Vokie-
tijoje, Amerikos skautų sąjungoje
(BSA) buvo draugininku. Prieš kelis
metus Washington apylinkėse gy-
venantiems vaikučiams įsteigė ,,Min-
daugo” draugovę ir jai vadovavo.
2008 m. atgaivino oro skautų veiklą
sąjungoje, pirmi įžodžiai buvo duoti
IX Tautinėje stovykloje. 2003 m.
Jubiliejinėje stovykloje brolis Tomas
buvo Brolijos ir Seserijos progra-
mų koordinatorius, 2008 m. IX Tau-
tinėje – Nukelta į 8 psl.

Pareigas perėmę, toliau dirbti pasiryžę: (iš k.) s.fil. Tomas Dundzila, s.fil.
Rūta Baltaduonytė-Lemon, v.s.fil. Gintautas Taoras ir s.fil. Vytenis Kir-
velaitis.
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LIETUVOS SANTYKIŲ SU
UŽSIENIO LIETUVIAIS VIZIJA IR

PRAKTINIAI PASTEBĖJIMAI
LR UR ministro Vygaudo Ušacko pranešimas

Hiutenfeldas, 2009 m. sausio 31 d.
Mieli tautiečiai,
Visada – nuo pat pirmojo susiti-

kimo su užsienio lietuviais Paryžiuje
1989 metais ir vėliau, bendraudamas
su JAV, Jungtinės Karalystės, Švedi-
jos, Kanados, Vokietijos ir kitų kraštų
Lietuvių Bendruomenėmis – žavė-
jausi ankstesniųjų kartų lietuvių
pasišventimu puoselėjant lietuvybę,
kovojant už Lietuvos laisvės bylą. Šie
lietuviai kaip niekas kitas man įkūni-
jo garsųjį Prezidento Kenedžio pasa-
kymą – „Neklausk, ką tavo šalis gali
duoti tau, klausk, ką tu gali duoti
savo šaliai.” Nepalaužiamos dvasios
ir valios žmonės, jie tvirtai tikėjo, kad
Lietuvos valstybė atgaus laisvę ir
išdidžiai sugrįš į pasaulio žemėlapį.
Kaip atkirtį slogiai to meto tikrovei,
savo pajėgomis ir lėšomis jie steigė
lietuvių namus, lietuviškas bažnyčias
ir mokyklas, užtikrino Lietuvos ats-
tovavimo svarbiausiose pasaulio
sostinėse tęstinumą.

Lenkiame galvas ir dėkojame
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėms
už lietuvybės ir Lietuvos nepriklau-
somybės idėjos puoselėjimą rūsčiau-
siais mūsų tautos laikais – beveik 60
metų trukusios sovietinės okupacijos
metais.

Viltis ir begalinis tikėjimas skati-
na mus, laisvos ir nepriklausomos
Lietuvos – ES ir NATO narės –
piliečius, jau ne pirmą kartą susitikti
čia, Hiutenfelde, ir svarstyti, kaip
globalizacijos, o dabar ir pasaulinės
finansinės krizės bei ekonominio
nuosmukio sąlygomis galime išlaikyti
ir puoselėti lietuvybę svetur.

Globalizacija, judėjimo laisvė ir
besikurianti naujos kokybės europinė
erdvė lietuviškai tapatybei, lietuvy-
bės išsaugojimui meta naujus iššū-
kius. Natūralu, kad pastaraisiais me-
tais pastebimai išaugusi užsienio lie-
tuvių bendruomenė reikalauja naujų,
kūrybiškų sprendimų palaikant ir
puoselėjant lietuvybę. Būtent todėl
permainų Vyriausybė savo programo-
je įsipareigojo drauge su jumis
parengti Globalios Lietuvos strategi-
ją, kurios tikslas – užtikrinti tautos
vientisumą, užsienio lietuvius pil-
navertiškai įtraukti į valstybės gyve-
nimą ir pritaikyti Lietuvos valstybės
politiką globalizacijos sąlygoms.

Šiame pranešime paliesiu tik
keletą strategijos aspektų, apimančių
pilietybės, išeivijos dalyvavimo šalies
politiniuose ir visuomeniniuose pro-
cesuose, veiklos „nuosavybės” klau-
simus.

Pradėkim nuo kertinio ir ne
vienam lietuviui skausmingo klausi-
mo: kaip sudaryti palankiausias sąly-
gas LR pilietybei išlaikyti? Teigiamų
poslinkių yra: štai naujoji Pilietybės

įstatymo redakcija išsprendė užsieny-
je gimusių vaikų pilietybės problemą.
Todėl šiandien vaikas, kurio bent
vienas iš tėvų yra Lietuvos Respub-
likos pilietis, įgyja Lietuvos Respub-
likos pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė
Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar
už jos ribų. Tai svarbus žingsnis, pa-
darytas Lietuvos valstybės ir vienin-
gos lietuvių tautos ateities vardan.

Ne kartą esu sakęs, kad didžiau-
sia klaida būtų nukirsti pasaulio
lietuvius siejančius saitus ir įstaty-
miškai užkirsti kelią turėti dvigubą
pilietybę asmenims, kurie dėl įvairių
priežasčių įgijo užsienio valstybės
pilietybę. Dvigubos pilietybės institu-
to įteisinimas nepriklausomai nuo
LR piliečių dabartinės gyvenamos
vietos būtų svarbus žingsnis stipri-
nant lietuvių tautos vienybę.

Tačiau pilietybė – tai dvipusio
eismo, tai ir teisės, ir pareigos, kelias.
Jei Lietuvą prisiminsite, kaip, deja,
kartais būna, tik prisireikus papildo-
mos pašalpos ar pigių medicinos
paslaugų, nieko gero nebus. Ir jūs lik-
site nusivylę, ir Lietuvoje gyvenantys
tautiečiai bus nepatenkinti.

Po pasaulį išsibarsčiusiai nedide-
lei tautai tokia savitarpio pasitikėji-
mo erozija būtų pražūtinga. Todėl
itin svarbu puoselėti pagarba, supra-
timu ir savitarpio parama grįstus vi-
sų lietuvių – Lietuvos lietuvių ir lie-
tuvių užsienyje, senosios ir naujosios
išeivijos kartų, gilias tradicijas ir
autoritetą turinčių išeivijos organi-
zacijų bei naujai besikuriančių užsie-
nio Lietuvių Bendruomenių – santy-
kius.

Džiugu, kad gausėja užsienio lie-
tuvių iniciatyvų ir aktyvumo Tėvy-
nėje pavyzdžių. Dėl laiko stokos pa-
minėsiu vos keletą. Štai Jungtinėje
Karalystėje gyvenantis dr. Audrius
Šimaitis drauge su Lietuvos Jaunųjų
gydytojų asociacija rengia projektą
„Pažangiausio sveikatos apsaugos
vadybos ir paslaugų teikimo modelio
įdiegimas”, jaunųjų Lietuvos medikų
rengimo projektus, taip pat planuoja
atverti grįžimo į Lietuvą paramos
centrą.

Skatinti išvykusiųjų lietuvių,
„nutekėjusių protų” grįžimą į Lie-
tuvą ėmėsi ir JAV daktaro laipsnį įgi-
jęs biotechnologas Daumantas Matu-
lis, po daugiau nei dešimties užsieny-
je praleistų metų grįžęs į Lietuvą.

Ne vienas dabartinio Ministrų
kabineto narių savo komandose turi
išsilavinimą užsienyje ir patirtį Vaka-
ruose įgijusių patarėjų. Premjero
Andriaus Kubiliaus patarėju finansų
klausimais dirba Mykolas Majauskas.
Man ekonomikos ir energetinio
saugumo klausimais patarinėja Oks-
fordo doktorantė Agnė Baranaus-
kaitė. Iš ,,JP Morgan” kompanijos
New Yorke padėti Finansų ministrui
grįžo Venantas Miškinis. Jums gerai
pažįstama – Jungtinės Karalystės
Lietuvių jaunimo sąjungos pirminin-
kė Laura Dzelzytė neseniai pradėjo
dirbti Aplinkos ministerijos patarėja.
Tai, mano žiniomis, pirmoji Vyriau-
sybė, per tokį trumpą laiką priėmusi
gausų būrį užsienyje gyvenusių ir
dirbusių lietuvių.

Tokius pavyzdžius turime gar-
sinti kaip įkvėpimą kitiems užsienyje
gyvenantiems Nukelta į 8 psl.

Kas rytoj, premjere?
BRONIUS NAINYS

Šiandien – dar šiaip taip. Vyriausybei pasisekė susitarti su smul-
kiųjų verslininkų ir prekiautojų sąjungos vadove Zita Sorokiene ir
viešo protesto išvengti. Tai tikrai didelis laimėjimas nesėkmingai

pradėtame naujos Vyriausybės vidaus politikos kelyje. Tačiau visgi nepi-
giai pirktas. Kubiliui prireikė Sorokienei duoti tai, ko ji prašė, deja, vals-
tybės sąskaiton. Lietuvos ekonominio smukimo stabdyti tai nė kiek ne-
padėjo ir valstybės iždo nepapildė, jeigu to buvo tikėtasi, įvedus mecha-
nines pelno tikrinimo priemones turguose tikslesniam mokesčių apskai-
čiavimui. Nors ir gerai, kad premjerui pavyko nuraminti smulkiuosius ir
valstybei nieko gero neduodančio triukšmo išvengti, tačiau, deja, tik šian-
dien, nes tų pinigų iždui vis tiek reikia, ir jie turės būti rasti rytoj. Ir ne
tik tiek, kiek buvo tikėtasi mokesčių iš tiksliau apskaičiuoto smulkiųjų
verslininkų uždarbio turguose, bet žymiai daugiau. Tad kažin ar tokia,
teigčiau, gana didelė nuolaida šiandien nevirs nauju skausmu rytoj? Ar
nors ir riaušių išgąsdintam Kubiliui nevertėjo kiečiau laikytis ir bandyti
iš verslininkų išsiderėti kokią nors atsakingesnę mokesčių apskaičiavimo
buhalteriją, negu visiškai nekontroliuojama sukčiavimui palanki dabar-
tinė? O verslininkai turėjo tai suprasti ir bent šiek tiek nusileisti. Ar Vy-
riausybė čia ne per lengvai pasidavė?

Tačiau rytoj ne tik pinigų, bet daug daugiau ko reikės. Ir tai turės
parūpinti taip pat rytoj pradedanti darbą šiandien baigta sudaryti Vy-
riausybė, paskyrus vadovą naujai įkurtai Energetikos ministerijai. Beje, ir
čia nueita ne į tą pusę. Prezidentauti pradėdamas Valdas Adamkus minis-
terijų skaičių žadėjo sumažinti iki dvylikos. Tarnybą baigia, pasirašy-
damas keturioliktos steigimo dekretą. Tikrai šaunus pažado įvykdymas,
ką čia ir bekalbėti. Bet, matyt, prezidentui atrodo, kad taip bus geriau.
Nors kažin? Jeigu per visą jo prezidentavimo laikotarpį Lietuvai daug
rūpesčių kėlusių energetikos bėdų nesugebėjo pašalinti trylika ministeri-
jų, vargu ar daug ką padarys ir pridėtinė keturioliktoji, nes iš tikrųjų čia
yra ne vien tik Lietuvos, bet tarpvalstybinis, dar bent Estiją, Latviją ir
Lenkiją įveliantis reikalas. O šioje scenoje pagrindinis vaidmuo priklauso
ne kam kitam, bet tik prezidentui. Tad ir ne be reikalo visuomenė abejo-
ja tos keturioliktosios ministerijos reikalingumu. Net pats jos vadovas
Arvydas Sekmokas, kurio pagrindinis uždavinys turbūt būtų bent pradėti
statyti naują branduolinę jėgainę, dar neseniai abejojo Lietuvos pajėgumu
tokį uždavinį įvykdyti. Tuo labiau kad kartu turės vykti ir iki šiol nuolat
žadėti, bet irgi nepradėti statyti dar ir elektros tinklai į Vakarus. „Kad
keturios valstybės, neturėdamos jokios patirties branduolinėje ener-
getikoje, jokios patirties tokių objektų statyboje, galėtų susitarti, mažai
tikėtina”, – teigė Sekmokas, kurio vadovaujamai įstaigai Lietuvos
mokesčių mokėtojai pagal jai numatytą biudžetą turės atseikėti 254 mili-
jonus litų per metus. Kiek tai krizinę padėtį pataisys?

Taigi, kas rytoj, branduolinę jėgainę Ignalinoje uždarius, premjere?
Šalia „Lukoil” ir „Gasprom” – „Dujotekanos” sandėrio dar vienas didelis
žingsnis Maskvos glėbio link. Neatkreipsite į tai dėmesio šiandien, bran-
giai mokėsite rytoj, premjere. Argi nebuvo žadėta keisti aštuonerius me-
tus Gedimino Kirkilo tuo atžvilgiu nieko nedarymo politikos ir kaip gali-
ma greičiau atsiriboti nuo Rusijos priklausomybės bent energijos srityje?
Tačiau dabar lyg ir atrodo, kad, kaip yra šiandien, taip bus ir rytoj. Tai vėl
kažkokia nesuprantama maišatis santykių su Rusija atžvilgiu. Kalbame
apie atsiribojimą, o elgiamės lyg norėdami daugiau su ja susirišti.

O štai jos ir daugiau. Pavyzdys – visuomenę jau spėjusi sujaukti už-
sienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko politika. Sveikintinas nusiteiki-
mas gerinti Lietuvos ir Rusijos santykius, bet tik ne Lietuvos sąskaiton.
Taip, ministras sakosi tai suprantąs ir tvirtai palaikąs Lietuvos pagrįstą
reikalavimą atsiteisti už okupacijos nuostolius, tačiau tuojau pat ir viešai
lepteli: taip daryti Rusija dar nepasirengusi. Negi tokio laipsnio ir dar
patyrusiam diplomatui neaišku, kad tokiam veiksmui Rusija niekada ne-
bus pasirengusi? Tuo labiau, jeigu mes patys jai tai priminsim? Todėl taip
kalbėti mums, ypač aukštos pakopos valstybės pareigūnams, neprotinga.
Žinoma, neišmintinga būtų kiekvieną kartą, kiekvienoje vietoje ir kiek-
vieną Rusijos politiką sutikus, šį reikalavimą panosėn kaišioti, bet nega-
lime praleisti progos, atsiradus tinkamai vietai, tinkamam laikui ir tin-
kamoms aplinkybėms iš Rusijos tai reikalauti.

Kitas dalykas – Lietuvos užsienio politika apskritai. Ar Ušackas čia
irgi nemina naujo kelio? Kur yra Lietuvos nepriklausomos valstybės pag-
rindinė atrama? Adamkus mums abejonių nekėlė: aiškiai Washington,
DC. Nors laisvėjimo laikotarpiu JAV prezidentas George Bush, ką tik ka-
denciją baigusio prezidento tėvas, sužaidė mums labai nepalankų, teig-
čiau, net nepriklausomybės atgavimą keletą metų užvilkinusį žaidimą,
tačiau vėlesniųjų JAV vadovų nusiteikimas atidarė mums duris į NATO,
padėjo įstoti į ES ir visur Lietuvą palaikė, rėmė. Ar ne tokią pat politiką
turėtų puoselėti ir Kubiliaus Vyriausybė, taigi, ir jai atstovaujantis už-
sienio reikalų ministras? Tačiau ar jo pirmos oficialios diplomatinės ke-
lionės į užsienį, net tokios skubios, pasirenkant Berlyną ir Paryžių, tos po-
litikos nekeičia? O jeigu keičia, tai ar ne dėl to, kad Washington santykiai
su Maskva, ypač po įvykių Gruzijoje, yra gerokai pašliję, o Berlynas – ypač
Paryžius – su Maskva eina parankėm? Ir Lietuva nori būti kartu su jomis?
Ar šis sprendimas negalėjo palūkėti ir Barack Obama – Hillary Clinton
žadamo apsisprendimo santykių su Maskva atžvilgiu? Kas čia dega?

Tad ir šioje vietoje pirma gal reikėtų pamąstyti: kas rytoj, premjere?
Balsas.lt

Visų svarbiausia tai,
kad Globalios Lietuvos
kūrimas būtų ne vien
Lietuvos valstybės, bet
ir visų jūsų, užsienio
lietuvių, projektas.
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Lietuvos Nepriklausomybei skirti JAV LB renginiai
ARIZONA

SUN CITY
Kovo 8 d., sekmadienį St. Elizabeth Seton parapijoje, 9728 Palmeras Drive, Sun
City.
12 val. p. p. – šv. Mišios bažnyčioje. 1 val. p. p. – priešpiečiai su programa parapi-
jos salėje. Pagrindinis kalbėtojas: prof. Stasys Vanagūnas. Kultūrinė programa:
lietuviškos dainos ir eilėraščiai. Rengia: Arizona LB apylinkė. Kreiptis: Mark
Shoban, tel.: 480-802-3765, el – paštas: mashoban@yahoo.com.

CALIFORNIA
LOS ANGELES
Vasario 7 d., šeštadienį Šv. Kazimiero parapijos salėje, 2718 St. George Street,
Los Angeles.
6 val. v. – V. Matulevičiaus dokumentinis filmas ,,Tyrimas, supurtęs klaną”; filmą
pristatys plk. Vytautas Damulis, buvęs LR Saugumo departamento Kontržval-
gybos valdybos viršininkas. 8 val. v. – diskoteka, DJ Marius, šokiai jaunimui, veiks
baras, bilietai 10 dol. Rengia: Los Angeles LB apylinkė.
Vasario 8 d., sekmadienį Šv. Kazimiero parapijoje, 2718 St. George Street, Los
Angeles.
10:15 val. – vėliavų pakėlimas. 10:30 val. – iškilmingos šv. Mišios. 12 val. – minėji-
mas ir programa. Kalbėtojas: plk. Vytautas Damulis, buvęs LR Saugumo departa-
mento Kontržvalgybos valdybos viršininkas. Meninę programą atlieka ,,Spindu-
lio” šokėjai ir Šv. Kazimiero šeštadieninės mokyklos mokiniai. Po minėjimo bus
pietūs. Kaina 20 dol. Pietus prašom užsisakyti tel.: 310-326-8038 arba 323-255-
3654. Rengia: JAV LB Vakarų apygarda ir Los Angeles LB apylinkė. Kreiptis:
Rimtau-tas, el – paštas: rimtasmarcinkus@msn.com.
SAN DIEGO
Kovo 8 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Oceanside Senior Center, 455 Country Club
Lane, Oceanside.
Trumpas San Diego LB apylinkės visuotinis susirinkimas. Meninė programa: B.
Brazdžionio lietuviškos mokyklėlės vaikučių pasirodymas; aktorė iš Lietuvos
Virginija Kochanskytė atliks programą ,,Lietuvos praeitis ir dabartis”. Po pro-
gramos – kava, gaivieji gėrimai ir Jūsų atsinešti užkandžiai. Rengia: San Diego LB
apylinkė. Kreiptis: Regina Lišauskienė, tel.: 760-943-9434, el – paštas: Reginali-
sauskas@pacbell.net.

COLORADO
DENVER
Kovo 7 d., šeštadienį Fraternal Order of Eagles Hall, 1151 S Galena Street,
Denver.
2 val. p. p. – LB apylinkės susirinkimas ir rinkimai. 4 val. p. p. – Jūratės Miliaus-
kaitės ir ,,Sekmadienio” koncertas. Rengia: Colorado LB apylinkė. Kreiptis: Ro-
mas Zableckas, tel.: 970-310-3170, el – paštas: events@coloradolithuanians.org.

CONNECTICUT
HARTFORD
Vasario 22 d., sekmadienį Šv. Trejybės parapija, 53 Capitol Avenue, Hartford.
9 val. r. – šv. Mišios bažnyčioje. Po Mišių minėjimas parapijos salėje. Pagrindinis
kalbėtojas: Laurynas Misevičius, JAV LB vicepirmininkas sporto reikalams. Rengia:
Hartford LB apylinkė. Kreiptis: Viktoras Kogelis, el – paštas: danuteg@ juno. com.
NEW BRITAIN
Vasario 15 d., sekmadienį, 11:30 val. r. Šv. Mišios St. Andrew parapijoje, 396
Church Street, New Britain.
Po Mišių programa Father Rikteraitis Friendship Center salėje. Rengia: New Bri-
tain LB apylinkė. Kreiptis: Irena Belanger, el – paštas: pqbel@ hotmail.com, tel.:
860-229-1197 arba Juozas Liudzius, tel.: 860-223-2380, el – paštas: jbl101@webtv.
PUTNAM
Kovo 15 d., sekmadienį Sisters of the Immaculate Conception, 600 Liberty
Highway, Putnam.
11 val. r. – šv. Mišios. 12 val. p.p. – pietūs, laisva auka (praneškit, kad būsit, tel.:
860-928-7955). Kalbėtoja: Sigita Šimkuvienė-Rosen, JAV LB vicepirmininkė
Bend-ruomenės plėtotei. Meninė programa: dainininkė Kristina Malinauskaitė.
Rengia: Rytinio Connecticut LB apylinkė. Kreiptis: Diana Norkienė, tel.: 860-477-
0043, 917-496-9079, el – paštas: diananork@yahoo.com.

DISTRICT OF COLUMBIA
WASHINGTON
Vasario 15 d., sekmadienį
10 val. r. – šv. Mišios, St. Matthew’s Cathedral, 1725 Rhode Island Avenue NW,
Washington, DC (tarp Dupont Circle ir Farragut North metro stočių).
12 val. p.p. – lengvi pusryčiai Lietuvos Respublikos ambasadoje, 2622 16th Street
NW, Washington, DC. Rengia: Washington, DC, LB apylinkė. Prašome pranešti apie
dalyvavimą: Danelė Vidutienė, tel.: 301-588-5749, el – paštas: dvidutis@aol.com.

GEORGIA
ATLANTA
Sausio 25 d., sekmadienį, 7 val. v. 595 North Event Venue and Lounge, 595
North Avenue NW, Atlanta.
Programa: Ginto Abariaus ir ,,Baltic Avenue” koncertas. Rengia: Atlanta LB apy-
linkė. Kreiptis: Virginija Šileikaitė-Thoresen, el – paštas: lietuviaiatlantoje@
gmail.com. Daugiau informacijos: www.lietuviaiatlantoje.org.

FLORIDA
NAPLES
Vasario 15 d., sekmadienį, 4 val. p. p. 6398 Huntington Lakes Circle, Naples.
Programa: Floridos Pietvakarių apylinkės muzikinis-poetinis sveikinimas Lie-
tuvai, mūsų svečių iš St. Petersburg, FL choreografinė programa, Renatos Arma-
laitės vadovaujamo Palm Beach ansamblio ,,Dainelė” pasirodymas. Po trumpos
pertraukos – gardūs mūsų šeimininkių paruošti patiekalai, linksma loterija ir
senos geros lietuviškos dainos! Rengia: Floridos Pietvakarių LB apylinkė.
Kreiptis: Zita Siderienė, tel.: 239-878-0791.

ILLINOIS
LEMONT
Vasario 22 d., sekmadienį Pasaulio Lietuvių centras, 14911 127th Street, Lemont.

Pagrindinis kalbėtojas: Vacys Kleiza, LR garbės konsulas. Bus meninė programa,
orkestro muzika ir vaišės. Rengia: Lemont LB apylinkė, PL Centras. Kreiptis:
Rimantas Dirvonis, tel.: 630-789-0529, 630-903-8153, el – paštas: dirvonis@
yahoo.com.
CICERO
Vasario 22 d., sekmadienį įvyks Šv. Antano parapijos salėje 11 val. ryto.
Pagrindinė kalbėtoja Rasa Čepukienienė. Po to bus meninė programa ir vaišės.
Kreiptis: Mindaugas Baukus, tel.: 708-863-9849. Rengia Cicero LB, pirmininkas
Mindaugas Baukus.
LIBERTYVILLE
Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Libertyville Civic Center, 135 W. Church
Street, Libertyville.
Prelegentė: Skaistė Aniulienė, LR generalinė konsulė Čikagoje. Rengia: Wau-
kegan-Lake County LB apylinkė. Kreiptis: Angelė Kavakienė, tel.: 847-540-6098,
el – paštas: a.kavak@yahoo.com.

INDIANA
MERRILLVILLE
Vasario 22 d., sekmadienį American Legion Post #430, 7430 Broadway,
Merrillville.
12 val. p.p. – pradžia, pietūs (dešra su kopūstais, vištiena, kugelis, kava, desertas).
1 val. p.p. – programa su Rimu Pumpučiu. Rengia: East Chicago LB apylinkė,
Lake apskrities ALTas, ir Lietuvos Vyčių kuopa #82. Kreiptis: Birutė Vilutienė,
tel.: 219-322-4533, el – paštas: vilutisab@aol.com ar Joanna Rudzevicius, tel.: 219-
884-2220.

KANSAS
BONNER SPRINGS
Kovo 1 d., sekmadienį, 12 – 3 val. p.p. Wyandotte County Museum, 631 North
126th Street, Bonner Springs, Kansas.
Bus bulvinių blynų, pyragų. Rengia: Kansas City LB apylinkė. Kreiptis: Sally
Žemaitytė Dannov, el – paštas: Sallyzd@aol.com, tel.: 913-384-0580, www.kclith.
org.

MASSACHUSETTS
BOSTON
Vasario 22 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p. Lietuvių Piliečių Klubas, 368 W.
Broadway, Boston.
Kalbėtojas: NATO generolas Arvydas Pocius, kuris rodys (,,Power Point”) vaizdus
iš Irako ir Afghanistano, kur Lietuvos kariai dalyvauja NATO daliniuose. Iškil-
mingoji dalis: atlieka Boston šeštadieninė mokykla. Programoje: Norberto Linger-
taičio režisuotas spektakliukas ,,Lietuvos istorijos puslapių vartymas” (ištrau-
kas parinko Rima Girniuvienė, Zita Krukonienė ir Birutė Šležienė). Rengia:
Boston LB apylinkė. Kreiptis: Rima Girniuvienė, el – paštas: rimagirnius @hot-
mail.com.
OSTERVILLE
Kovo 1 d., sekmadienį Our Lady of Assumption Parish, 76 Wianno Avenue,
Osterville.
12 val. p.p. – šv. Mišios bažnyčioje. 1 val. p.p. – apatinėje salėje bus rodomas filmas
,,Red Terror on the Amber Coast.” Rengia: Cape Cod LB apylinkė. Kreiptis:
Regina Petrutienė, tel.: 508-775-3987, el – paštas reginapet@comcast.net.

MICHIGAN
GRAND RAPIDS
Kovo 8 d., sekmadienį Šv. Petro ir Povilo parapija, Quarry and Myrtle Streets,
NW, Grand Rapids.
9 val. ryto – šv. Mišios bažnyčioje. Po šv. Mišių minėjimas parapijos mokyklos salė-
je, 1433 Hamilton Avenue, NW., Grand Rapids. Kreiptis: Gražina Kamantienė, el
– paštas: Grazinak@aol.com.

MINNESOTA
ROSEVILLE
Vasario 14 d., šeštadienį, 4 val. p.p. – 8 val. v. Prince of Peace Lutheran
Church, 2561 Victoria Street, Roseville.
Rengia: Minnesota LB apylinkė. Kreiptis: Tomas Urbonas, tel.: 952-200-8743, el –
paštas: urbotomas@hotmail.com.

NEW JERSEY
ELIZABETH
Kovo 1 d., sekmadienį Šv. Petro ir Povilo parapija, 216 Ripley Place, Elizabeth.
11 val. ryto – šv. Mišios bažnyčioje, atnašaus kun. Danielius Staniškis. Po šv. Mišių
– pietūs ir iškilminga programa parapijos salėje. Kalbėtoja: Dalė Lukienė, JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė. Programoje: Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos
auklėtiniai, vaikų choras ,,Varpelis”, Vytauto V. Landsbergio filmas ,,Kai aš buvau
partizanas”. Rengia: Elizabeth LB apylinkė. Kreiptis: Laurynas/Eugenija
Misevičiai, tel.: 732-317-9195, el – paštas: rytupakrante@yahoo.com.

PENNSYLVANIA
PHILADELPHIA
Kovo 1 d., sekmadienį, 10:30 val. r. – Mišios šv. Andriejaus bažnyčioje, atnašaus
vyskupas Joseph R. Cistone.
2 val. p.p. – šventinė programa Lietuvių namuose (Lithuanian Music Hall, 2715 E.
Allegheny Ave, Philadelphia): LR ambasadoriaus Jono Paslausko sveikinimas,
choras ,,Laisvė”, tautinių šokių grupė ,,Žilvinas”, Kaimo kapela, Vinco Krėvės mo-
kyklos mokiniai. Po programos suneštinės vaišės. Rengia: Philadelphia LB apy-
linkė. Kreiptis: Virgus Volertas, tel.: 610-664-9425 arba Roma Krušinskienė, tel.:
215-355-3030, el – paštas: RKRoma@aol.com.

WASHINGTON
SEATTLE
Vasario 7 d., šeštadienį, 4:30 val. p. p. Latvian Hall, 11710 3rd Avenue, NE,
Seattle.
Rengia: Seattle LB apylinkė. Kreiptis: Rimas Mikšys, el – paštas: rmiksys@com-
cast.net, tel.: 206-282-9910.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Perskaičius dr. Romualdo Kriau-
čiūno pokalbį su manimi 2008 m.
gruodžio 23 d. „Drauge”, Algimantui
Gečiui kilo keli klausimai. Mielai pa-
pildysiu savo atsakymus.

Lietuvos vaikų globos būrelis
„Saulutė” buvo įkurtas po Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) skė-
čiu tuometinio PLB pirmininko Bro-
niaus Nainio. „Saulutei” tai buvo pri-
imtina ir patogu. B. Nainio pasiūlyti
tikslai buvo – kuo greičiau ir kuo pla-
čiau pradėti šelpti Lietuvos vaikus,
stengtis koordinuoti kitų grupių, už-
siimančių vaikų šalpa, veiklą, steng-
tis kuo daugiau paramos gauti iš
kitataučių, savo veikla nealinti esa-
mų lietuvių fondų JAV ar Lietuvoje.

Kaip A. Gečys konstatuoja, sun-
kiausia buvo bandyti įgyvendinti pa-
ramos koordinavimą, nes kai kurie
tai suprato kaip kontroliavimą, o JAV
LB net neatsakė į anketas, prašant
išvardinti, ką Lietuvoje remia.

Nuo pat įsikūrimo Regina Naru-
šienė ir Birutė Jasaitienė tvirtindavo,
kad PLB „Saulutė” neturi teisės eg-
zistuoti. Nenusimanydama apie „po-
litines plonybes” tęsiau paramą Lie-
tuvos vaikams. PLB pirmininkų at-
siklausdavau, ar tęsti veiklą ir gau-
davau atsakymą – „Jūs nieko blogo, o
tik gero darote – tai dirbkite toliau.”
Tačiau laikui bėgant, per „Saulutę”
Lietuvą pasiekiančios sumos augo ir
pastebėjau, jog kiti labdaros vienetai
yra savarankiškai įsiforminę. Tad
priėmiau advokato Sauliaus Kuprio
pasiūlymą, kad „Saulutė” pasitrauk-
tų iš  patogaus PLB skėčio, tuo gal
padedant užbaigti ilgamečius prie-
kaištus PLB dėl humanitarinės pa-
galbos Lietuvai, nepaisant to, kad
„Saulutės” įnašas iš esmės buvo tik
„lašas jūroje”, bet sukėlęs tarp JAV

LB ir PLB tam tikrą audrą. Išsisky-
rėme geruoju, o R. Narušienė (su ku-
ria asmeniški ryšiai visuomet malo-
nūs) tapo PLB pirmininke.

Dėl „Dieviško Kryžiaus” Lietu-
vos benamių paramos fondo. Mece-
natas (nenorintis plačiai viešinti savo
pavardės) su 50,000 dol. įnašu fondą
įkūrė po PLB fondo skėčiu su savo
nuostatais. Jei nebūčiau sutikusi JAV
„Dieviško Kryžiaus” fondui vadovau-
ti, t. y., gautas aukas ir palūkanas
persiųsti kard. Bačkiui ir vysk. Nor-
vilui, jis žadėjo tą darbą perleisti
amerikiečių vyskupui. Gerų aukotojų
dėka, kasmet, mano nurodymu, PLB
fondo iždininkas aukas persiunčia į
Lietuvą. Aukos gaunamos mano ad-
resu (414 Freehauf St., Lemont, IL
60439), kad tiksliai žinočiau, iš kur
tos aukos atėjo. Jas persiunčiu PLB
fondo iždininkui.

Nė vienu atveju nėra norima ar
ieškoma steigti, kaip A. Gečys sako,
„savą, ‘didžiąją kunigaikštystę’”.
Veiklos tęstinumas priklausys nuo
narių „išsisėmimo” ir jaunųjų noro
aktyviau įsijungti. Ne naujiena, kad
bet kokia veikla, nors ir nelabai
aktyvi, atima asmeninio laiko ir net
pinigų, nes daugelis išlaidų (kelionės,
kanceliarinės priemonės ir t. t.)
padengiamos iš savos kišenės. Mielai
paaukotumėm (jei jų būtų) asme-
niškas ambicijas (pagal A. Gečį) ilga-
laikei visuomeninei gerovei, nes mū-
sų amžius ir nuovargis didėja.

Esu tikra, kad A. Gečys nenori
pakenkti užtenkamai trapiai „Sau-
lutės” veiklai, o šiuo savo atsakymu
noriu patvirtinti, kad jokių paslapčių
neturime.

Indrė  Tijūnėlienė
Lietuvos vaikų globos būrelio

„Saulutė” pirmininkė

DÈL ,,SAULUTÈS” ATSISKYRIMO NUO PLB

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

ANGELÈ ORVIDAITÈ
Specialiai „Draugui“ iš Graikijos

Antra diena nė viena iš Graikijos
valstybinių institucijų neprisiima
atsakomybės dėl spec. riaušių malši-
nimo policijos būrių, pasiųstų prieš
žemdirbius. Manęs ten nėra. Stebiu
televizijų transliacijas. Mėginu su-
vokti, kas vyksta. 

Prieš porą mėnesių

Mintimis grįžtu prie, santykinai
pavadinsiu, pradžios. Gruodį Graiki-
jos didžiuosiuose miestuose įsiplieskė
riaušės, po to, kai Atėnuose policinin-
kas mirtinai šūviu sužeidė penkio-
likametį, dalyvavusį ar ne, tai kol kas
neįrodyta, įprastuose neramumuose.
Daugiau mažiau agresyvūs jaunimo
susibūrimai karts nuo karto plyksteli
šalies didmiesčiuose, bet prie jų lyg ir
priprasta. Neįprastai šįkart pritvino
agresijos.

Stebint reportažus, susidarė
įspūdis, jog spec. būriai ,,dalyvavo”
riaušėse lyg taikios eisenos sergėto-
jai: dažniausia tik stebėdami, kaip
veidus užsidengę asmenys (graikiškai
– „kukuloforai”) padega, daužo, lau-
žo, siaubia, naikina ir t.t. „Sukilėliai”
nekėlė jokių aiškių reikalavimų, ne-
kvietė valdžios atstovų pokalbiui. At-
rodė, jų teisingumo jausmas buvo
patenkinamas skanduojant policijai
adresuotus šūkius: „Kiaulės! Žudi-
kai!” ir pan. Vakarais nuvilnydavo
dar viena Molotovo kokteilių ataka.
Rytais vis kiti biurai, parduotuvės
žiojėdavo juodomis išdegusiomis
skylėmis. Na, bejėgiškai išdegusiomis
skylėmis, nes jų niekas negynė. Nie-
kas – tai sakyčiau, tie, kurių pagal-
bos, saugant tvarką ir visuomenės
turtą, gerovę, tikiesi pirmiausia.
Netgi reikalauji. Nes mokėdamas
mokesčius valstybei tikiesi, kad tavo-
sios įmokos grįš, na, ne piniginiu, bet
bent jau kokiu kitu apčiuopiamu
būdu. Kaip kad veiksmingai valdo-
mos šalies vidinės tvarkdarių pajė-
gos.

Tuomet lietuviškoje internetinės
žiniasklaidos erdvėje buvo užsimez-
gusi diskusija, kaip turėtų būti su-
prantami šie susibūrimai-susidūri-
mai: demokratijos apraiška (prisi-
menu, viename straipsnio komentarų
autorius siūlė nemokyti graikų – ku-
rių pro...tėviai juk ir sukūrė de-
mokratiją) ar pietietiškos tinginystės
ir veltėdžiavimo šėlsmas. Na, kad lyg
ir aišku.

Šiandien

Vasario 2-ąją, pirmadienį, į pag-
rindinį šalies Pirėjo uostą, esantį
šalia Atėnų, trimis keltais atvyko
didžiausios Graikijos salos – Kretos
žemdirbiai. Apie 1,100. Ne pėsti.
Traktorius ir kitą žemės ūkio tech-
niką vairuodami. Juodas vėliavas
savojo susirūpinimo ženklan iškėlę.
Neužsidengę veidų. Alyvmedį pasi-
rinkę pilietinės akcijos simboliu. 

Atvyko į sutartą susitikimą su
Žemės ūkio ministru. (Kaip žinia,
paskutines savaites visos šalies žem-
dirbiai mitingavo, užkirsdami kelius,
norėdami atkreipti Vyriausybės dė-
mesį į opiausias problemas. Ar todėl
uoste budėjo antiriaušinis policijos
būrys?) Tačiau netikėtai kretiečiai
sužinojo, kad ministras, užuot susi-
tikęs su jais, išvyko į Briuselį. Kaip ir
numatė darbotvarkė. Tik ministras
išvyko – diena anksčiau. 

Žemdirbiai: užvedam techniką ir
važiuojam prie ministerijos. Vis tiek
reikia su kuo nors kalbėtis ir spręsti
klausimus, dėl ko iš anksto buvo susi-
tarta. 

Staiga: policija savuoju autobusu
užkerta kelią, o TV ekranuose sumir-
ga dujokaukėtų ir skydais užsiden-
gusių policininkų rikiuotė. Toliau
klasika: šešiese muša vieną, ašarinės
dujos, aukos ligoninėj. Kai kurie
vyrai, užsidengę nosis ir burnas, dar
mėgina sureaguoti bulvėmis iš prie-
kabos.

Pasipiktinę, nustebę, sumišę
kretiečiai viens per kitą šaukia į žur-
nalisto mikrofoną, kol transliacija
užbaigiama ties juodbruvio ūsuoto
žemdirbio apmaudo fraze: ,,Juk mes
ne ‘kukuloforai’”... Na, ir taip aišku.
Bent jau man.

„Liepsnojančio alyvmedžio”
akcija

Minėtoje ministerijoje, dalyvau-
jant ir gavėjų atstovams, turėjo būti
patvirtinta šimto milijonų eurų sub-
sidija Kretos žemdirbiams. Valstybės
parama buvo pažadėta gerokai anks-
čiau, bet, skirstant subsidijas žemės
ūkiui po šalies regionus, alyvmedžių
laukais garsėjanti Kretos sala buvo
„užmiršta”. 

Kretiečiai garsėja atviru, ties-
muku nuoširdumu: ir kai myli, ir kai
nekenčia. Galima įsivaizduoti: į ne-
teisėtą agresiją jų atžvilgiu Pirėjo
uoste buvo pasiryžusių atsakyti ir tuo
pačiu, ir dar Nukelta į 9 psl.

Kaip gi vis dėlto atskirti
mitingą nuo riaušių? 

Valstybės parama buvo pažadėta gerokai anksčiau, bet, skirstant subsidi-
jas žemės ūkiui po šalies regionus, alyvmedžių laukais garsėjanti Kretos
sala buvo „užmiršta”. 

Bronius Nainys „Drauge” 2009
m. sausio 28 d. korespondencijoje
,,Dabartinis Pilietybės įstatymas.
Patikslinimas” rašo: ,,Šiame įstatyme
yra išdėstyti atskiri atvejai, kai as-
muo, turėdamas kitos valstybės pilie-
tybę, gali tapti Lietuvos piliečiu. Lie-
tuvos 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.” 

Prie šito teiginio reikia pridėti ir
tai, kad: ,,Lietuvos Respublikos pilie-
tybė, priėmus JAV pilietybę, yra pa-
liekama tik lietuvių kilmės asmenims

ir asmenims, kurių tėvai, seneliai ar
proseneliai buvo LR piliečiai iki 1940
m. birželio 15 d., jeigu asmenys pri-
ėmė JAV pilietybę tarp 2003 m. sau-
sio 1 d. ir 2006 m. lapkričio 16 d.”
Informacijos šaltinis – Lietuvos Res-
publikos generalinio konsulo New
Yorke svetainė. 

Kitaip sakant 2008 m. liepos 22
d. įsigaliojusi Pilietybės įstatymo
redakcija tik patvirtina Konstituci-
nio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d.
sprendimą, kad niekas negali turėti
dvigubos pilietybės, išskyrus tuos
asmenis, kurie gavo tą pilietybę tarp
2003 m. sausio 1 d. ir 2006 m. lap-
kričio 16 d.

Algimantas Snarskis
Norton Summit, Australija

PILIETYBÈ
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A. Zuoko nelieçiamybè neleido
paskelbti galutinès nutarties

Vis daugiau Lietuvos student¨�
nori studijas têsti užsienyje

Vilnius, vasario 10 d. (ELTA) –
Po ilgai trukusio teismų maratono
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne-
paskelbė galutinės nutarties dėl libe-
ralcentristų vadovo Artūro Zuoko
skundo, kuriuo jis ginčijo apkaltina-
mąjį nuosprendį dėl bandymo papirk-
ti savo partijos kolegą per 2003 m. vy-
kusius mero rinkimus. Kasacinės įs-
taigos teismo teigimu, jis negalėjo
spręsti šio klausimo, nes A. Zuokas
turi Seimo nario neliečiamybę

Vilniaus apygardos teismas per-
nai pavasarį nustatė, kad A. Zuokas
ir bendrovės ,,Rubicon Group” vado-
vai Andrius Janukonis bei Darius
Leščinskas siūlė Vilmantui Drėmai
didelės vertės projektavimo sandorį
ir sumokėjo 45 tūkst. litų, siekdami jo

balso. A. Zuokui buvo skirta 12,5
tūkst. litų bauda.

Aukščiausiasis Teismas patvirti-
no ,,Rubicon group” verslininkų kal-
tę ir net sugriežtino jų atsakomybę –
paskelbta, kad kyšio siūlymas V. Drė-
mai buvo baigtinis nusikaltimas, o ne
pasikėsinimas, kaip nustatė apygar-
dos teismas. Tačiau nei A. Zuoko
skundas nagrinėti bylą iš naujo, nei
prokurorų prašymas sugriežtinti jam
bausmę palikti nenagrinėti, nes,
Aukščiausiojo Teismo nuomone, taip
būtų pažeistas politiko neliečiamybė.

A. Zuokas nutartį pavadino
nesuprantama ir sakė ketinantis
kreiptis į Europos Žmogaus Teisių
Teismą Strasbūre. 

Lietuva ir Pranc∆zija 
pl∂toja dialogâ

Mažèja butû nuomos kaina

Vilnius, vasario 10 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos studentams į
užsienio aukštąsias mokyklas įstoti
padedančios įmonės „Hakes Inter-
national” darbuotojai pastebi, kad
šiemet ypač daug jaunų žmonių, stu-
dijuojančių Lietuvos universitetuose
ir kolegijose, ieško galimybių perstoti
į užsienį, pradedant mokslus nuo
antro kurso.

„Tokia galimybė yra, tačiau pre-
tendentas turi būti Lietuvos aukšto-
joje mokykloje surinkęs pakankamai
ECTS kreditų iš tų dalykų, kurių mo-
komasi pirmame kurse užsienio uni-
versitete ar koledže”, – teigia „Hakes
International” vadovė Lietuvoje Rūta
Jonušaitė.

Šiemet, kaip ir ankstesniais me-
tais, tarp populiariausių išlieka Da-
nijos bei Anglijos aukštosios mokyk-
los, tačiau susidomėjimas auga ir
Olandijos bei JAV aukštosiomis mo-
kyklomis.

„Danijos aukštojo mokslo įstaigų
siūlomų studijų populiarumą lemia
visiškai finansuojamos studijos,
aukšta dėstymo kokybė, dėstytojų
kvalifikacija ir dėstymo metodų šiuo-
laikiškumas”, – sako R. Jonušaitė.

Pernai iš 1,420 „Hakes Interna-
tional” Lietuvoje gautų paraiškų 192
buvo patvirtintos. Populiariausių
studijų programų sąraše išliko verslo
vadyba, komunikacija bei dizainas. Į
jas konkursas siekė po 4–5 preten-
dentus į vieną vietą. Į kitas specialy-
bes, pavyzdžiui, politikos ar inžineri-
jos studijas konkursas buvo mažesnis –
po 2–3 pretendentus į vieną vietą.

„Lietuvos darbdaviai į užsienyje
studijas baigusius absolventus žiūri
vis palankiau. Tai ypač jaučiama
tarptautinių organizacijų padali-
niuose Lietuvoje. Atsižvelgiant į da-
bartinę Lietuvos aukštojo mokslo sis-
temą ir vykdomas pertvarkas, darb-
daviai supranta, kad jaunimas ieško
laiko patikrintų mokslo sistemų. O
norint užimti aukštas pareigas už-
sienyje, dažniausiai nepakanka vien
Lietuvoje gauto išsilavinimo. Svarbus
studijavimas užsienio kalba – darb-
daviai vertina specifinės profesinės
kalbos išmanymą. Be to, užsienio ša-
lyse į studijavimo programas įtrau-
kiama daugiau praktikos”, – pastebi
„Hakes International” vadovė Lietu-
voje.

Primenama, kad jau prasidėjęs
norinčių kitais metais studijuoti už-
sienio aukštosiose mokyklose paraiš-
kų pildymas pagal „Hakes” progra-
mą. Stojant į aukštojo mokslo įstai-
gas Danijoje arba Graikijoje, paraiš-
kas reikia užpildyti iki kovo 1d., Ang-
lijoje bei Olandijoje ir JAV paraiškos
priimamos iki vasaros pradžios.

Stojantiems per „Hakes” prog-
ramą beveik visas stojimo procesas
vyksta internetu, todėl tai nesukelia
papildomų kelionės rūpesčių jauni-
mui, o užpildžius tik vieną anketą ga-
lima stoti į kelias įstaigas. „Hakes”
yra sutarę su dauguma įstaigų dėl
kalbos testavimo, todėl stojantieji iš-
vengia daug pastangų bei finansinių
investicijų reikalaujančių IELTS,
TOELF bei „Cambridge Advanced”
tarptautinių anglų kalbos egzaminų.

Atkelta iš 1 psl.
ministrai pažymėjo, kad svarbu
plėtoti daly-kiškus ir konstruktyvius
santykius su Rusija, skatinti pagarbą
tarptau-tiniams įsipareigojimams
bei kaimy-ninių šalių teritoriniam
vientisumui.

V. Ušackas Lietuvos ambasadoje
Prancūzijoje susitiko su šios šalies
Lietuvių Bendruomene. Ministras
padėkojo susirinkusiems bendruo-
menės nariams už jų indėlį į kultū-
rinių ir istorinių sąsajų su Lietuva
stiprinimą. Ministras pasakė, kad
vienas svarbiausių dabartinės Vy-
riausybės uždavinių yra bendradar-
biauti su užsienio lietuviais, siekiant
išlaikyti kultūrines tradicijas ir puo-
selėti lietuvių kalbą.

„Kiekvienas užsienyje gyvenan-
tis lietuvis yra Lietuvos ambasado-
rius”, – sakė V. Ušackas. Kviesdamas
gerinti Lietuvos įvaizdį Prancūzijoje,
ministras trumpai pristatė savo vieš-

nagės tikslą – plėtoti strateginį poli-
tinį, ekonominį, energetinį dialogą
su Prancūzija, viena svarbiausių
ekonominių ir politinių pasaulio ir
Europos valstybių.

Pokalbyje su Lietuvos diploma-
tijos vadovu Prancūzijoje gyvenantys
lietuviai domėjosi, kodėl verta grįžti į
Lietuvą, su kokiais iššūkiais susidu-
ria grįžę užsienio lietuviai ir kaip
juos, ministro manymu, galima būtų
įveikti.

„Grįžkime ir kurkime Lietuvą
tokią, kokios norime ir iš kurios ne-
norėtume išvykti”, – pabrėžė mi-
nistras V. Ušackas. Jis pridūrė, kad
šiuo metu Lietuvoje yra daug gali-
mybių pradėti įdomią veiklą.

Prancūzijos Lietuvių Bendruo-
menės pirmininko Lino Maknavi-
čiaus nuomone, užsienio lietuviai
teigiamai vertina naujos Vyriausybės
norą stiprinti ryšius su užsienio lie-
tuviais. 

Palanga ir Kaunas pasiùlys
daugiau skrydžiû�

Kyla nepasitenkinimas 
Seimo pirmininku

Vilnius, vasario 10 d. (Lietu-
viams.com) – Nacionaliniam vežėjui
„flyLAL” be savo skrydžių palikus Vil-
niaus oro uostą, keleivių nepatogu-
mus bando sumažinti kiti du.

Gerokai daugiau nei pernai naujų
skrydžių šiemet žada pasiūlyti prieš
porą metų krizę išgyvenęs Palangos
oro uostas ir pernai rekordinį keleivių
skaičių aptarnavęs Kauno oro uostas.

Palangos oro uoste sausį skrydžių
padaugėjo 23 proc., keleivių pervežta
19 proc. daugiau nei pernai per tą patį
laikotarpį. Tikimasi, kad keleivių
srautai dar labiau išaugs atidarius
naujus maršrutus. Nuo balandžio iš
Palangos Latvijos bendrovė „air-
Baltic” pradeda skrydžius į Rygą. Per
savaitę keleiviai bus skraidinami 12
kartų.

„Per Rygą žmonės galės pasiekti
kitus Europos ar pasaulio miestus.
Taip pat turėsime skrydžių į Mask-
vą”, – sako Leonas Kvietkauskas,
Tarptautinio Palangos oro uosto di-
rektorius. Pastaruosius viena Rusijos
bendrovė ketina pradėti vasarą. O nuo
birželio Skandinavijos bendrovė SAS
papildomai skraidins į Kopenhagą.

Manoma, kad keturių oro linijų
bendrovių vasarą siūlomi 40 skrydžių

per savaitę patenkins daugelio Lietu-
vos verslininkų ir turistų poreikius.
Ypač patogu bus Vakarų Lietuvos gy-
ventojams.

„Keleiviai turės galimybę kaip
įmanoma patogiau nuskristi į norimą
vietą. Jiems nereikės važiuoti į Vilnių
ar į Rygą”, – teigia L. Kvietkauskas.

Palanga derasi ir dėl skrydžių į
Londoną bei Dubliną, tačiau direkto-
rius kol kas neatskleidžia, su kokia
bendrove vyksta derybos. Per metus
planuojama aptarnauti per 110 tūkst.
keleivių – 11 proc. daugiau nei pernai.

„flyLAL” nutraukus skrydžius iš
Vilniaus oro uosto, daugiau skrydžių
šiemet planuoja ir Kauno oro uostas.
Kai kuriomis kryptimis didinamas jų
dažnumas, taip pat deramasi dėl nau-
jų skrydžių krypčių.

„Verslui svarbi Paryžiaus kryptis.
Šis pasiūlymas bus svarstomas”, – sa-
ko Kauno oro uosto generalinis direk-
torius Arijandas Šliūpas.

Svarstoma galimybė orlaivius iš
Kauno oro uosto siųsti ir į Briuselį bei
į Edinburgą Škotijoje. Pastarojo skry-
džio ypač pageidauja keleiviai. Pasak
direktoriaus, kiekviena nauja kryptis
gali pritraukti iki 100 tūkst. keliau-
jančiųjų.  

Vilnius, vasario 10 d. (Lietu-
viams.com) – Remiantis skelbimuose
pateikiamomis butų nuomos kaino-
mis, pastebėta, kad nuo praėjusių
metų vasario mėnesio butų nuomos
įkainiai didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose nukrito daugiau nei 20 proc.:
Vilniuje kainos sumažėjo 23, Kaune –
25, o Klaipėdoje – 22 proc.

Sostinėje pernai vasarį butai bu-
vo nuomojami vidutiniškai už 35
Lt/kv.m, o šiuo metu įkainiai siekia
apie 27 Lt/kv.m. Taigi 60 kv.m buto
nuomos kaina mėnesiui pakito vidu-
tiniškai nuo 2,100 Lt iki 1,620 Lt. Tai
didžiausi nuomos įkainiai, lyginant
su Kaune ir Klaipėdoje vyraujančio-
mis nuomos kainomis.

Kaune butai praėjusių metų pra-
džioje buvo nuomojami vidutiniškai
už 24 Lt/kv.m, o šiemet įkainiai yra
18 Lt/kv.m. Pastebėta, kad krenta
tiek senos, tiek naujos statybos butų
nuomos įkainiai. Per metus 60 kv.m
buto nuomos kaina Kaune pakito
nuo 1,440 Lt/mėn. iki 1080 Lt/mėn.

Klaipėdoje taip pat nuomotojai
mažino kainas: šiuo metu butas nuo-
mojamas vidutiniškai už 18 Lt/kv.m
(kaip ir Kauno mieste), o prieš metus
vasario mėn. nuomos įkainiai siekė
23 Lt/kv.m. Taigi matyti, kad 60 kv.m
buto nuoma mėnesiui pakito nuo
1,380 Lt iki 1,080 Lt. Nuomos įkai-
niai itin priklauso nuo buto vietos
mieste, nuo jo įrengimo.

Atkelta iš 1 psl. 
Frakcija aktyviai parėmė A. Va-

linsko siūlymą dėl valstybės investi-
cijų moratoriumo. TT siūlė pradėti
nuo Seimo – stabdyti senosios parla-
mento salės remontą ir taupant lėšas
grąžinti pardavėjui Seimo kancelia-
rijos tarptautiniam renginiui įsigytus
automobilius. ,,Tvarkiečius” taip pat
piktina šlubuojanti Seimo pirminin-
ko etika ir nevaldomas liežuvis. 

Valdančioji Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai
(TS-LKD) niekada nepasižymėjo pa-
lankumu A.Valinskui ir jo vadovau-
jamiems „prisikėliečiams”. Jei ne no-
ras išlaikyti valdžią savo rankose,
konservatoriai vargu ar taikstytųsi
su Seimo pirmininko laikysena, nuo-
latiniais netaktiškais išsišokimais ir
net šantažu. A.Valinsko akcijos prieš
žurnalistus, sukompromitavusios ir

kitus koalicijos politikus, nemažai
diskusijų sukėlusi aplinkos ministro
skyrimo istorija, raginimas tuoj pat
atleisti Aukščiausiojo Teismo vadovą
Vytautą Greičių ir bausmė už atsisa-
kymą tam paklusti – Energetikos mi-
nisterijos steigimo stabdymas – tik
keli faktai, suerzinę TS-LKD atsto-
vus Seime. Kai kurie šios frakcijos
nariai įsitikinę, kad būtent A.Valins-
kas kaltas dėl mažėjančio Seimo, vyk-
domosios valdžios ir net jų partijos
populiarumo. Pasak jų, išeitis viena –
ieškoti naujų koalicijos partnerių.
Tarp galimų kandidatų neoficialiai
įvardijami „darbiečiai”.

Jau kurį laiką A.Valinską nepa-
lankiai vertina ir dalis „prisikėliečių”
frakcijos narių, pavargusių nuo jo
diktatoriškų polinkių. Teigiama, kad
dalis frakcijos narių prieglobsčio ke-
tina prašytis kitose frakcijose. 
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dvasinis vadovas anksčiau įvykusia-
me susitikime su Italijos parlamento
nariais sakė, kad Kinijos valdžia su-
griežtino represijas jo tėvynėje po
praėjusiais metais įvykusio vienuolių
sukilimo.

MASKVA
Nuo Gruzijos atsiskyrusi Pietų

Osetija paskelbė, kad paleido du
Europos Saugumo ir Bendradar-
biavimo Organizacijos (ESBO) stebė-
tojus, kuriuos osetinų saugumo pajė-
gos anksčiau ,,buvo sustabdžiusios”
dokumentams patikrinti. Gruzijos
vidaus reikalų ministerija anksčiau
paskelbė, kad du ESBO ugnies nu-
traukimo stebėtojus pagrobė grupė
ginkluotų asmenų, prasiskverbusių
iš Cchinvalio regiono.

BAGDADAS
Irako premjeras Nuri al Maliki

pareiškė, kad JAV vyravimo jo šalyje
era baigėsi, mesdamas akibrokštą
Washington praėjus beveik 6 metams
nuo JAV vadovaujamų pajėgų įsiver-
žimo, kurio metu buvo nuverstas
Saddam Hussein režimas. Premjeras
aštriai reagavo į JAV viceprezidento
Joe Biden komentarus, kuris praė-
jusią savaitę sakė, kad Washington
turėtų ,,agresyviau” spausti Bagda-
dą, kad šis greičiau vykdytų politines
pertvarkas.

JERUZALĖ
Izraelyje antradienį prasidėjo

balsavimas parlamento rinkimuose,
kuriuose atkakliai varžosi griežtosios
linijos šalininkas, buvęs premjeras
Benjamin Netanyahu ir centristų
užsienio reikalų ministrė Tzipi Livni.
Spėjama, kad savo padėtį smarkiai
pagerins ir kraštutiniai dešinieji.

SYDNEY
Per Australiją nusiritusi didžiu-

lė gaisrų bangą nusinešė apie 200
gyvybių, nes randama vis daugiau
aukų kūnų, pranešė Viktorijos valsti-
jos premjeras John Brumby. Pasak jo,
oficialiai patvirtinta, jog žuvo 181
žmogus ir sudegė daugiau nei 750
namų. Liepsnos visiškai sunaikino
kai kuriuos miestelius į šiaurę nuo
Melbourne.

Pasaulio naujienos
JAV prezidentas perspèja
apie galimâ ,,katastrofâ”

Teheranas, vasario 10 d. (AFP/
BNS) – Tūkstančiai Irano gyventojų,
skanduojančių prieš JAV nukreiptus
šūkius, antradienį išėjo į Teherano
gatvėse vykstančias masines demon-
stracijas, rengiamas minint 30 metų
nuo islamiškosios revoliucijos, kurios
metu buvo nuverstas Jungtinių Vals-
tijų remtas šachas. Žmonės susirinko
į kasmet Azadi (Laisvės) aikštėje ren-
giamą demonstraciją, kurioje taip pat
pasirodys sukarintos islamistinės
grupuotės ,,Basij” pajėgos.

Jungtinės Valstijos ir kitos šalys
įtaria, kad Irano vykdomos bran-
duolinės programos tikrasis tikslas
yra branduolinių ginklų gamyba,
tačiau Teheranas teigia siekiantis tik
vystyti taikią šalies energetiką.

Iranas kasmet mini revoliuciją ir
1979 m. vasario 11 d. jos iškovotą
pergalę, kai armija paskelbė savo
neutralumą. Griežtosios linijos šali-

ninkas prezidentas Mahmoud Ahma-
dinejad kreipdamasis į mitingo da-
lyvius pareiškė, kad Teheranas yra
pasiruošęs atnaujinti dialogą su Wa-
shington ,,lygiomis teisėmis ir su abi-
puse pagarba”.

,,Naujoji JAV administracija pa-
skelbė, kad jie siekia permainų ir
trokšta eiti dialogo keliu. Aišku, kad
tikrieji pokyčiai privalo būti esminiai,
o ne vien taktiniai. Aišku, kad Irano
tauta sveikina tikras permainas”, –
sakė M. Ahmadinejad.

M. Ahmadinejad taip atsakė į
JAV prezidento Barack Obama pa-
teiktą pasiūlymą atnaujinti abiejų
šalių dialogą. ,,Tikiuosi, kad per
ateinančius mėnesius ieškosime gali-
mybių susėsti akis į akį prie stalo su
diplomatiniais pasiūlymais, kurie pa-
dės pakreipti mūsų politiką nauja
kryptimi”, – sakė B. Obama.

Iranas mini islamiškosios 
revoliucijos jubiliejû

PARYŽIUS
Stiprios vėtros antradienį siau-

tėjo Prancūzijoje, o pareigūnai buvo
priversti pirmąkart per pastaruosius
34 metus uždaryti du Paryžiaus tarp-
tautinius oro uostus. Prancūzijos At-
lanto vandenyno pakrantėje vėjo gū-
sių greitis siekė 140 km per val., o me-
teorologai sakė, kad vėtros dar gali
sustiprėti iki 160 km per val. Ši aud-
ra įsisiautėjo praėjus dviem savaitėms
nuo vėtrų, kurios Prancūzijos piet-
vakarių regione nusinešė 11 gyvybių.

RYGA
Latvijos ekonomika pastaruoju

metu smunka sparčiausiai nuo pat to
laiko, kai dešimtojo dešimtmečio pra-
džioje ši šalis atsiskyrė nuo Sovietų
Sąjungos, skelbia BBC. Bendras vi-
daus produktas (BVP) 2008 m. pas-
kutiniajame ketvirtyje smuko 10,5
proc. lyginant su tuo pačiu 2007 m.
laikotarpiu. SEB bankų grupės eko-
nomistas Andris Vilks teigia, kad
Latvijos ekonomika smunka spar-
čiau, nei laukta, ir pirmajame bei ant-
rajame šių metų ketvirčiuose jis nu-
mato dviženklį BVP rodiklio kritimą.

MINSKAS
Rusijos ir Baltarusijos santykių

įtampa labai padidėjo Minskui pa-
reiškus, kad jis nesutinka siųsti savo
pajėgas į konfliktų zonas užsienyje
pagal pasirašytą naują regioninio
saugumo sutartį. Baltarusija piktai
atsakė į Rusijos ambasadoriaus
Minske šeštadienį išsakytus komen-
tarus, jog abiejų šalių pasirašytas
susitarimas dėl Kolektyvinių ope-
ratyvinio išskleidimo pajėgų (KOIP)
teisiškai svarbesnis negu Baltaru-
sijos vidaus įstatymai, kurie, pasak
Minsko, draudžia siųsti karius į ko-
vines misijas užsienyje.

ROMA
Tibeto dvasiniam vadovui Dalai

Lama buvo suteiktas Romos garbės
piliečio vardas, o Italijos sostinė iš-
reiškė paramą Nobelio taikos premi-
jos laureatui jo nesmurtinėje kovoje
už Kinijos valdomos provincijos auto-
nomiją. Pasak naujienų agentūros
ANSA, tremtyje gyvenantis Tibeto

EUROPA
RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

AUSTRALIJA

Washington, DC, vasario 10 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas Ba-
rack Obama perspėjo Kongresą apie
galimą ,,katastrofą”, jeigu šią savaitę
nebus patvirtintas jo siūlomas šalies
ekonomikos atgaivinimo planas, o
JAV ūkio patiriami sunkumai prezi-
dento pirmajai spaudos konferencijai
suteikė niūrią nuotaiką.

B. Obama dar griežčiau ragino
įstatymų leidėjus baigti užsitęsusius
politinius ginčus dėl daugiau 800
mlrd. dolerių vertės pagalbos projek-
to, nes neseniai klestėjusią JAV eko-
nomiką smaugia stulbinamas nedar-
bo didėjimas ir kreditų krizė.

Prezidentas pabrėžė, kad iš
George W. Bush administracijos
paveldėjo biudžeto deficitą, kuris,
kaip numatoma, gali viršyti 1 trili-
joną dolerių. Tačiau jis pareiškė, jog
šis pribloškiantis skaičius neturėtų
tapti kliuviniu priimti plataus masto
valstybės išlaidų plano, kuris, prezi-
dento nuomone, yra būtinas išjudinti
sustingusiai ekonomikai.

,,Jeigu darysime per mažai arba
visiškai nieko, tai sukels dar didesnį
nedarbą, lėšų ir pasitikėjimo stygių”,
– sakė tris savaites prie šalies vairo
stovintis B. Obama, kuriam tenka
galynėtis su smarkiomis ekonomikos
ir užsienio politikos audromis. ,,Dėl
šio deficitas krizė gali virsti katastro-
fa, o aš atsisakau leisti, kad taip
nutiktų”, – pridūrė jis.

Anksčiau įvykusiame balsavime
Senatas nutarė nutraukti debatus dėl
838 mlrd. dolerių ekonomikos gaivi-

nimo projekto, atnaujindamas viltis,
jog galutinė šio dokumento versija
bus pateikta pasirašyti prezidentui
iki jo nustatytos galutinės datos –
vasario 16 d.

,,Negaliu sau leisti stebėti, kaip
Kongresas žaidžia savo įprastus poli-
tinius žaidimus... Atsiųskit man aktą,
kuris sukurs arba padės išsaugoti 4
mln. darbo vietų”, – sakė prezidentas
ir pažadėjo, jog jis asmeniškai ,,pada-
rys viską, kas įmanoma, kad ši šalis
vėl pradėtų veikti”. B. Obama kalbėjo
grįžęs iš vienos dienos kelionės po
ekonomikos krizę sunkiai išgyve-
nančią Indiana valstiją. Senato bal-
savimo rezultatai patvirtino tvirtą B.
Obama palaikymą, tačiau taip pat
pabrėžė smarkius Washington nesu-
tarimus dėl atsako į didžiausią eko-
nomikos krizę nuo praėjusio amžiaus
4-o dešimtmečio Didžiosios depresijos.

Kai kas kritikavo prezidentą dėl
jo veiksmų siekiant patvirtinti šį
planą, tačiau naujausios visuomenės
apklausos rodo, jog 67 proc. JAV gy-
ventojų pritaria prezidento sprendi-
mams, kuriais jis siekia įtikinti
Kongresą pritarti milžiniškam eko-
nomikos gaivinimo projektui.

Bendrovės ,,Gallup” atliktos ap-
klausos rezultatai rodo, jog gerokai
mažiau – 48 proc. respondentų pa-
lankiai vertina prezidentą remiančių
demokratų veiksmus, o vos 31 proc.
apklausos dalyvių pareiškė, jog jie
pritaria respublikonų metodams.
Šios apklausos statistinė paklaida – 3
procentiniai punktai.
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SKAUTYBÈS KELIAS

Atkelta iš 3 psl. lietuviams ir žinią
tautiečiams Lietuvoje, kurie ne visa-
da gerai informuoti apie užsienio
lietuvių darbus Tėvynei. Turime dau-
giau kalbėti ir apie tai, kad jūsų ini-
ciatyvos kartais užgęsta dėl biurokra-
tinių ar kitų kliūčių, ir spręsti, ką
reikia keisti, kad jūsų gera valia ir
pastangos nenueitų veltui.        

Vienas kelių – stipresnis nei ligi
šiol jūsų balsas Lietuvos politiniame
gyvenime. Būkim atviri, nėra norma-
lu, kad iš šimtatūkstantinės užsienio
lietuvių bendruomenės vienoje ar
kitoje šalyje balsuoti Seimo rinki-
muose ateina keli šimtai, geriausiu
atveju, tūkstantiskitas. Praėjusiuose
Seimo rinkimuose balsavo 10,345 iš,
kaip spėjama, 700 tūkstančių užsie-
nyje gyvenančių Lietuvos piliečių.

Abejingumas yra bendras mūsų
priešas. Dalyvaudami rinkimuose jūs
galite pasiųsti aiškų ženklą, kokia
turėtų būti ta Lietuva, iš kurios
nesinorėtų išvykti, į kurią norėtumėt
grįžti. Pagaliau ir atskaitomybės už
jūsų labui nuveiktus darbus daug
lengviau reikalauti iš tų, kuriuos
patys išrinkote.      

Kita vertus, manau, kad dabar
pats laikas teikti siūlymus dėl  už-
sienio lietuvių rinkimų į Lietuvos
Respublikos  Seimą. Džiugu, kad pra-
ėjusį rudenį Seimo rinkimuose daly-
vavo pirmoji užsienyje gyvenanti
kandidatė – Jurga Vidugirienė iš Airi-
jos. Labai tikiuosi, kad jos pavyzdys
ateityje susilauks pasekėjų. 

Kaip konkrečiai užsienio lietu-
viai galėtų kandidatuoti – per  esan-
čias apygardas, per  specialias kvotas,
skirtas pasaulio lietuviams, o gal pa-
gal kokį kitą modelį – diskutuokime
šiandien ir čia. Be to, pasidomėkim ir
atitinkama mūsų europinių partne-
rių, turinčių gausias išeivijas, patirti-
mi, tokių tikrai yra (pvz., Portugalija,
Italija). Svarbu viena – milijoninė lie-
tuvių diaspora privalo turėti savo
balsą aukščiausioje Lietuvos valsty-
bės įstatymus kuriančioje institucijo-
je. 

Permainų Vyriausybė savo pro-
gramoje aiškiai įvardija būtinybę ge-
rinti Lietuvos konsulinę tarnybą.
Džiugu, kad bendromis pastangomis
per keletą pastarųjų metų pavyko
sumažinti biurokratizmą teikiant
konsulines paslaugas tautiečiams
užsienyje. Priimti teisės aktų pakeiti-
mai leido atsisakyti kai kurių pertek-
linių reikalavimų. Pavyzdžiui: 1)
panaikintas reikalavimas į ambasa-
das atsivežti kūdikius iki vienerių
metų, kai kreipiamasi dėl vaikų ke-
lionės dokumentų; 2) atsisakyta per-
teklinių dokumentų ir reikalavimų
keičiant pasą; 3) teisės aktai šiandien
taip pat numato galimybę dokumen-
tus pateikti ir gauti paštu. 

Tačiau mano asmeninė patirtis
sako, jog dar anksti džiaugtis. Tai,
kad svečiose šalyse ilgesniam laikui
įsikuriančių lietuvių ženkliai pagau-
sėjo, Lietuvos konsulinei tarnybai
kelia naujus reikalavimus ir iššūkius.
Pastebime, kad  daugėja užsienyje į
nelaimę patekusių, sulaikytųjų, ka-
linčių, psichinės sveikatos įstaigose
užregistruotų Lietuvos Respublikos
piliečių. Keičiantis ekonominei pa-
dėčiai, daugėja paklausimų dėl pagal-
bos darbo ar net būsto netekusiems
tautiečiams. 

Sveikinu tai, kad kai kurios ats-
tovybės, nelaukdamos, kol biurokra-

tinis aparatas sureaguos į sparčiai
kintančią aplinką, pačios įdiegia
interesantams palankius ir laiką, ir
lėšas taupančius sprendimus. Pavyz-
džiui, ambasados Londone konsulinis
skyrius savo iniciatyva visai neseniai
pradėjo elektroninę piliečių regis-
traciją. 

Manau, jog būtina kritiškai per-
žvelgti Lietuvos Respublikos atstovy-
bių sprendžiamų konsulinių prob-
lemų ir klausimų spektrą. Galbūt kai
kurių funkcijų reikėtų atsisakyti, o
kitas perduoti bendruomenėms, kad
ne tik būtų pagreitintos administra-
cinės procedūros, bet ir mokesčių
mokėtojų lėšos būtų veiksmingiau
panaudojamos. 

Tad noriu jus patikinti, kad
tęsime konsulinės veiklos  moderni-
zavimą, atsižvelgdami į naujas Glo-
balios Lietuvos realijas, pradėdami
nuo platesnio informacinių techno-
logijų, elektroninių priemonių pa-
naudojimo vykdant konsulines funk-
cijas, baigdami pačios konsulinės tar-
nybos pertvarka. Tai galėsime pa-
siekti tik esant bendram sutarimui
tiek su kitomis žinybomis – Vidaus
reikalų ministerija, Migracijos depar-
tamentu, tiek su užsienio lietuviais.

Mano nuomone, svarbiausias
veiklos užsienyje prioritetas – lietu-
vių kalbos, tradicijų, istorijos išlaiky-
mas ir perteikimas naujosioms lietu-
vių kartoms užsienyje. 

Vakar LRV Strateginiame komi-
tete pritarėme reorganizuojamo Tau-
tinių mažumų ir išeivijos departa-
mento 2009 m. strateginiam veiklos
planui. Užsienio lietuvių veiklų įgy-
vendinimui numatyta  8 mln. 940
tūkst. litų. Didžioji dalis šios sumos
skiriama šeštadieninėms mokyklė-
lėms. Ženkliai išaugus Lietuvių Bend-
ruomenėms, turime svarstyti esa-
mos paramos veiksmingesnį, tiks-
lingesnį panaudojimą, ypač dabar-
tinio sunkmečio sąlygomis. Manau,
kad prioritetas turėtų būti skiriamas
projektams, kurie skatintų savaimi-
nio veikimo potencialą, t.y. sukurtų
galimybes ugdyti tautinio bendruo-
meniškumo tradicijas. 

Pavyzdžiui, valstybė turėtų remti
šeštadieninių lituanistinių mokyk-
lėlių kūrimąsi, aprūpindama meto-
dine ir mokomąja medžiaga, padė-
dama parengti mokytojus bei skir-
dama laikiną 3-5 mėnesių finansinę
paramą. Reikia daug aktyviau panau-
doti šiuolaikinių komunikacijų gali-
mybes, sukuriant solidžias elektro-
nines mokomųjų medžiagų bazes,
tobulinant nuotolinio mokymo pro-
gramas.

Bet mokyklėlėms sustiprėjus, jų
išlaikymu daugiau turėtų rūpintis
mokinių tėvai ypač ten, kur susibūru-
sios aktyvios, gausios ir stiprios Lie-
tuvių Bendruomenės. Kita vertus,
net geriausiai remiamos lietuviškos
mokyklėlės bus bejėgės, jei tėvai na-
muose neskirs dėmesio lietuviškam
vaikų ugdymui, bendraus su vaikais
jų pagrindinėse mokyklose vyrau-
jančia kalba.     

Pabaigai keletą žodžių apie insti-
tucinį atstovavimą. Siekdama geriau
koordinuoti veiklą, naujoji Vyriau-
sybė ėmėsi konkrečių žingsnių, su-
telkdama dėmesį į užsienio lietuvių
problematiką.  

Konkrečiai, Ministras pirminin-
kas Andrius Kubilius pritarė mano
sumanymui sukurti Užsienio lietuvių

reikalų tarybą, kuriai jis vadovaus.
Taryba svarstys strateginius su
užsienio lietuvių reikalais susijusius
klausimus. Joje, kartu su 7 ar 8 už-
sienio lietuvių atstovais,  posėdžiaus
visus jums rūpimus klausimus ku-
ruojančių Vyriausybės institucijų va-
dovai: finansų, švietimo ir mokslo,
socialinės apsaugos ir darbo, kultū-
ros, vidaus reikalų, užsienio reikalų
ministrai bei Kūno kultūros ir sporto
departamento prie LRV generalinis
direktorius. Numatoma, kad Taryba
rinksis du-keturis kartus per metus.
Pirmąjį posėdį pasiūliau surengti iki
šių metų gegužės mėnesio, iki valsty-
bės institucijos pradės planuoti 2010
metų biudžetus. 

Kaip žinote, bus pertvarkytas
Tautinių reikalų ir išeivijos departa-
mentas. Santykių su išeivija koordi-
navimą perims Užsienio reikalų mi-
nisterija. Naujasis užsienio lietuvių
reikalų departamentas prie ministe-
rijos  atliks Užsienio lietuvių reikalų
tarybos sekretoriato vaidmenį ir

rūpinsis veiksmingu jums skirtų val-
stybės lėšų panaudojimu. Šiuo būdu
užsienio lietuvių interesų atstovavi-
mas Vyriausybėje bus pakeltas į mi-
nistro lygį. Savo ruožtu,  išliks ir to-
liau veiks Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisija. 

Esu tikras, kad imantis šių prie-
monių, parama ir dėmesys užsienio
lietuviams nesumažės, o atvirkščiai –
bus labiau sutelkta, tikslinga, kon-
soliduota ir geriau koordinuojama.  

Visų svarbiausia tai, kad Glo-
balios Lietuvos kūrimas būtų ne vien
Lietuvos valstybės, bet ir visų jūsų,
užsienio lietuvių, projektas. Tik ben-
dra šio didžiulio projekto „nuosavy-
bė” užtikrins Globalios Lietuvos gy-
vybingumą ir gebėjimą atsiliepti į
jūsų viltis bei lūkesčius. Todėl dabar
norėčiau pakviesti diskusijai, kokie
turėtų būti Lietuvos politikos prio-
ritetai užsienio lietuvių atžvilgiu.

Sutrumpinta.

LR UR ministro V. Ušacko
pranešimas

Atkelta iš 2 psl.    paruošė ir va-
dovavo ,,Baden-Powell komandiruo-
tės” užsiėmimus visai stovyklai.

Nuo 2001 m. dirba vadovų lavi-
nimo srityje. Pradėjo Ąžuolo vadovų
mokyklos stovykloje instruktoriaus
pareigomis, toliau – 2004 ir 2005 m.
buvo viršininko pavaduotoju, 2006
m. – jaunų vadovų stovyklos viršinin-
ku Romuvoje, 2007 m. – Ąžuolo va-
dovų mokyklos stovyklos viršininku
Rake. Sąjungos vadovų suvažiavi-
mams vadovavo 2007 ir 2008 m. 2007
m. brolis Tomas buvo apdovanotas
Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi (atgai-
vino užspringusią moterį). s.fil. To-
mas Dundzila yra vienas iš kelių Lie-
tuvių skautų brolijos prityrusių skau-
tų vyčių.

s. fil. Vytenis Kirvelaitis gimė
Chicago. Baigė ,,Kristijono Done-
laičio” lituanistinę mokyklą ir Peda-
goginį lituanistikos institutą. Ekono-
mijos ir buhalterijos bakalaurą įsigijo
Roosevelt universitete, Chicago, tei-
sės doktoratą – Illinois universitete
Urbana, IL. Yra advokatas ir mokes-
čių srities specialistas – CPA.

Skautybėje brolis Vytenis yra

nuo 1970 m. ,,Lituanicos” tunte oro
skautas ir skautas vytis. Baigęs Bro-
lijos Ąžuolo vadovų mokyklą, ėjo
įvairias pareigas tunte, o 1992 m.
buvo skautų ir skaučių stovyklos
viršininku Rako stovyklavietėje. LSS
Tarybos narys 2003–2005 m.

Akademinio skautų sąjūdžio
veikloje: Korp! Vytis Chicagos sky-
riaus pirmininkas 1984–1985 m.,
1988–1989 m., tėvūnas 1989–1990
m., 1991–1992 m., Chicagos ASS pir-
mininkas 1993–1998 m. ASS vadijoje
– Korp! Vytis atstovas 1991–1996 m,
Korp! Vytis centro valdybos pirmi-
ninkas 1997–1999 m., FSS atstovas
2000–2005 m. Vydūno fondo tarybos
narys nuo 2000 m., ASS Vadijos pir-
mininkės pavaduotojas 2006–2008 m.

Džiaugiamės ir didžiuojamės Lie-
tuvių Skautų Sąjungos vadovybės
gairę perėmusiais vadovais. Vyresnie-
ji – žvelgiame į juos su dėkingumu,
matydami jų pasiryžimą dirbti Die-
vui, Tėvynei ir Artimui, o jaunes-
niems mūsų Sąjungos nariams lin-
kime sekti jų pavyzdžiu.

v.s. Alė Namikienė

NAUJA LSS VADOVYBĖ

MENO KONKURSAS 2009 – ,,BŪK ŽALIAS“
KAS GALI DALYVAUTI? Visi L.S.S. registruoti skautai ir skautės nuo
5 m. iki 17 m. amžiaus.

KONKURSO TIKSLAS: Paskatinti skautišką jaunimą išsireikšti meniš-
kais būdais.

TEMA: Panauduoti pakartotinius daiktus ,,Recyclables”.

LAIKOTARPIS: Visi darbai turi būti pristatyti vadovams iki 2009 m.
vasario 28 d. 

KONKURSAS PASKIRSTYTAS Į ŠIAS GRUPES: Paukštytės, Udrytės,
Vilkai ir Bebrai: Darželis iki 2-o skyriaus 3-čias iki 4-to skyriaus. Skau-
tės, Jūrų Jaunės, Skautai ir Jauniai: 5-tas iki 7-to skyriaus. Prit. Skau-
tės, Jūrų Skautės, Prit. Skautai ir Skautai: 8-tas iki 9-to skyriaus. Vyr.
skautės, Gintarės, Vyčiai ir Budžiai: 10-tas skyrius iki 12-to skyriaus
(iki 17 m. amžiaus).

Kiekvienas skautas(-ė) gali įduoti VIENĄ meninį darbą kartu su apra-
šymu (artist’s statement). Darbai bus grąžinami po parodos uždary-
mo. Darbai turi būti pažymėti vardu ir skyriumi. Kiekvienai grupei bus
paskirtos piniginės premijos. Darbai turi būti paruošti kabinimui/iš-
statymui parodai (2-D su rėmais).

JEI TURITE KLAUSIMŲ, SKAMBINKITE TUNTININKAMS.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

• • • ÎVAIRÙS SKELBIMAI • • •

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

SKELBIMAI

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

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

* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti
vaikus, pabūti su seneliais… ir visi
kiti variantai tinkami). Būtų puiku,
kad galėčiau atsivesti savo dukrytę.
Tel. 708-945-0005.

* 57 m. moteris, turinti medicinį
išsilavinimą, ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, vairuo-
ja automobilį, legalūs dokumentai,
darbšti, sąžininga. Tel. 773-330-0092.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias
dienas per savaitę. Tel. 708-543-7984.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, ne-
vairuoja, patirtis, rekomendacijos.
Tel. 773-954-5223.

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

* Moteris pirks darbą. Dirba su
sunkiais ligoniais ir įvairia aparatū-
ra. Galiu išleisti išeiginių. Tel. 773-
396-9232.

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 38

Gyvai šnekučiuodamos, gestiku-
liuodamos rankomis, jos ėjo kelio vi-
duriu ir stabtelėjo šalikelėje praleisti
mašiną, bet keturkojis padauža ne-
siruošė trauktis iš kelio ir garsiu,
spengiančiu viaukčiojimu reiškė ne-
apykantą atvykusiems. Mergaitė sky-
nė lauko gėlytes, moterys šnekučia-
vosi nekreipdamos dėmesio į triukš-
madarį, matyt, keturkojo amsėjimas
joms buvo įprastas. Augustinas su-
stabdė mašiną, iškišo pro langelį gal-
vą: „Ar nebus gaila, jei tą pikčiurną
suvėžinsiu?” – „Jis ne pikčiurna, jis iš
džiaugsmo loja”, pilna burna šypsnio
atsakė žinanti savo vertę aukštesnio-
ji, ketvirtu ir penktu pirštu nubrau-
kusi nuo akių šiaudų spalvos vėjo
plaikstomus plaukus, įsmeigusi išdy-
kėlišką mėlynų akių žvilgsnį, o antro-
ji, brunetė, matyt, įpratusi prie drau-
gės išdaigų, linksmai nudainavo:
„Emaaa, pasiimk šuniukąąą!” Jis
pamatė, kaip peršviečiama gelsva su
raudonom gėlytėm suknute apsiren-
gusi mergaitė, švytinčiom auksinėm
garbanėlėm, vienoje rankoje laiky-
dama priskintas gėles, kita pačiupo
užsispyrėlį ir patraukė iš kelio. Tas
vietas jis pažinojo, nes netoliese gy-
veno jo sesuo, studentaudamas ne
kartą buvo atvykęs su draugais. Pa-
silingavę keliūte, jie pasuko į dešinę
ir sustojo miško skynime prie tvar-
kingos sodybos. Juos pasitiko ketur-
kojis namų sargas, pririštas prie
grandinės ant vielos, nutiestos per
visą kiemą, o netrukus pasirodė ir
pats šeimininkas: žilstelėjęs, truputį
šlubuojantis, su trumpa barzdele. Pa-
sisveikinęs dusloku baritonišku balsu
palydėjo juos siauru takeliu, nyrančiu
žemyn, apaugusiu drėgnais žolės
antakiais, šokinėjančiu per storas
medžių šaknis, jau gerokai pėsčiųjų
nuzulintas, per išmindžiotus šabakš-
tynus ir užlūžtančiu prie pat ežero.
Šeimininkas atrakino luotą, pasi-
džiaugė vaiskiu oru ir palinkėjo ge-
ro pasiplaukiojimo.  Sėdant į valtį
Augustinas paėmė ją už rankos,
padėjo įlipti ir pasodino priešais save.
Vaizdai akį traukė, kur bepažvelgsi –
išsidraikiusios spalvos, nors imk ir
rėmink kiekvieną gamtos lopinėlį.
Tingiai ribėjo lengvo brizo sukeltos
ežero bangelės: atrieda iki kranto, ir
sulaikydamos kvapą pažyra, sudaigs-
tytos ilgų saulės spindulių, suvirpina
tankius, įbridusius vandenin ajerus,
palinguoja būreliais sutūpusias baltą-
sias lelijas. Pati gamta padėjo austi
svajonę, baikščią ir nenustygstančią,
kuri neatsargaus judesio išgąsdinta,
purptels ir nuskris. Minvydė laikė
nuleidusi ranką, stebėjosi, koks šiltas
ir skaidrus vanduo, net dugnas ma-
tosi. Tačiau Augustinas matė ne dug-
ną. Jis žiūrėjo, kaip jos užantyje liū-
liuoja niekieno neprilaikomi, dar sau-
lės nematę slidūs balionėliai, paste-
bėjo, kaip akies krašteliu partnerė
stebi, kaip nubėga veidu linksma gri-
masėlė pagavus jo besiskverbiantį
žvilgsnį. Ką ji galvoja, Augustinas ga-
lėjo tik spėlioti. Jis giliai įkvėpė, nu-
marino žvilgsnį tarp prasiskleidusių
grakščių kojyčių, užgulė visus kūnu
irklus, ir valtis negailestingai skrodė
blizgančią ežero nugarą, palikdama
didžiulę strėlės brydę. Jis dažnai
žvilgčiojo pro petį atgal į tą salelę, ku-
rioje dar studentu būdamas, su drau-

gais kepė šašlyką.  Buvo tylu, tik
pliaukšėjo irklai, ir tolumoje girdėjosi
gegutės balsas, skaičiuojantis metus.
Jis supluko, sušilo, o mintys veržėsi
laukant išvien su prakaitu, nes buvo
tikras, kad pavyks įgyvendinti sugal-
votą planą, tik greičiau, greičiau į
krantą, prie tos akimirkos, prie šuolio
gilversmėn.

Išlipus krantan ir pasiūlius nusi-
maudyti, Minvydė truputį sumišo ir
prisipažino, kad ji be maudymosi kos-
tiumėlio. „Ir aš taip pat”, – juokėsi
Augustinas. Paskiau, kiek patylėjęs ir
surimtėjęs, pažvelgė į vis  dar dvejo-
jančią Minvydę ir paragino: „Maudo-
mės nuogi, čia nieks nepamatys.” –
„O jūs?” – „Aš?”, – nustebo Augusti-
nas, bet tik šyptelėjo ir nutylėjo. „Nu-
sisukit!  Gerai?”

Ji nusisegė liemenėlę, nusmaukė
kelnaites, pamažėle atsisuko ir su-
stingo, pamačiusi įsmeigtas į save vir-
šininko akis, o jam net galva apsvaigo
nuo tokio gražaus kūno, neturinčio
nė spuogelio, nė plaukelio, nė jokio
apgamėlio, regis, ir akys nuogos, o
speneliai – kaip avietės grietinėje. Jis
išskėtęs rankas puolė prie jos, ji suk-
likusi metėsi į ežerą, o iškilusi ėmė
taškytis, lyg nenorėdama jo prisileis-
ti, bet abiejų norai ir geismas – nesu-
tramdomi. Jis pasivijęs apglėbė ją,
pajuto delnuose pabrinkusius jos krū-
tų spenelius, plaukų kvapą... Vanduo
šiltas, o jos kūnas dar šiltesnis, mag-
netinis. Paukštytė nenuskrido, ap-
sivijo jį rankomis ir kojomis, ir jie
brovėsi per geismo džiungles, kol
viskas aplinkui išnyko, ištirpo. Išgėrę
ir užkandę, vėl leidosi paslaptingais
aistros keliais ir ant spyruokliuojan-
čios žolės grimzdo į didžiulę, užval-
džiusią protą nuodėmę.

Augustinas pakėlė kavos puodelį
prie lūpų ir persmelktas negeros nuo-
jautos, sustingo. O jeigu kuri nors jį
pažino, o paskiau Vincentą sutikusi
išpliurps, kad jos mielas vyrelis duo-
dasi su panelėmis. Bet greitai nusira-
mino. Kur Dygliai, kur Veisėjai, kas
ten supaisys.

Parvažiavo jie tamsoje ir Augus-
tinas, parsivedęs ir užmigdęs Laimu-
tį, pasikvietė Minvydę į namus. O gal
vaikas pastebėjo ką nors? Gal nemie-
gojo? Bet ne, ramino save  Augusti-
nas. Jis buvo įkišęs galvą į miegamąjį,
bet sūnus nė nekrustelėjo. Augusti-
nas užsimerkė, vėl matė, kaip ją lie-
čia, bučiuoja jos kaklą, krūtų spe-
nelius, visą smulkaus drebulio gau-
biamą kūną. Gera buvo su ja, o rei-
kėtų paaiškinti kodėl – neatsakytų.
Kas slypi moteryje, kodėl su viena
patiri malonumą, o su kita atlieki
pareigą, taip sakant, nustumi grieką.
Minvydė jam niekada nepriekaištavo,
nors jos akys sakyte sakė: Tu mane
įžeidei, išnaudojai kūno geiduliams
nuraminti. Aš tave myliu, o tau esu
tik vaistas. Jis nudelbdavo akis ir
griebdavo telefono ragelį. O Vincen-
ta? Ką ji dabar veikia? Ji gana, rū-
pestinga, išsilavinusi, jautri. Nors ji
ta pati moteris, kuriai prieš daug me-
tų  prisiekė ištikimybę, o jis tas pats
vyras, tačiau jųdviejų įsipareigojimas
prarado galią, reikšmę. Viskas vyko
lyg rūke, o rūkas išsisklaidė, ir jie liko
visų akivaizdoje – du skirtingi žmo-
nės. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.    daugiau – „krau-
ju už kraują”; žemės ūkio technika
„išsivalyti” kelią nuo jūrų uosto į
Atėnus. 

Policijai užkirtus krantinėje de-
šimtis krovininių automobilių, trak-
torių, dalis Pirėjo uosto liko nepri-
einama ir keleiviams. Kai kurie keltai
neišplaukė. Kartu su „riaušininkais”
žemdirbiais užkirsti į susitikimą at-
vykę trijų Kretos provincijų virši-
ninkai, keli merai. 

Antradienį, vasario 3 d., uoste
„užstrigusių” žemdirbių vadovai ta-
rėsi apie tolesnius veiksmus. Nu-
sprendė priimti Vyriausybės pasiū-
lymą – pasiųsti delegaciją. Ketinimai
kolona judėti link Atėnų buvo at-
šaukti, kad „svetimi elementai” ne-
pasinaudotų akcija, kurstydami ir
įžiebdami tolesnius neramumus
mieste. Pagarbos, ne „kukuloforų”
vertas sprendimas. Savo ruožtu kre-

tiečiai pateikė pirmąjį reikalavimą:
atšaukite antiriaušinę apgultį. Tre-
čios konflikto dienos rytą blokada
buvo atšaukta. Vakarop žemdirbiai
sugrįžo į Kretą.

Klausiu savęs, kaip gi taip atsi-
tiko, kad, sprendžiant iš tvarkdarių
veiksmų, riaušių riaušės palaikytos
mitingu, o taikią akciją pulta malšin-
ti ašarinėmis dujomis?

Aukšti valstybės pareigūnai gūž-
čioja pečiais: neva niekas nežino, kas
pasiuntė antiriaušinius būrius. Pas-
tarieji neatskyrė ne tik alyvmedžio
nuo „kukuloforų” įrankių. Ašari-
nėmis dujomis pavaišino ir žemdir-
bius, ir pas juos atvykusį opozicijos
vadovą. Vėliau teisintasi: nebuvo per-
spėti. Koks skirtumas – visų akys
graužia ir ašaroja vienodai: ir politi-
ko, ir žemdirbio. Ir abiejų (!) gaila.

Kaip gi vis dėlto atskirti mitingą...
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Šių metų vasario 28 d. Lietuvos
vardo tūkstantmečio minėjimo proga
Jaunimo centre į jungtinį Čikagos
lietuvių liaudies kolektyvų labda-
ringą vakarą-koncertą „Man reikia
Jūsų” pakvies tautinių šokių grupė
,,Suktinis” (vadovai Salomėja ir
Vidmantas Strižigauskai), liaudiškos
muzikos kapela ,,Sodžius” (vadovas
Rimantas Pumputis), solistė Genutė
Bigenytė, liaudies muzikos ansamblis
,,Gabija” (vadovė Genė Razumienė)
ir lietuvių tautinių šokių grupė ,,Lie -
tuvos Vyčiai” (vadovė Lidija Rin gie -
nė). Vakarą ves Daiva Švabie nė.

Visų grupių atlikėjai puikiai pa -
žįstami čikagiečiams. Kolektyvai ne
kartą koncertavo kartu. Susijungus
visiems draugėn vieni kitus papildo, o
žiūrovai pamato įvairiapusiškesnį
koncertą. Sueina visi į ratą – ir ratas
didesnis, ir daina skambesnė, ir mu -
zika skardesnė. Tad ir šį kartą visų
mūsų, žiūrovų,  laukia pui kus kon -
cer tas. Šį kartą jie susibūrė ne šiaip
sau. Kon certo metu surinktos lėšos
bus skirtos Jurbarko rajone esan -
tiems Viešvilės vaikų globos namams.

,,Kodėl pasirinkote Viešvilės vai -
kų globos namus?”, – klausiu ,,Sukti -
nio” vadovės Salomėjos Strižigaus -
kie nės. ,,Šiuo laikmečiu be galo daug
kam reikia paramos, tad nenuostabu,
kad Jums kilo toks klausimas – kodėl
Viešvilė? Nusprendėme toli neieškoti,
o tiesiog prisiminti tuos,  kuriuos pa -
žįstame, atiduoti duoklę praeičiai,
tiems, ku riuos pažinojome, šalia ku -
rių gyvenome. Žinoma, būtų gerai, jei
galėtume daugiau kam padėti, tačiau

ir turėdamas geriausius norus –
visam pa sauliui nepadėsi” – dalijasi
mintimis vadovė. Salomėja teigia,
kad šiuo ge ru darbu visi dalyvaujan-
tys ren gi nyje nori prisidėti prie
šiemet švenčiamo Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečio, kuris
pažymimas ne tik Lie tuvoje, bet ir
daugelyje lietuviškų bend ruomenių
pasaulyje.

Ji nepamena, kam pirmajam kilo
mintis organizuoti šį labdaros kon-
certą, tačiau mano, kad tai nėra taip
svarbu. ,,Suktinio” vadovė džiaugia -
si, kad geros mintys kažkam dar
ateina  į galvą, ir kad atsiranda žmo -
nių, kurie mielu noru prisideda jas
įgy  vendinant.

Pasiteiravau ir apie tai, kaip se -
kasi pačiam ,,Suktiniui” šiais neleng-
vais laikais. ,,Turbūt ‘kaip danguje,
taip ir žemėje’ – šiuo metu nėra labai
lengva ir mums. Mes taip pat jaučia -
me ekonominį nuosmukį. Kai kam
tenka ieškotis darbų toli nuo Čikagos
ir ‘paaukoti’ ‘Suktinį’. Keletas šokėjų
po įtemptų pernykščių metų pasi -
rodymų ir repeticijų rimtai užsiėmė
mokslais, viena šokėjų šeima laukia
šeimos pagausėjimo, kažkas išėjo ieš -
koti, kur geriau.  O visi likę vis dar
šokam ir nedejuojam”, – atsakė Sa-
lomėja. Kolektyvas nėra užsidaręs
vienetas. Nors apie priėmimus į savo
grupę jie nesiskelbia laikraščiuose,
tačiau priima visus atėjusiuosius. 

Apie ateities planus grupės va -
dovė nelinkusi atvirauti, sako turinti
karčią patirtį – ,,tu planuoji, o Dievas
juokiasi”.  Tad palinkėkime, kad sva-
jonės liktų ne tik svajonėmis, bet ir
kaip galima dažniau išsipildytų.

Labdaros koncerto lėšos – Viešvilės vaikų 
globos namams

Na, o mes visi paskutinę vasario
mėnesio dieną skubėkime į labdaros
koncertą. Koncertas-vakaronė Jauni -
mo centro didžiojoje salėje (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
pra si dės 6:30 val. v. koktei liais. Kon -
certo pradžia – 7 val. v. Va karo metu
su sirinkusiesiems bus pla čiau papa -
sakota apie Viešvilės vaikų glo bos
namus. 

Po koncerto svečių laukia  vaka -
rienė, kurią paruoš Vandos ir Algio
Mor kūnų įmonė ,,Lithuanian Plaza”
bei restoranas ,,Kunigaikščių užei -
ga”, gėrimus pateiks ,,Litusco”. Veiks
ba ras. Pasmaguriavę žiūrovai, gro-

jant liau diškai muzikai, galės pasi -
šokti ir pa silinksminti.  Jeigu nesu -
skubsite iš anksto nusipirkti bilietų
(auka – 25 dol.), koncertą galėsite ste-
bėti iš bal kono. Deja, pasivaišinti tie
žiūrovai negalės. Bilietai į balkoną
bus tik 5 dol. pigesni ir iš anksto par-
duodami nebus. Juos įsigyti galėsite
tik prie įėjimo į balkoną durų. 

Visas vakaro pelnas bus skirtas
Viešvilės vaikų globos namams. Dau -
giau informacijos apie vaikų globos
namus tinklalapyje:

www.viesvilesvaikai.aiva.lt

Bilietus galite įsigyti ,,Lietu -
vėlė”, ,,Seklyčioje”, ,,Lithua nian Pla -
za”. Tel. pasiteiravimui: 630-544-
0940 arba 630-677-2082.

Tad kviečiame ir visus mūsų
skaitytojus savo dalyvavimu prisidėti
prie šios labdaros akcijos.

* * *
Vaikų globos namai Viešvilėje

buvo įkurti vadovaujantis 1951 m.
spalio 27 d. Lietuvos TSR švietimo
ministro įsakymu Nr. 195, kuriame
buvo nurodoma, kad nuo 1951 m.
lapkričio 15 d. Vilniaus vaikų namus
Nr. 7 perkelti į Jurbarko raj. Viešvilės
m. esamas patalpas ir vadinti juos
Viešvilės vaikų globos namais. 

Vaikų globos namų auklėtiniai –
garsūs Respublikoje žmonės: Murei ka
Petras – aviacijos lakūnas, Teresė
Nekrošaitė – žymi Lietuvos ietininkė,
olimpiados dalyvė, buvusi Seimo
narė Zita Šličytė, Nijolė ir Rasa
Savickytės – irkluotojos.

,,Esame  labai dėkingi mūsų ger -
bia miems ir mylimiems rėmėjams,
nes be Jų pagalbos mes  nelabai įsi -
vaiz duojame savo gyvenimo”, – skai-
tome Viešvilės vaikų globos namų tin -
k lalapyje.         

Tautinių šokių grupė ,,Suktinis” (vadovai Salomėja ir Vidmantas
Strižigauskai), liaudiškos muzikos kapela ,,Sodžius” (vadovas Rimantas
Pumputis) kartu koncertavo 2007 m. susigiminiavusių miestų festivalyje
Čikagoje. Koncertas vyko Daley Plaza aikštėje, miesto centre.

,,Lietuvos Vyčių” ir ,,Suktinio” šokėjai Naujametiniame koncerte, kuris vyko Museum of Science and Industry, Či-
kagoje.                                                                                                                                          ,,Draugo” archyvo nuotraukos

Vytautas Žemaitis, gyvenantis North Riverside, IL, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Džiaugiamės tuo bei nuoširdžiai dėkojame
už atsiųstą 50 dol. auką laikraščio leidybai sumažinti.

Elena Blavesciunas, gyvenanti Rochester, NY, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Vilia Kiela, gyvenanti Lemont, IL pratęsė kasmetinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Ačiū už Jūsų paramą.

Teklė  Bogušas, gyvenanti Boston, MA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo ,,Draugo” leidybai 50 dol. auką bei už kalendorių
50 dol. auką. Labai dėkojame, kad mus remiate.

Julia Vailokaitis, gyvenanti Beverly  Shores, IN, pratęsdama
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo 100 dol. auką. Ačiū už dosnumą.

Juozas Viskontas, gyvenantis St. Francis, WI, paaukojo mūsų
dienraščiui 50 dol. auką. Ačiū Jums.
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Margumynai

EDVARDAS ŠULAITIS

Visada malonu iš Vilniaus su -
laukti reto leidinio, kuris mus pasie -
kia kartą metuose. Tai „2009 metų
muzikos kalendorius”.

Įžangoje kalendoriaus sudaryto-
jas Vaclovas Juodpusis rašo: „Jūsų
rankose jau 19-asis mano parengtas
kasmetinis muzikos kalendorius, ku -
ris kiekvienam primins svarbias
2009-ųjų – Lietuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmečio muzikines datas.
Čia rasite kompozitorių ir atlikėjų
gyvenimų, jų kiekvienai pasaulio tau-
tai dovanotų muzikos kūrinių, kon-
certų, muzikinių spektaklių sukaktis.
Malonu, kad galimybių pažinti kūrė -
jus neriboja valstybių sienos ar poli-
tiniai nusiteikimai. Tad žvelkime į
pasaulį, tačiau niekada nepamirš ki -
me savosios tautos muzikinių vers -
mių. Išmokime vertinti ir šiuolaikinę,
ir praeities kompozitorių kūrybą,
atlikėjų menų.”

Lietuvos tūkstantmetį
sutinkant

Leidinio pirmuosiuose puslapiuo -
se muzikologas V. Juodpusis pateikia
įdomių minčių šios garbingos sukak-
ties proga. Čia prisimenami ir išeivi-
jos kompozitoriai: „Lietuvos išeivijos
brangių temų nepamiršo išeiviai
kom pozitoriai: J. Žilevičius, J. Strolia,
J. Kačinskas, B. Budriūnas, V. Jaku -
bėnas, A. Mikulskis, V. Jančys, G. Gu -
daus kienė...”, – sako V. Juodpusis.

Šiame 160 puslapių spaudinyje

randame daugiau nei tūkstantį pa -
vardžių.

„Kalendoriuje pateikiamos Lie -
tuvos, lietuvių, gyvenančių užsienyje,
ir kitų šalių muzikos veikėjų – kom-
pozitorių, atlikėjų, pedagogų gyveni-
mo, taip pat muzikos kūrinių atliki-
mo sukaktys 2009 metais. Kai kurios
asmenybės ir muzikos įvykiai palydi-
mi trumpais komentarais. Spausdi -
na mi straipsniai apie praėjusiais me -
tais amžinybėn iškeliavusius muzi -
kus. Muzikinių sukakčių margumyne
susigaudyti padeda išsami pavardžių
rodyklė.

Beje, šiame kalendoriuje yra ir
iliustracijų, Gaila, kad ne visos nuo-
traukos yra geros kokybės.

Sudarytojas laukia 
pasiūlymų iš mūsų

Šio kalendoriaus sudarytojas ra -
šo, kad laukia priminimų, kurias at -
mintinas datas reikėtų įtraukti į ruo -
šiamą 2010-ųjų muzikos kalendorių.
Taip pat jis nuoširdžiausiai dėkoja
rėmėjams – Lietuvos Respublikos
kul tūros ministerijai, Vilniaus miesto
savivaldybei ir Lietuvos muzikų
rėmimo fondui.

Visais muzikos kalendoriaus rei -
ka lais galima rašyti adresu: Goštauto
g. 4-3, Vilnius, LT 01106 Lithuania;
tel. +370 5261 7150.

Šio reikšmingo spaudinio leidėjas
– Lietuvos muzikų rėmimo fondas,
Bernardinų g. 8/8, LT-01124, Vilnius.

Leidinio viršelio dailininkai – Da -
lia ir Romas Duboniai. Knygos tira -
žas nenurodytas. Muzikos mylėtojui
tai nepaprastai naudingas leidinys. 

Vilniuje išleistas ,,2009 metų
muzikos kalendorius”

Vaclovas Juodpusis

Atsidėkodami už kalendorių  150 dol. „Draugo” leidybai
paremti paaukojo: John R. Dainauskas, Woodridge, IL. 100 dol. auko-
jo: Jadvyga  Damušis, Pompano Beach, FL; Stasė Gricius, Santa Monica,
CA; Vytautas Paulius, Palm Beach Gardens, FL; Felicia L. Plateris,
Bethesda, MD. 75 dol. aukojo Zita Zvirzdys, Lacey WA; Algerd R. Schu-
macher, Longmont, CO. Po 60 dol.: Birutė  Sonta,  Chicago, IL; Alexandra
Sakas, Lancaster, OH; Stasė Staponkus, Union Pier, MI; Kazys Paškonis,
Eastlake, OH. Po 50 dol.: Audra Skripkus, Solana Beach,  CA; Joana
Drukteinis, Omaha, NE; Zinaida Katiliškis, Lemont, IL; Horace R. Žibas,
Cincinnati, OH; Daina Plaušinaitis Smith, Chicago, IL; Stasys J. Kungys,
Fairfield, CA; Nemira Šumskienė, Chicago, IL; Aniceta Januška, Milton,
MA; Birutė V. Kozica, Daytona Beach, FL;  Apolonia  Andrasiunas, Orland
Park, IL; Jonas Miglinas, Chicago, IL; Joseph Mikulis, Westchester, IL;
Kęstutis Tautvydas, Greenbank, WA; Raymond J. Kartavičius, North
Riverside, IL; Dalia Jakas, Blue  Bell, PA; I. A. Raulinaitis, Glendale, CA;
Aldona Maurutis, Kirtland, OH; Ramunė K. Kubilius, Evanston, IL; Ma-
ria Macevicius, Wildomar, CA; Anna Povilaitis, Woodhaven, NY; Algirdas
A. Banys, Bloomfield, MI; Ona Kartanas, Omaha, NE; Joseph J. Ardys,
Fairview, PA; Frances  Skruodys, Lemont, IL; Rimas Černius, La  Grange,
IL. Nuoširdžiai  dėkojame Jums už paramą.

A † A
ALPHONSE ALGIRDAS

PAREIGIS

Staiga mirė 2009 m. vasario 7 d.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 13 d. Adams-Win-

terfield and Sullivan laidojimo namuose, 4343 Main  St., Downers
Grove, IL, nuo 3 val.  p. p. iki 9 val. vakaro.

Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, vasario 14 d. 10 val. ryto
St. Joseph bažnyčioje, Downers  Grove.

Velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti šeima ir draugai

PADĖKA

Širdingai dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems,
ALTui ir buvusiems Pabaltijo universiteto kolegoms, atsilan-
kiusiems į mirusio VYTAUTO BILDUŠO paskutinį atsisveiki-
nimą, už dalyvavimą šv. Mišiose už jo sielą, už gėles, aukas ir
nuoširdžias užuojautas.

Dėkinga šeima

A † A
KAZIMIERUI G. OKSUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai MARYTEi, jos
vyrui ir vaikams, sūnui STEVEN, jo žmonai ir anū-
kėms, taip pat giminėms, artimiesiems ir draugams.

Mes pasigendame bei liūdime netekę ilgamečio
Lygos veikėjo.

Lietuvių  Respublikonų Lygos
valdyba ir nariai

Barbė mini garbingą jubiliejų
Bene populiariausias pastarųjų

dešimtmečių žaislas – lėlė Barbė –
švenčia jubiliejų. Tačiau šventines
nuotaikas esą gadina smukę pardavi-
mai.

Barbės istorija prasidėjo prieš
pusę amžiaus, kai JAV bendrovė
„Mattel” pagamino pirmąją lėlę,
užkariavusią mergaičių širdis visame
pasaulyje. Ji tapo mados ikona, kuri
kasmet puošėsi naujais apdarais, da-
binosi papuošalais, o netrukus su-
laukė ir draugo.

Ir po 50 metų „Mattel” Niumber-
go žaislų mugėje pristatė naujus lėlės
modelius. Tiesa, apdarus ir šukuose-
nas rodė gyvos manekenės, kurios,

matyt, vaikystėje pačios žaidė su
Barbėmis.

Lėlės gamintojai teigia, kad di-
džioji jų paslaptis – įkūnijamos mer-
gaičių svajonės. Būtent tai leido Bar-
bei tiek metų išlikti pirmaujančiu
žaislu. Tačiau statistika rodo, kad
rožiniai laikai „Mattel” baigėsi. Nors
ilgakojė, niekada nesikeičianti lėlė,
tebelieka populiariausia jų preke,
pardavimai smuko penktadaliu: esą
ekonominė krizė vis dažniau priver-
čia tėvus pasakyti „ne” savo prince-
sėms, prašančioms nupirkti naują
Barbę. 

Reda Hofmanaitė
LRT 

Danai pirmauja naudodamiesi „Facebook“
Maždaug trečdalis Danijos inter-

neto vartotojų yra sukūrę savo profi-
lius socialinių tinklų svetainėje www.
facebook.com. Joje užsiregistravę
apie 1,8 mln. iš 5,5 mln. Danijos gy-
ventojų. „Facebook” populiarumui Da-
nijoje neprilygsta nė viena kita šalis.

Danų laikraščiai citavo informa-
cinių technologijų bendrovės „Kom-
fo” apklausą, kurioje teigiama, kad
dažniausiai tinklalapyje registruojasi
vidutinio amžiaus arba vyresni žmo-
nės. „Facebook” Danijoje dabar su-

sidūrė su iššūkiu, nes vyresni varto-
tojai reikalauja geresnės kokybės
turinio”, – teigė „Komfo” vadovas
Rasmus Moller-Nielsen.

Danijoje per pastaruosius keletą
metų jo populiarumas išaugo. Socia-
linių tinklų svetainė „Facebook” bu-
vo sukurta 2004 m. Anksčiau atliktos
apklausos rodė, jog pagal gyventojų
užsiregistravusių svetainėje skaičių
pirmauja Kanada.

Parengta pagal DPA
Bernardinai.lt
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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

��Dienraštis ,,Draugas” 2009 me -
tus skelbia ,,Šimtmečio metais”.
Pažymėdami ,,Draugo” šimtmetį lei-
dėjai planuoja surengti ne vieną kul -
tūrinį renginį. Pirmas renginys – ko -
vo 22 d. Maria mokyklos auditorijoje
vyksiantis koncertas. Šia proga
,,Draugas” ruošia reklaminį leidinį –
Sveikinimo programą. Šis leidinys
išliks istorijoje ateinančioms kar-
toms. ,,Draugo” leidėjai prašo kiek -
vieno lie tuvio, prenumeratoriaus bei
organizacijų vadovų atsiųsti sveikini -
mą su informacija apie savo veiklą.
Pra šoma auka už vieną puslapį – 200
dol., pusė pusl. – 100 dol., ,,auksinis
puslapis”  – 500 dol.  Savo aukas su
tekstu siųsti: ,,Draugo” administraci-
ja, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629  iki kovo 5 d. Aukos nurašomos
nuo federalinių mokesčių.

�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).

�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.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629) Geneologijos skyrius šešta-
dienį, vasario 28 d., 3 val. p. p. kviečia
į paskaitą ,,Geneologiniai tyrinėjimai
Newberry bibliotekoje”. Newberry
bib liotekos (Čikaga, IL) Geneologijos
skyriaus bibliotekininkas Jack Sim p -
son pasakos apie bibliotekos fondus ir
galimybes juose rasti žinių apie Čika -
goje ar Illinois valstijos Cook apskri-
tyje gyvenusius protėvius ar giminai -
čius. Taip pat bus supažindinama su
naujomis internetinėmis svetainė -
mis, kuriose nemokamai galima ieš -
koti su geneologija susijusios infor -
ma  cijos. Daugiau informacijos teikia
Karilė Vaitkutė tel.: 773-582-6500.

�Visus kviečiame į pop choro
,,Sva  jonė” (vadovė Alina Šimkuvienė)
kon  certą ,,Svajonių traukinys”, kuris
vyks vasario 22 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Jaunimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636. Bilietus galite įsigyti ,,Smilgo -
je” ir ,,Lietuvėlėje”. Tel. pasiteiravi -
mui: 630-936-7745. Iki susitikimo
kon certe.

�Palaimintojo Jurgio Matulai -
čio misijos Šv. Rašto būrelis visus
kviečia į pažintinę „Kelionę su šven-
tuoju apaštalu Pauliumi”. Visi, norin-
tys dau giau sužinoti apie Pauliaus
įspū din gą apaštališkąją misiją bei
susipa žinti su jo įvairiapusiška as-
menybe, maloniai kviečiami į temi-
nius vaka rus PLC Bočių menėje. Pir-
masis 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.

�Pianistų Sonatos ir Roko Zu -
bovų fortepijoninės muzikos koncer-
tas įvyks kovo 6 d. 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Maloniai kviečiame.

�Vasario 22 d. 12 val. p.p. Rock -
ford lietuvių klubas kviečia kartu pa -
minėti Nepriklauso mybės dieną. Jus
linksmins tautinių šokių grupė ,,Klum  -
pė”, paskanausite lietuviško maisto.
Kaina – 8 dol. Mūsų adresas: 716 In -
diana Ave., Rockford, IL 61102.

�Amerikos lietuvių susivieniji-
mo Merrimack Valley apylinkė (Cha p -
ter of American Lithuanian Council,
Inc.) kviečia į Lietuvos 91-ųjų Ne pri -
klausomybės metinių minėjimą, ku -
ris įvyks vasario 15 d., sekmadienį,
Cor pus Christi bažnyčioje, Lawrence,
MA. Po 11 val. r. šv. Mišių 12 val. p. p.
parapijos salėje (Common gatvėje) –
pri  ėmimas, po to – lietuviški pietūs.
Ro  dysime filmą, gros muzika (sakso-
fonistas iš Kauno Liutauras Janušai -
tis), skambės dainos. Papildoma in -
for macija ir bilietų užsa kymas – tel.:
978-685-4478 (Jonas Stun džia). 

�Vasario 16-osios minėjimas
Boston, MA vyks vasario 22 d. 1:30
val. p. p. Lietuvių piliečių klube (368
W. Broadway, S. Boston, MA). Iškil-
mingąją dalį pristatys Bostono litu-
anistinė mokykla. Pagrindinis prele-
gentas NATO generolas Arvydas Po-
cius. Programoje: Norberto Linger-
taičio režisuotas spektaklis „Lietuvos
istorijos puslapių vartymas”. Papildo  -
ma informacija  el. paštu:

rimagirnius@hotmail.com. 

�Vasario 16-osios minėjimą New
York Apreiškimo parapijoje šiemet
or ganizuojame vasario 22 d., sekma-
dienį. Tuoj po 10 val. r. šv. Mišių že-
mutinėje salėje vaišinsimės užkan-
džiais ir kava, o vėliau Mt. Carmel
parapijos salėje (keli kvartalai nuo
Apreiškimo bažnyčios) vyks oficiali
šventės dalis. Papildoma informacija
el. paštu: amberwings@mac.com. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvos vardo tūkstantmečio koncertas:
„Dainava” ir Zubovų duetas

Lietuvių meno ansamblis „Dai -
na va” bei LR gene ralinis konsulatas
visus kviečia į koncertą „Gratula -
tiones Li thuaniae” – kovo 8 d. 3
val. p. p. Ha rris teatre (205 E.
Randolph Dri ve). Koncerte skambės
Čiurlionio, Mar ti naičio, Sasnausko,
Beethoven ir Brams kūriniai, ku-
riuos drauge su „Dainava” atliks pia-
nistai iš Vilniaus Sonata ir Rokas
Zubovai. Pagrindine renginio puoš-
mena taps specialiai šiam koncertui
kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės
sukurtos „Lietuviškos siuitos” prem-
jera. Bilietų ieškokite Harris teatro
bilietų kasoje 312-334-7777 ir lietu-
viškose parduotuvėse. 

Daugiau informacijos: 
www.harristheaterchicago.org

ir www.dainava.us. 

Pagrindinis Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo
minėjimas vyks sekmadienį, vasario 15 d.

Pagrindinis kalbėtojas – kandidatas į JAV Respublikonų partijos pirmininkas
Saulius Anužis. 

Minėjime dalyvauja JAV Valstybės de partamento 
Skan dinavijos ir Bal tijos kraštų skyriaus direktorius 

Alan Meltzer. 
Meninę programą atliks pu čiamųjų instrumentų orkestras ,,Gintaras”.

Minėjimas vyks Maria gimnazijos auditorijoje, 
Marquette Park, Čikagoje. Pradžia 1 val. p. p. 

Visuomenė kviečiama dalyvauti.

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P. Pu-
zino, J. Šileikos, A. Galdiko,  P. Domšaičio, K. Jonyno,  V. Petravičiaus, V. Ig-
no, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Skleriaus, V. Kasiulio,  A. Žmuidzina-
vičiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, Čeponio, Tu-
leikio, Švažo, Gustaičio, Kisarausko, A. Savicko, A. Martinaičio, Ciplijausko,
Petrulio, A. Samuolio, J. Mackevičiaus, A. Valeškos ir daugelio kitų lietuvių
dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat norėčiau širdingai padėkoti ir pasveikinti Vasario 16-osios pro-
ga visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P. O. Box E34, S. Boston, MA 02127, USA

LR generalinis konsulatas Čikagoje maloniai kviečia į žinomo versli nin -
ko ir fotografo Mariaus Jovaišos fotografijų parodą „Neregėta Lie tuva”.

Lietuvos vardo tūkstantmečiui bei nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimui skirta paroda vyks „River East Art Center” galerijoje (435 East
Illinois Street, Chicago, IL 60611) nuo kovo 11 d. 6 val. v. iki kovo 14 d. 6 val.
v. Įėjimas nemokamas.


