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Čikaga, kovo 9 d. („Draugo”/LR
gen. konsulato Čikagoje/URM info) –
Savo apsilankymo Čikagoje metu Lie-
tuvos Respublikos užsienio reikalų

ministras Vygaudas Ušackas už lie-
tuvių kultūros, savimonės ir politinės
minties puoselėjimą, tautinių verty-
bių sklaidą užsienyje ir 100 metų ju-

biliejaus proga „Draugo” leidėjui –
Lietuvių katalikų spaudos draugijai –
įteikė garbės ženklą — „Lietuvos
tūkstantmečio žvaigždę”. Š. m. kovo
7 d., šeštadienį, Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje įvykusiame gar-
bės ženklo įteikime apdovanojimą
priėmė Lietuvių katalikų spaudos
draugijos tarybos pirmininkas advo-
katas Saulius Kuprys bei „Draugo”
vyriausioji redaktorė dr. Dalia Cidzi-
kaitė.

Tuo pat metu buvo apdovanotas
ir Balzeko lietuvių kultūros muziejus
už lietuviškos kultūros ir istorijos iš-
saugojimą bei lietuvių liaudies meno
sklaidą JAV. Užsienio reikalų minis-
terijos apdovanojimą ministras V.
Ušackas įteikė nenuilstančiam lietu-
vybės puoselėtojui, muziejaus steigė-
jui ir prezidentui Stanley Balzekas, Jr.

Kovo 7 d. ministras taip pat lan-
kėsi dviejose didžiausiose Čikagos
apylinkių Nukelta į 6 psl.

Rengiamasi šalinti
LEO LT valdymo
tr∆kumus

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) – Valsty-
bės saugumo departamentas (VSD)
aiškinsis, kas paskleidė žinią, kad litas
praėjusį savaitgalį neva turėjo būti de-
valvuotas, ir dėl to gyventojai užgulė
bankus išsikeisti litus į eurus. Apie tai
po susitikimo su Lietuvos bankų są-
jungos vadovu Stasiu Kropu sakė Sei-
mo pirmininkas Arūnas Valinskas.

S. Kropas negalėjo pateikti išsa-
mios informacijos, kiek savaitgalį buvo
į eurus iškeista litų. Jis tvirtino, kad

Lietuvai yra svarbu, jog euras būtų
įvedamas esant dabar galiojančiam
kursui, kai 1 euras lygus 3,4528 lito.

Premjeras Andrius Kubilius pa-
tvirtino, kad Vyriausybė nesiruošia de-
valvuoti lito ir ragina šalies gyventojus
netikėti gandais apie lito vertės keiti-
mą. Jis pabrėžė, kad jo valdoma Vy-
riausybė ,,neplanavo, neplanuoja ir ne-
planuos jokių klausimų, susijusių su
monetarinės politikos pakeitimais,
svarstymo”.

Gyventojų pasitikėjimas litu su-
svyravo, kai praėjusią savaitę kai kurie
politikai ir ekonomistai vėl viešai pra-
dėjo diskutuoti apie galimą lito deval-
vavimą. Seimo Biudžeto ir finansų ko-
miteto pirmininkas Kęstutis Glavec-
kas pareiškė, kad įvedant eurą litai į
eurus tikriausiai būtų keičiami kitokiu
nei dabar, nepalankesniu, santykiu. Vė-
liau parlamentaras teigė buvęs netei-
singai suprastas ir pareiškė, kad šiuo
metu nėra būtinumo devalvuoti litą.

Vilnius, kovo 9 d. (ELTA) –
Premjeras Andrius Kubilius pavedė
energetikos ministro Arvydo Sekmoko
vadovaujamai teisininkų grupei per
dvi savaites pateikti Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komitetui siūlymus dėl
įstatymų pakeitimų, kurie turėtų pa-
šalinti LEO LT valdymo modelio nea-
titikimą Konstitucijai.

Premjeras Vyriausybėje pirmadie-
nį vykusiame pasitarime taip pat pa-
brėžė, kad valstybės vaidmuo LEO LT
yra nepakankamas siekiant apginti
vartotojų interesus ir paspartinti vals-
tybei strategiškai svarbių projektų
įgyvendinimą.

A. Kubilius pavedė darbo grupei
parengti papildomus atominės elekt-
rinės ir akcinių bendrovių įstatymų
pakeitimus, kuriais būtų padidintas
valstybės svoris LEO LT valdyme.

,,Turime pataisyti ankstesnės val-
džios sprendimus, kad valstybei būtų
atstovaujama tinkamai ir teisingai”, –
kalbėjo Vyriausybės vadovas.

Be to, dalį valdymo problemų gali
išspręsti ir patys LEO LT akcininkai.
Vyriausybės ir privačios ,,NDX energi-
ja” valdomos LEO LT akcininkų susi-
rinkimas turėtų įvykti jau kovo mė-
nesį. Greičiau jį sušaukti nutarta
energetikos ministro ir ,,NDX energi-
jos” atstovų susitikime praėjusią sa-
vaitę.

Pirmiausiai akcininkai tikisi su-
daryti naują LEO LT stebėtojų tarybą,
o ši turėtų pakeisti valdybą.

•Sveikata. Bakterija, ku-
ri puola virškinimo trak-
tą (p. 2)
•Istorinė diena Konstitu-
cijos teismui (p. 3)
•New Haven, CT šventė
Nepriklausomybės dieną.
Nauja Bridgeport, CT
apylinkės valdyba (p. 4)
•Nuomone. Apie krizę
Amerikoje (p. 5)
•Kas naujo Hartford, CT?
(p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Pinklės (52) (p. 9)
•A. Vanagaičio mirties
60-metį minint (p. 10–11)

„Draugui” îteikta
,,Lietuvos tùkstantmeçio žvaigždè”

Europos teis∂s departamentui
kli∆va Pilietyb∂s îstatymo nuostatos

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) – Eu-
ropos teisės departamentas prie Tei-
singumo ministerijos siūlo atsisakyti
naujos redakcijos Pilietybės įstatymo
nuostatų, kuriomis Lietuvos pilietybė
užtikrinama išeivių vaikams. Ši nuos-
tata galioja ir šiuo metu – yra numa-
tyta dabartiniame, siūlomame keisti
įstatyme.

Įvertinęs naujos redakcijos įsta-
tymą, departamentas teikia išvadą,
kad siūlomas toks teisinis reguliavi-
mas, ,,kuris sudaro prielaidas dvigu-
bai pilietybei tapti ne ypač reta išim-
timi, o paplitusiu reiškiniu”, priešta-
rauja Konstitucinio Teismo (KT) nu-
tarimui.

Departamentui kliūva nuostata,
pagal kurią Lietuvos piliečiu auto-
matiškai tampa vaikas, kurio vienas
iš tėvų turi Lietuvos pilietybę, nepri-
klausomai nuo to, ar gimė Lietuvoje,
ar už jos teritorijos ribų.

Tad departamentas siūlo ap-
svarstyti galimybę numatyti, kad to-
kiais atvejais tėvai turėtų pasirinkti,
kurio iš tėvų pilietybę suteikti vaikui.
Kad iš vaiko nebūtų atimta galimybė

tapti Lietuvos piliečiu, jeigu vėliau jis
to pageidautų, siūloma numatyti pa-
pildomą galimybę tokiam vaikui su-
laukus pilnametystės įgyti Lietuvos pi-
lietybę, atsisakius turimos pilietybės.

Prezidento Valdo Adamkaus su-
daryta darbo grupė parengė Piliety-
bės įstatymo redakciją, kuria išplečia-
mos galimybės gauti Lietuvos piliety-
bę, tačiau išeivijos atstovai ir naująją
įstatymo redakciją vertina skeptiškai.

Susvyravo pasitik∂jimas litu

Pilietybės įstatymo nauja redakcija
sukėlė nemažai diskusijų. Alfa.lt nuotr

Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos pirmininkas S. Kuprys (k.), „Draugo”
vyriausioji redaktorė dr. D. Cidzikaitė ir LR užsienio reikalų ministras V. Ušackas.

J. Kuprio nuotr.
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Bakterija, kuri puola
virškinimo traktą

Skaitytojai teiraujasi apie ligoni-
nėse gaunamas infekcijas, plačiai pa-
plitusias, dažnai sukeliančias pavo-
jingas žarnyno komplikacijas ir net
mirtį.

Tai bakterijų – clostridium diffi-
cile, bendrai vadinamų C. diff sukel-
tos žarnyno infekcijos. Pastaraisiais
metais C. diff sukeltų infekcijų skai-
čius padidėjo, pasunkėjo jų eiga ir ta-
po sunkiau jas išgydyti.

Kiekvienais metais JAV šia infek-
cija suserga dešimtys tūkstančių gy-
ventojų. C. diff sukelti viduriavimai
dažniausiai pasitaiko ligoninėse,
slaugos namuose, bet kartais suserga
ir tie, kurie nebuvo gydomi ligoninė-
je.

Federalinės Sveikatos tyrimų ir
kokybės agentūros duomenimis, šia
infekcija kasdien suserga 7,178 ligo-
niai (ligoninėse) ir apie 301 iš jų mirš-
ta nuo C. diff sukeltų komplikacijų.

Ligoninėse ištinkantys mirties
atvejai nuo C. diff sukeltų infekcijų
sudaro 9,5 proc., t. y. beveik 4 kartus
daugiau nei mirties atvejai ligoninėse
apskritai, kurie sudaro 2,1 proc.

• • •
Clostridium difficile (C. diff) pa-

vadinimas kilęs iš lotynų kalbos žo-
džio „difficile”, kuris reiškiąs „sudė-
tingas” (difficult).

Tai gramteigiamas, anaerobinis
(gyvena ir dauginasi aplinkoje, kurio-
je nėra deguonies), išskiriantis toksi-
nus ir gaminantis sporas mikroorga-
nizmas, įprastai vegetuojantis (esan-
tis neaktyvioje būklėje) žmogaus sto-
rajame žarnyne. Normaliai storajame
žarnyne esančios „gerosios” bakteri-
jos (Bifidum, Loctobacillius ir kt.)
nuslopina bakterijų C. diff augimą ir
dauginimąsi ir jos žmogaus organiz-
mui yra nekenksmingas. Storame
žarnyne randame milijonus bakteri-
jų. Senstant – mažėja „gerųjų” bak-

terijų ir jų vietą užima Clostridijos
bei Candida.

Clostridium difficile kolitas (žar-
nyno uždegimas) pirmą kartą aprašy-
tas 1935 metais. C. diff išvešėjimą
storajame žarnyne bei jos sukeltus
viduriavimus sąlygoja vartojami an-
tibiotikai, kurie, sunaikindami nor-
malią žarnyno florą, sudaro palan-
kias sąlygas C. diff daugintis. Labiau-
siai yra pažeidžiami vyresnio am-
žiaus žmonės, taip pat ligoniai, besi-
gydantys intensyvios terapijos pa-
latose, po operacijų, gaunantys
chemioterapinį gydymą, naudojantys
antibiotikus kaip Clindamycinum,
Cepholosporinum.

• • •
Didelę reikšmę turi gydymosi li-

goninėje laikas: gydantis iki 2 savai-
čių laiko, galimybė susirgti C. diff yra
13 proc., o praleidžiant ligoninėje
ilgiau nei 4 savaites – galimybė su-
sirgti net 50 proc.

Šie veiksniai sąlygoja spartų C.
diff augimą ir dauginimąsi. Tuo
pačiu metu jos išskiria toksinus,
sukeliančius žarnyno uždegimus,
kurie gali pasireikšti lengvos formos
viduriavimu, bet gali ir labai pakenk-
ti žarnynui – išsivystyti pseudomem-
braniniai kolitai. Jų metu ligoniai
stipriai karščiuoja, atsiranda intok-
sikacija, pykinimas, įvairaus inten-
syvumo viduriavimas, dehidratacija
(skysčių netekimas). Gali išsivystyti
žarnų perforacijos (prakiurimai) ir
net ištikti mirtis.

Užsikrėtimas šiomis bakteri-
jomis vyksta oraliniu – kontaktiniu
keliu, t. t. Pacientai užsikrečia C. diff
sporomis, kurias per rankas perduo-
da darbuotojai ar bakterijų nešioto-
jai. Patekę per burną į virškinimo
traktą, sporos lengvai patenka į sto-
rąjį žarnyną, nes jų nesuardo skran-
džio sultys. Storajame žarnyne jos ve-

getuoja, kol atsiranda palankios sąly-
gos joms vystytis ir daugintis. Tada
ir prasideda jų sukelti žarnyno su-
trikimai.

• • •
Manoma, kad šiai problemai

nėra skiriama pakankamai dėmesio.
C. diff sporos gali gyventi ant kietųjų
paviršių kelias savaites ar net mėne-
sius. Todėl labai svarbu asmens hi-
giena ir pakankamas aplinkos nu-
kenksminimas ypač ligoninėse ir
slaugos namuose. C. diff sporos sun-
kiai sunaikinamos įprastais dezin-
fekuojančiais preparatais, o taip pat
alkoholio pagrindu pagamintais mui-
lais, naudojamais ligoninėse. Medici-
nos darbuotojams rekomenduojama
mūvėti vienkartines pirštines ir daž-
nai plauti rankas su vandeniu ir
muilu, taip nuplaunant sporas. Atsi-
minkite, kad ligai sukelti užtenka
10–100 mikrosporų.

Žinovai pataria:
1. Žmonės atėję į ligoninės kam-

barį privalo nusiplauti rankas su
muilu ir vandeniu.

2. Naudoti antibiotikus tik esant
būtinybei, siekiant nepažeisti na-
tūralios žarnyno floros.

3. Prieš guldami į ligoninę, ap-
klauskite personalą ir įsitikinkite,
kad jūsų kambarys tinkamai paruoš-
tas.

4. Jei užsikrėtėte C. diff bakteri-
jomis, sugrįžę į namus dezinfe-
kuokite savo tualeto kambarį su įvai-
riais balikliais (bleach), kurie padeda
sunaikinti C. diff. Taip pat energin-
gai plaukite rankas su vandeniu ir
muilu. Taip išvengsite bakterijos per-
davimo kitiems asmenims.

Šiuo metu rekomenduojama
naudoti purškiklį – „Polysan”, kuris
sunaikina C. diff bakterijas ir jų spo-
ras. Ligonių infekcijos yra sudėtinga
medicinos problema, kurias išspręsti
reikalingos žinios, ištekliai ir sutarti-
nis įvairių specialistų darbas, nes,
anot žymaus ligoninių specialisto R.
P. Venzel, „Hospitalinių infekcijų val-
dymas – tai menas, mokslas ir vers-
las”.

Paruošta pagal „Chicago Tribune”
Naudotasi šaltiniais:
en.wikipedia.org
www.mayoclinic.com
www.discoveryarticle.com
www.bifoval.Lt

Kovo 9 d. suėjo lygiai 1000
metų nuo tos tolimos 1009-ųjų
dienos, kurią aprašydamas Kved-
linburgo analuose metraštinin-
kas parašė Lietuvos vardą. Beje,
parašė jis ne „Lietuva”, bet „Li-
tuae” – pagal tuo metu Europoje
įsigalėjusią lingua franca – loty-
nų kalbą. Šiais metais linksniuo-
dami ne visada iš pirmo karto
lengvai pasiduodantį keturių
skiemenų žodį „tūkstantmetis,
tūkstantmečio, tūkstantmečiui
ir t.t.”, kartais pamirštame pa-
brėžti, jog šiais metais švenčia-
me 1000 metų nuo Lietuvos var-
do pirmą kartą paminėjimo, o
ne pačios Lietuvos tūkstantme-
tį. Viena iš Lietuvos leidyklų
„Versmė” kviečia paprastai ir
oriai paminėti ir pagerbti šį tūk-
stantmetį įrašą ir nors kartą šiais
jubiliejiniais metais kreida, ra-
šikliu, pieštuku ar kompiuteriu
imti ir parašyti – LIETUVA.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Dar kartą apie Psichologinės pagalbos liniją
Psichologinės pagalbos linija

(PPL) – tai viena iš Psichologinės ir
dvasinės pagalbos draugijos veiklos
sričių, teikianti psichologinę ir emo-
cinę pagalbą telefonu. PPL veikla –
tai ,,Paguodos telefono” veiklos tę-
sinys.

Kalbamės su viena iš pirmųjų įsi-
jungusių į šią veiklą Saulena An-
tanavičiene.

— Gerb. Saulena, prašome
plačiau supažindinti skaitytojus
su PPL veikla, jos tikslais ir
uždaviniais.

— PPL dirba savanoriai, kurie
talkininkavo ir ,,Paguodos telefone”.
Šiuo metu mūsų veikla išsiplėtė, įsi-
jungė nauji nariai, pailgėjo darbo lai-
kas. PPL dirbantys savanoriai teikia
nemokamą, anoniminę ir konfiden-

cialią pagalbą: išgyvenantiems krizi-
nes situacijas; susiduriantiems su
depresija, nerimu; esantiems konflik-
tinėse situacijose; patyrusiems smur-
tą ir prievartą bei susidūrusiems su
kitomis problemomis. Pagrindinis
PPL tikslas – įsiklausyti, įvertinti
skambinančio situaciją, suteikti tin-
kamą pagalbą, reikiamą informaciją,
nukreipiant į konkrečią įstaigą.

— Kokios yra savanorio už-
duotys?

— Savanorio užduotis – gera-
noriškai išklausyti skambintoją, sten-
giantis jį ar ją suprasti, palaikyti ir
padėti surasti išeitį iš susidariusios
padėties, tačiau neprimetant savo
sprendimo būdų, pasaulėžiūros. Sa-
vanoriai užduoda kryptingus klausi-
mus, padeda aiškiau suvokti atsi-

radusią problemą ir atrasti galimus
sprendimo būdus.

Savanoriai yra pastoviai apmoko-
mi, be to, jie naudojasi įvairių psi-
chologinės, juridinės, bendruomenės
pagalbos tarnybų, organizacijų, įstai-
gų sąrašu ir nurodymais. Taigi, mūsų
savanoriai yra gerai apmokyti ir
pasiruošę suteikti jums reikiamą
pagalbą. Laukiame jūsų skambučių!
Primename, kad PPL darbo laikas
prailgintas. Jūsų skambučių laukia-
me pirmadieniais ir ketvirtadieniais
nuo 6 val. v. iki 10 val. v. Skambinkite
nemokamu telefonu:

1-866-438-7400.

— Dėkoju už pokalbį. Sėkmės
Jūsų tolimesniame darbe!

Kalbino Ona Radzevičienė

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

Skambinkite
nemokamai
kiekvienâ

ketvirtadienî,
nuo 6 val. v. iki 9 val.

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS
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ISTORINĖ DIENA
KONSTITUCIJOS TEISMUI
KĘSTUTIS GIRNIUS
Po kovo 5 d. Lietuvos Konstituci-

jos teismas (KT) turės rimtai pergal-
voti savo veikimo būdą. Tą dieną tei-
sėjas Egidijus Šileikis pateikė atskirą
nuomonę dėl Atominės elektrinės
įstatymo konstitucingumo, kuri iš
esmės skiriasi nuo teismo daugumos.
Jis atvirai kritikavo savo kolegų
sprendimą, nurodė jų argumentų
silpnybes ir nepagrįstumą.

Bus galima dar ilgai ginčytis, ar
Šileikio ir KT daugumos nuomonė
labiau atitinka Konstitucijos raidę ir
dvasią, kurios pusės argumentai yra
labiau pagrįsti, kaip viena ar kita
pusė supranta Konstitucijos ir konk-
rečių įstatymų derinimo reikalą. Ge-
rokai svarbesni du dalykai.

Pirma, atskiros nuomonės išdės-
tymu griaunamas seniai puoselėja-
mas mitas, kad konstitucinė teisė yra
kaip matematika, kad objektyvūs ir
nešališki KT teisėjai yra neginčijami
jos žinovai, kurie po svarstymo su-
randa vienintelį, teisingą atsakymą.
Išmintis, lyg šventoji Dvasia nusilei-
džia ant susirinkusių teisėjų ir juos
įkvepia priimti teisingą sprendimą.
Neklystamumo regimybę skatino
ydinga KT praktika vieningai pritar-
ti nutarimui ir vieningai jį pasirašyti.

KT fetišizavimas pasiekė tokį
lygį, kad kai kurie teisininkai aiški-
no, jog kadangi KT sprendimai yra
galutiniai ir neskundžiami, jų esą
negalima kritikuoti. KT esąs papras-
čiausiai neklystantis, nes girdi, anot
Gedimino Mesonio, „nėra subjekto,
kuris galėtų pripažinti KT suklydus,
teisiniu požiūriu teiginiai apie KT
‘klaidas’ tėra bereikšmės deklaraci-
jos, kurios tik skatina teisinį nihi-
lizmą ir nepasitikėjimą tuo, ką teisės
mokslas įpratęs vadinti teisinės val-
stybės pagrindais”. Po šios dienos
tokių argumentų nebegirdėsime.

Atskiros teisėjo nuomonės skelbi-
mas seniai praktikuojamas Ameri-
koje ir kai kuriose kitose šalyse.
Konstitucinio ar Aukščiausiojo Teis-
mo nutarimai beveik niekada nebūna
vieningi. Vienas teisėjas išaiškina
daugumos nuomonę, kitas – mažu-
mos. Kartais skelbiama net daugiau
nuomonių, jei nagrinėjamas klausi-
mas yra itin svarbus ar sudėtingas. O
teisėjai nebijo vieni kitus kritikuoti,
atskleisti argumentų trūkumus,
abejotinas prielaidas, faktų neįver-
tinimo. Taip ir turi būti.

Ne mažiau svarbu tai, kad Ši-
leikio atskira nuomonė smarkiai pa-
gerins KT teismo darbo kokybę. Tei-
sėjai turės pasitempti, atsargiau ir
nuosekliau išdėstyti savo argumen-
tus. Jie žinos, kad jei paskelbs abe-
jotinas išvadas, iškreips žodžių reikš-
mę, stengsis reikalus vynioti į vatą,
arba teisiog mėgėjiškai interpretuos
Lietuvos konstituciją, jų kolega ar
kolegos viešai atkreips dėmesį į
abejotinus argumentus ir jų spragas,
visuomenei parodys, kad yra ir kitas,
geresnis sprendimas. Šiais atžvilgiais
Šileikio nuomonė yra istorinė.

Nagrinėdamas ,,Leo.LT” steigimo
konstitucingumą, KT, kaip jam jau
įprasta, stengėsi priimti sprendimą,
kuris laiduotų, jog ir vilkas būtų
sotus, ir avis sveika. Tiksliau tariant,
šį kartą labiau rūpėjo vilko apetitas.
Iš esmės nutarta, kad steigiant „Leo
LT” Lietuvos konstitucija nebuvo
pažeista – nebuvo sukurta monopoli-
ja, o Konstitucija leidžia valstybei
rinktis į partnerius privatų asmenį
savo nuožiūra. KT nurodė kai kurias
įstatymo pastraipas, kurios priešta-
rauja Konstitucijos nuostatoms. Bet
tai buvo smulkmenos.

Šileikis kirto iš peties. Pasak
teisėjo, priimdama Atominės elek-
trinės įstatymą, vyriausybė sudarė
prielaidas tam, kad elektros energe-
tikos sistema pakiltų į naują, aukš-
tesnį monopolijos lygmenį. Jis taip
pat kritikavo KT išvadą, kad „Leo
LT” tapus savo dukterines įmones
patronuojančia bendrove, nesudaro-
mos teisinės sąlygos pasikeisti duk-
terinėmis įmonėmis tapusių ben-
drovių teisiniam savarankiškumui.
Anot Šileikio, „Tai, mano nuomone,
yra grynai (absoliučiai) civilinės tei-
sės fikcija, kuri negali pavirsti (tapti)
konstitucinės teisės fikcija.” Šileikis
dar mano, kad įstatyme atsispindin-
tis Lietuvos valstybės sprendimas
pasirinkti privatų investavimo part-
nerį tik iš nacionalinės elektros ener-
getikos srityje veikiančių nacionali-
nių subjektų prieštarauja tiek Kons-
titucijos europeizacijai, tiek visų Lie-
tuvos Respublikos teisėtvarkoje esan-
čių asmenų lygiateisiškumui.

Šileikis turi kitų kritiškų pas-
tabų, kurias galės vertinti kompe-
tentingi teisininkai ir žinovai. Įsi-
siūbuos diskusijos, kurios greit nesi-
baigs ir nesibaigs vieninga nuomone.
Nebebus galima atgaivinti slogios KT
neklaidingumo dogmos, juolab kad
Šileikis įspėjo, kad nevalia kurti
„konstitucinės teisės fikcijų”. Nega-
lima nepritarti.

Alfa.lt

Prezidento rinkimų
kampanija baigėsi

neprasidėjusi?
ANDRIUS NAVICKAS

Daugelis Lietuvos žurnalistų ir politikos apžvalgininkų jau išrinko
Lietuvai Prezidentą. Žvelgiant į tai, kas pastarosiomis savaitėmis
vyksta viešojoje erdvėje, kaip įtakingos žiniasklaidos priemonės

yra virtusios vienos politikės viešųjų ryšių agentūromis, galima spėti, kad
gegužės 17-osios balsavimas tebus formalumas.

Tikrai neginčiju, kad eurokomisarė Dalia Grybauskaitė yra dėmesio
verta kandidatė į Prezidento postą. Tačiau kai žurnalistai, politikos apž-
valgininkai, užuot kėlę aštrių klausimų, stengęsi suteikti žmonėms kuo
įvairesnės informacijos, tampa propagandininkais, piktinasi visomis abe-
jonėmis – tai kelia nemalonių analogijų.

Prisiminkime neva informacinės kampanijos dėl stojimo į Europos
Sąjungą pliusus ir minusus. Labai baimintasi, jog Lietuvos žmonės nėra
brandūs, supratingi, todėl nutarta, kad reikia ne diskusijų, bet kryptingo
įtaigavimo. Formalus rezultatas buvo pasiektas – Lietuvoje referendumas
dėl stojimo į ES įvyko. Tačiau patys vėliau gailėjomės, jog praradome pro-
gą tikrai brandžioms diskusijoms, abejonių išsakymui, kad aklai sekėme
paskui mūsų derybininkus, kurie entuziastingai priėmė visus eurobiu-
rokratų reikalavimus.

Prisiminkime taip pat, kaip prieš porą metų buvo kilęs Gedimino Kir-
kilo kandidatūros į premjerus palaikymo vajus. Pas Prezidentą tada lan-
kėsi žurnalistai, politikai, politikos apžvalgininkai ir entuziastingai įro-
dinėjo, jog Kirkilas – Lietuvos viltis. Esą jo kandidatūros nenori Algirdas
Brazauskas ir jo aplinka, ir tai pakankamas argumentas, kodėl Kirkilas
bus idealus premjeras. Beje, šiandien panašūs motyvai skamba Grybaus-
kaitės entuziastų kalbose. Esą apsispręsti už šią politikę pakanka to, kad
jos kandidatūros nenori „valstybininkų” klanas. Argumentas įdomus, ta-
čiau man asmeniškai visgi svarbiau, kas Grybauskaitė yra, ką ji siūlo, ko-
kią patarėjų komandą atsives, o ne tai, kas jos šiandien nemėgsta.

Vienas ar kitas politikos ir verslo klano požiūris į politikus keičiasi
priklausomai nuo to, kiek ir kaip galima išspausti iš jų naudos. Geriausias
pavyzdys – Valdas Adamkus. Tie politikai, verslininkai, žurnalistai, kurie
aršiai Prezidentą kritikavo jo pirmosios kadencijos metu, per antrąją
kadenciją tapo karštais jo rėmėjais. Kita vertus, vadovaujantis kriterijumi
– rinkime tą, kurio nemėgsta „valstybininkai” – Valentino Mazuronio
kandidatūra tiek pat tinka, kaip ir Grybauskaitės.

Eurokomisarė, paskelbusi apie savo kandidatavimą į Prezidentus,
taip pat pareiškė, jog jos rinkimų kampanija bus kukli. Esą reikia reaguoti
į sunkmečio sąlygas. Sveikintina intencija, tačiau jau per pirmąją savaitę
jos pavardė žiniasklaidoje buvo paminėta tiek kartų, parodyta tiek įvai-
riausių laidų apie ją, kad pakaktų visai rinkimų kampanijai. Deja, kol kas
pasigendu svarbiausio – turinio. Grybauskaitė gana ilgai delsė paskelbti
savo sprendimą, nors, kaip pripažino, apsisprendė dar sausį. Sprendimą
paskelbė viena, pabrėždama, jog yra nepriklausoma kandidatė. Tiesa, ji
esą nesikrato partijų paramos, tačiau su jokia partija nesirengia sietis.
Bent menkiausios užuominos, kas sudarys jos komandos pagrindą, deja,
negavome. Grybauskaitei savo paramą suskubo pareikšti Darbo partija,
Liberalų sąjūdis, premjeras Andrius Kubilius ir įvairios smulkios politinės
organizacijos. Teigiama, jog Grybauskaitės kandidatavimą palankiai ver-
tina ir Brazauskas. Toks margas rėmėjų būrys bent man aiškumo ne-
prideda.

Nežinant, ką ir su kuo Grybauskaitė planuoja daryti, jei taps Prezi-
dente, telieka žvelgti į jos praeitį ir jos pagrindu spėti, ko galima tikėtis iš
politikės. Tačiau ir vėl – elementarus klausimų kėlimas apie politikės pra-
eitį jau sulaukė tūžmingos reakcijos. Esą prasidėjo šmeižto kampanija
prieš politikę. Susidaro įspūdis, kad politikės viešųjų ryšių architektai visą
kampaniją grindžia puolamos kovotojos – gelbėtojos įvaizdžiu. Bėda ta,
kad kol kas visiškai neaišku, kaip ir nuo ko politikė mus gelbės.

Bėdų turime iš tiesų daug. Tačiau dauguma jų priklauso Seimo ir
Vyriausybės kompetencijai. Aišku, būtų puiku, jei būsimas Prezidentas
pagaliau įvestų pusiausvyrą Valstybės saugumo departamente, sutartų su
Seimu dėl Teismų įstatymo, jei kiek įvairiapusiškesnė taptų Lietuvos už-
sienio politika, jei siektų, kad politiniai sprendimai Lietuvoje būtų priima-
mi, vadovaujantis visuomenės, o ne oligarchų interesais. Kuris iš kandida-
tų į Prezidentus tai galėtų padaryti? Nežinau, nes nė vienas dar neišdėstė
aiškios savo vizijos, nepristatė, kaip sieks ją įgyvendinti, nesupažindino su
bendražygiais.

Diskusija su kandidatais labai svarbi ir visiems mums, jos metu bręs-
ta visa politinė bendruomenė. Todėl ir nesinori, kad vietoj diskusijos te-
būtų viešųjų ryšių triukai. Nesinori, kad mums būtų paprasčiausiai pasa-
koma, kaip turime galvoti, ką remti. Puiku, jei Prezidento rinkimų kam-
panija finansiškai bus kukli, tačiau tebūnie ji turtinga turinio prasme, nes
iš praėjusiosios daugumai atmintyje teišliko šūkis: „už Petrą”.

LRT

Šileikio nuomonė yra
istorinė. Ji smarkiai page-
rins KT teismo darbo koky-
bę. Teisėjai turės pasi-
tempti, atsargiau ir nuo-
sekliau išdėstyti savo ar-
gumentus. Jie žinos, kad
jei paskelbs abejotinas iš-
vadas, iškreips žodžių
reikšmę, stengsis reikalus
vynioti į vatą, arba teisiog
mėgėjiškai interpretuos
Lietuvos konstituciją, jų
kolega ar kolegos viešai
atkreips dėmesį į abejoti-
nus argumentus ir jų spra-
gas, visuomenei parodys,
kad yra ir kitas, geresnis
sprendimas.
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Nauja apylinkės valdyba

Šventėme Nepriklausomybės dieną

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Sausio – kovo mėnesiais, kaip ir
priimta daugumoje Lietuvių Bend-
ruomenės apylinkių, vyksta ataskai-
tiniai-rinkiminiai susirinkimai. Con-
necticut apygardoje mažiausiai narių
turinti Brigdeport apylinkė beveik
metus buvo be vadovo. Mat išvykus
gyventi kitur buvusiam apylinkės
pirmininkui Laurynui R. Misevičiui
buvo nelengva suburti ir sukviesti
apylinkės lietuvius į susirinkimą. Bet
ilgai planavus ir daugumai pritariant
apylinkės susirinkimas įvyko Monroe
miestelyje.

Vasario 21 d. vakare į jaunos šei-
mos Jurgitos ir Šarūno Sakalauskų
jaukius ir skoningus namus atvyko
tie, kam rūpi, kad apylinkės veikla
nesibaigtų, kad lietuviška dvasia ir
toliau sklistų Bridgeport apylinkėje.
Giedrė Stankūnienė, Algis Navikaus-
kas, Inga ir Erik Miller, Algis Gela-
žauskas, Deivis Valenta su žmona
Gintarė, Eugenija ir Laurynas Mise-
vičiai, viešnia iš Lietuvos Adelė Au-
gustinienė kalbėjosi, ką reikia daryti,
kokiu būdu veikti, kad apylinkės
veikla remtų kuo didesnis lietuvių

skaičius. Susirinkusieji išklausė bu-
vusio pirmininko ataskaitos už pra-
eitą laikotarpį, kalbėjosi apie glaudų
bendradarbiavimą su Lietuvos Vyčių
organizacija, kuri šioje apylinkėje la-
bai stipriai veikia. Misevičius pasi-
džiaugė, kad prieš 5 metus atkurta
apylinkė aktyviai įsiliejo į bendruo-
menišką lietuvišką veiklą Connec-
ticut apygardoje. Šių eilučių autorė
trumpai papasakojo apie apylinkių
padėtį visoje JAV LB, pasidžiaugė,
kad šioje apylinkėje veikla bus tęsia-
ma. Susirinkimo metu buvo renka-
mos aukos Krašto valdybos lietuviš-
kai veiklai remti.

Vieningai buvo išrinkta nauja
Bridgeport apylinkės valdyba su nau-
ja pirmininke Giedre Stankūniene,
kurios, manau, skaitytojams nereikia
pristatinėti, ji aktyvi bendruomeni-
ninkė, JAV LB XVIII Tarybos narė,
aktyvi A.P.P.L.E. oranizacijos narė.
Nauja valdyba pasiskirstė pareigo-
mis: Gintarė Ivaškienė – vicepirmi-
ninkė (ryšiams su Vyčiais), Deivis Va-
lenta – vicepirmininkas (jaunimas ir
sportas), Inga Miller iždininkė, Jur-
gita Sakalauskienė sekretorė. Linki-
me naujai apylinkės pirmininkei ir
visai valdybai sėkmės lietuviškoje
veikloje!

LAIMA REISS
New Haven apylinkès
vicepirmininkè

Mieli skaitytojai, noriu su jumis
pasidalinti tuo šilumos ir vienybės
jausmu, kuris tvyrojo vasario 21 die-
ną jaukioje Woodbridge, CT miestelio
bibliotekos susirinkimų salėje. Mūsų
apylinkė seniai nebeturi savo bažny-
čios, ir buvome laimingi svetingai pri-
imti kaimynystėje esančios bibliote-
kos darbuotojų.

Pasikvietėme garbės svečius pa-
sakyti kalbas mums visiems brangios
šventės proga. Tai – gerbiamą Yale

University profesorę Eloną Vaišnienę
bei Lietuvos Vyčių Waterbury kuopos
pirmininką Liną Balsį. Linas Balsys
įdomiai dviem kalbomis papasakojo,
ką reiškia jam, gimusiam JAV, tačiau
puikiai kalbančiam tėvų kalba ir nuo
vaikystės aktyviai dalyvaujančiam
lietuvių veikloje, būti lietuviu. Svečio
pastebėjimai, manau, neliko neap-
mąstyti kiekvieno iš mūsų. Jei kiek-
vienas nors po truputį skirsime savo
asmeninio laiko, padėsime išlaikyti
mūsų protėvių kultūrą ir kalbą. Elo-
na Vaišnienė mums perskaitė Jono
Meko 1947 metais parašytas eiles
apie gimtinę pavadinimu „Turgus”,

Iš kairės: Deivis Valenta, Inga Miller, Jurgita Sakalauskienė ir nauja apy-
linkės pirmininkė Giedrė Stankūnienė. Trūksta Gintarės Ivaškienės.

Šarūno Sakalausko nuotr.

kurias profesorė skaitė anksti mus
palikusiai Vaivai Vėbraitei-Gust pas-
kutinėmis jos gyvenimo dienomis.

Minėjimą pradėjome tautiška
giesme. Marcinkevičiaus eiles skaitė
Gabrielė Inkrataitė. Pradėję A. Ma-
telio ir A. Stonio filmo „Skrydis per
Lietuvą” vaizdais, toliau susidomėję
žiūrėjome garsųjį dokumentinį filmą
„Sovietų pasaka” (The Soviet Story).
Skirtingos kartos girdėjo skirtingus
faktus apie sovietų genocidą ar iš vi-
so apie jį mažai ką žino. Garsus latvių
sukurtas dokumentinis filmas nepa-
liko abejingų. Juk beveik kiekviena
šeima Lietuvoje buvo paliesta komu-

nizmo šmėklos. Skirstėmės tą gražią
popietę, išsinešdami su savimi tą tėvų
ir protėvių atkovotą nepriklausomy-
bės ir vienybės jausmą.

Džiaugiuosi, kad mano šaunūs
draugai iš Lietuvos parūpino man šį
filmą, ir aš degu noru parodyti jį kuo
platesniam lietuvių ir jų draugų bū-
riui, kadangi filmas yra suprantamai
įgarsintas lietuviškai ir angliškai kal-
bantiems.

Dėl minėto dokumentinio filmo
peržiūros prašome kreiptis į šio
straipsnio autorę tel.: 203-550-4092
ar el – paštu: laimareiss@yahoo.com.

Algio Navikausko nuotr.
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HARTFORD, CT

NuomonėNuomonė

Pirmieji naujųjų metų
mėnesiai Hartford

Negalime dejuoti dėl blogo oro,
nors buvo šalta ir vietomis slidu, bet
du svarbūs Hartford LB apylinkės
renginiai įvyko laiku. Tai metinis na-
rių susirinkimas, kuris įvyko sausio
25 dieną, ir Nepriklausomybės minė-
jimas, surengtas vasario 22 d.

Visa tai vyko Švč. Trejybės para-
pijos patalpose po 9 val. r. lietuviškų
Mišių, kurias aukojo kun. K. Kasins-
kas. Kunigas nevairuoja, todėl pasi-
keičiant į šv. Mišias yra atvežamas
parapijiečių, gyvenančių vakariniame
W. Hartford rajone. Visi mielai tai
daro, nes kitaip nebūtų šv. Mišių lie-
tuvių kalba.

Metinis susirinkimas sukvietė
net apie 70 dalyvių. Neatsiradus nau-
jiems kandidatams, Hartford LB apy-
linkės valdyba sutiko dirbti dar vie-
nerius metus. Valdyboje dabar yra: D.
Grajauskienė (pirmininkė), V. Koge-
lis (vicepirmininkas); J. Strimaitis
(iždininkas), D. Banevičienė (sekre-
torė), kiti nariai: R. Kriščiokaitis, L.
Banevičius, K. Šerkšnienė, R. Lušči-
kauskas ir L. Sawka.

• • •
Pirmas naujos valdybos renginys

buvo Nepriklausomybės paminėjimas,
kuriam salė ir šv. Mišios jau buvo se-
niai užsakyti, taip pat pakviestas kal-
bėtojas – Laurynas R. Misevičius.

Minėjimas prasidėjo 9 val. r. šv.
Mišiomis, kurių metu giedojo parapi-
jos choras, vedamas muz. J. Petkai-
čio. Uniformuoti skautai dalyvavo su
vėliavomis, o jauniausias skautukas
Adomukas Nenortas irgi buvo gražiai

apsirengęs. Jo mama Asta Nenortie-
nė dabar vadovauja Hartford tau-
tinių šokių grupei „Berželis”. Visiems
renkantis į parapijos salę buvo dalija-
ma Krašto valdybos paruošta infor-
macija apie Bendruomenės veiklą.
Aukas rinko K. Šerkšnienė, D. Gra-
jauskienė ir L. Banevičius. Buvo ren-
kamas ir solidarumo mokestis.

Visiems tvarkingai susėdus prie
papuoštų stalų, kun. Kasinskas su-
kalbėjo maldą, o V. Kogelio prašomi
visi atsistojimu pagerbė žuvusius už
tautą. L. Misevičius savo kalboje pris-
tatė JAV LB praeities ir ateities veik-
lą. Meninę programą atliko jaunos
Ugnė Vaičiulytė ir R. Nenortienė,
paskaitydamos šiai progai pritaikytus
eilėraščius. Dainas dainavo E. Ma-
linauskas su B. Liudžiuvienė, taip pat
A. Zdanys su J. Petkaičiu, kuris
akompanavo visiems dainininkams.
Minėjimas baigėsi kvietimu pasi-
vaišinti skaniais sumuštiniais ir
pyragais.

Valdyba yra dėkinga visiems, pri-
sidėjusiems prie šio minėjimo darbu
ar savo dalyvavimu.

Dabar rengiamasi švęsti Lie-
tuvos 1000-metį. Kyla įvairių pasiū-
lymų tiek vietoje, tiek ir iš Krašto
valdybos Meno ir kultūros komiteto.
Manome, kad atšvęsime gražiai, nes
Hartford apylinkės lietuviai yra
susipratę ir darbštūs. Turime veik-
lius skautus, vyčius, radijo valandėlę,
kavos klubą ir parapijos chorą. Ačiū
visiems!

D. Grajauskienė

Apie krizę Amerikoje
JERONIMAS TAMKUTONIS

Įsisiūbavusi krizė Amerikoje iš
tikrųjų yra sudėtinė – ji susideda iš
finansinės ir ekonominės krizių, ku-
rios, nors ir skiriasi viena nuo kitos,
veikdamos drauge gali lengvai par-
klupdyti ir didžiųjų valstybių ekono-
mikas, kaip tai įvyko 1929–1930 me-
tais Amerikoje.

Finansinė krizė prasidėjo pirmoji
ir pasireiškė lengvo kredito dingimu,
namų pirkimo-pardavimo sustojimu.
Yra daugybė aiškinimų apie šios kri-
zės priežastis. Geriausiai jos atsiradi-
mo priežastis apibūdino Nobelio pre-
mijos laureatas Samuelson. (Jo su-
kurtų ekonomikos teorijų teko mo-
kytis University of Chicago.) Pagal
Samuelson, ši krizė prasidėjo Ameri-
kos finansininkams sukūrus savotiš-
ką finansinį ,,engineering” modelį.

Jį sukūrė būrys matematikų, fi-
nansininkų ir ekonomistų, turinčių
mokslo daktarų laipsnius ir siekian-
čių pasinaudoti esama padėtimi Ame-
rikoje ir uždirbti daug pinigų. Pagal
jų sudarytą modelį buvo įtraukti ban-
kai, duodantys namų pirkimo pasko-
las, Wall Street finansiniai žinovai,
kurie tas paskolas pavertė vertybi-
niais-komerciniais lakštais ir juos
pradėjo lengvai pardavinėti kitoms
įstaigoms. Aišku, esant tokioms sąly-
goms, tai atvedė esamą Amerikos val-
džios finansinę politiką, propaguojan-
čią, kad kai laisva rinka yra nevaržo-
ma jokių įstatymų, ji pati gali geriau-
siai save reguliuoti, prie krizės.

Jau nuo prez. Clinton laikų anks-
tesni įstatymai, reguliuojantys kredi-
to suteikimą, buvo pamažu naikina-
mi, kol bankai pradėjo visiems siūlyti
paskolas, nežiūrėdami į prašančiųjų
gebėjimą jas grąžinti. Ir kodėl bankai
turėtų imtis atsakomybės už savo
veiksmus, kai jie lengvai gali parduo-
ti tas paskolas Wall Street finansinin-
kams, kurie savo ruožtu jas lengvai
gali parduoti krašto viduje ir užsieny-
je ir kartu visai lengvai uždirbti dide-
les sumas pinigų?

Taip gyvenimas virė, kunkuliavo
daugiau nei dešimt metų. Paskolas
galėjo lengvai gauti visi: namų staty-
tojai ir namų pirkėjai, kredito korte-
lių vartotojai. Bankai, duodami pas-
kolas, ir Wall Street finansininkai jas
pardavinėdami, turėjo auksines die-
neles, neslėpdami savo džiaugsmo ir
uždirbtų milžiniškų pajamų. Namų
kainos kilo kaip ant mielių, ne me-
tais, bet mėnesiais.

Deja, mokslininkų pagrindu pa-
imtos dabartinės aplinkybės metams
einant keitėsi. Namų kainos kilo,
imamos paskolos juos pirkti didėjo
nepaprastu greičiu. Apsvaigę nuo sa-
vo pasisekimo ir pelno, modelio su-
manytojai ir dalyviai nenorėjo matyti
besikeičiančios padėties. Ir kodėl jie
turėtų sustoti lengvai uždirbti krūvas
pinigų? Tokia padėtis tęsėsi dar porą
metų, kol visas kortų namelis staiga
sugriuvo. Visi suprato, kad anksčiau
išduotos paskolos – „mortgage deri-
vatives” – yra nežinomos vertės
„apnuodytos vertybės” (toxic assets).
Prasidėjo taip vadinamas „credit
crunch” – paskolų davimo sustabdy-
mas.

Bankams nustojus duoti pasko-
las, prasidėjo ekonominė krizė. Dau-
gelis naujų namų pirkėjų negalėjo su-
mokėti mėnesinių įnašų. Naujų na-
mų pirkimas sustojo. Fabrikai, maty-

dami, kad žmonės pradėjo taupyti pi-
nigus ir mažiau jų išleidžia įvairiems
pirkiniams, pradėjo atleidinėti darbi-
ninkus. Automobilių pirkimas, pirkė-
jams negaunant paskolų, smarkiai
sumažėjo.

Išgąsdinti dėl susidariusios pa-
dėties, finansininkai, ekonomistai ir
Kongreso nariai pradėjo ieškoti, kaip
išlipti iš duobės, į kurią jie patys
kraštą įstūmė. Buvo prisiminti švedų
ir japonų modeliai, pradėta galvoti,
kaip šiuo atveju elgtis.

* * *
Prieš daugiau nei dešimt metų

Švedijos bankus buvo ištikusi krizė.
Švedai netrukus sudarė planą, kaip
gelbėti krašto ekonomiką. Sudarė di-
delius fondus pagelbėti bankams,
taip siekdami išvengti ekonominės
krizės. Maždaug tuo pačiu metu ir
Japonija išgyveno krizę dėl nepa-
prastai iškilusių nekilnojamojo turto
kainų ir dėl išduotų paskolų. Prie-
šingai nei Švedijoje, japonai nutarė
nieko nedaryti ir laukti, kol ekonomi-
ka pati pasveiks – sunormalės.

Žvelgdami į tuos du krizės pa-
šalinimo modelius, amerikiečiai at-
metė japonišką kelią – jų ekonomika
po daugiau nei dešimt metų dar šlu-
bavo, o švedų finansinė ir ekonominė
padėtis pagerėjo po poros metų.

Amerikiečiai naudodamiesi šve-
dų modeliu pradėjo organizuoti įvai-
rius ,,skatinimo paketus” („stimulus
packages”) ir juos pirmiausia nu-
kreipė į finansines įstaigas – bankus
ir draudimo kompanijas. Čia verta
prisiminti, kad modernioje valstybėje
finansai yra tokie svarbūs ir kritiški,
kaip kraujo apytaka žmogaus orga-
nizme. Mažiau išsivysčiusios valsty-
bės paprastai lengviau pakelia finan-
sines krizes. Deja, Amerikos bankai,
paskendę savo sukurtuose „subprime
derivatives” ir kitose manipuliaci-
jose, ir iš dalies dar saugodami savo
blogas investicijas ir paskolas, tikint,
kad padėtis dar gali greitai pagerėti,
nenori lengvai skolinti pinigų tiek
kitoms įstaigoms, tiek privatiems
asmenims, taip pratęsdami „credit
crunch” ir slopindami krašte ekono-
miką.

Ligi šiol priimtų Kongreso „ska-
tinimo paketų” vertė nesiekia nei
pusantro milijardo dolerių. Pagal kai
kuriuos apskaičiavimus, Amerikos
bankai kartu su Wall Street yra išlei-
dę apie penkis milijardus dolerių,
skleisdami ir pirkdami „toxic deriva-
tives” – blogas investicijas ir pasko-
las. Pagal finansininkų ir ekonomistų
apskaičiavimus, ligi šiol priimti „ska-
tinimo paketai” yra tik pati pradžia.
Jie yra tikri, kad ligi šių metų pabai-
gos turės būti priimtas bent dar vie-
nas „skatinimo paketas” siekiant pa-
gelbėti smunkantiems ekonomikai ir
finansams krašte.

Paleidus į darbą didžiules Ameri-
kos pinigų spausdinimo mašinas,
ekonomistai ir finansininkai nesu-
taria, kokia bus šių milžiniškų sumų
metimo į rinką pasekmė. Vieni mato
tik didžiulę ateinančią infliaciją –
dolerio nuvertėjimą prieš eurą, jeną
ir kinų valiutą. Kiti, prisimindami
1930 metų Amerikos depresiją ir
neseniai įvykusią japonų ekonomikos
krizę, mato dolerio defliaciją. Žmo-
nėms taupant pinigus kainos neiš-
vengiamai kris.
Dėl globalizacijos pasikeitęs

Amerikos darbininkų atlyginimas
pirmo smūgio sulauks automobilių
pramonėje. „United Auto Workers”
unijos vadams nenorint mažinti
darbininkų atlyginimų ir kitų priedų
(yra 30 dol. valandinio atlyginimo
skirtumas tarp UAW ir be unijos
dirbančių japoniškų mašinų gamybo-
je), „General Motors” kompanija
turės pasinaudoti Chapter 11 (bank-
rotu), kad šios įmonės persiorganiza-
vimo laikotarpiu teisėjas sumažintų
darbininkų algas ir jų gaunamus
priedus. Tai yra reikalinga, kad Ame-
rikos automobilių pramonė galėtų
išlikti konkurencinga.

Amerikos ekonomikos atsigavi-
mą stabdys kai kurių pramonės šakų,
reikalaujančių daugiau darbo jėgos,
pvz., batų ir drabužių gamyboje, vi-
siškas perkėlimas į užsienį. Bet ir
esant krizei ir bedarbystei, žmonės
vis vien turės nešioti batus ir drabu-
žius, tiesa, jų gamyba ir pirkimas
stiprins ne Amerikos, bet greičiau Ki-

nijos ekonomiką.
Amerikos ekonomikai atsigauti

trukdys darbo trūkumas, nes Clin-
ton ir W. Bush administracijų metu
didelė pramonės dalis, ieškodama pi-
gesnės darbo jėgos, išsikėlė į užsienį.
Amerikoje pasiliko tik aptarnavimo
ir finansinės įstaigos. Laikai, kai
Amerikos bedarbių buvo tik apie 4
proc., praėjo negrįžtamai, ir ateityje
tas skaičius greičiausiai bus apie
7–10 proc.

Žvelgiant į ateitį, yra aišku, kad
iš dviejų krizių pirma turi baigtis fi-
nansinė, ypač Amerikos Kongresui
metant milžiniškas sumas jai nuga-
lėti. Bankų veikla galbūt susitvarkys
po 2–3 metų, o ekonominė krizė ir ją
lydintis nedarbas dar gali tęstis 4–5
metus. Specialistų nuomone, namų
kainos dar kris apie 10 proc.

Amerikos galybės ir aukso am-
žius pasibaigė. Jos saulė pamažu lei-
džiasi.

Hartford LB apylinkės valdyba.
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,,Žalgiriui” surinkta 80 tùkst. litû

Akademin∂ bendruomen∂
sieks ministro atsistatydinimo

Vilnius, kovo 9 d. (ELTA) – Jau-
nieji Lietuvos krepšininkai Tauras
Jogėla ir Ignas Ramašauskas, dalyva-
vę savaitgalį Vilniuje, Šarūno Mar-
čiulionio krepšinio akademijoje, su-
rengtoje oficialioje ,,Jordan Brand
Classic” treniruočių stovykloje, pate-
ko tarp dešimties krepšininkų, pa-
kviestų į balandžio mėnesį New York
(JAV) ,,Madison Square Garden” are-
noje vyksiantį turnyrą.

,,Jordan Brand Classic” treni-

ruočių stovykloje dalyvavo kelios de-
šimtys jaunųjų (iki 16 metų) krepši-
nio talentų iš visos Europos. Dešimt
geriausių krepšininkų balandžio mė-
nesį žais ,,Madison Square Garden”
arenoje vyksiančiame turnyre ir susi-
rungs su perspektyviausiais jaunai-
siais pasaulio krepšininkais bei mo-
kysis iš pripažintų Šiaurės Amerikos
Nacionalinės krepšinio asociacijos
(NBA) žvaigždžių ir JAV krepšinio
specialistų.

Visus vienijo viltis, kad legendinis krepšinio klubas ištvers. ELTOS nuotr.

Sumažintas ñalos atlyginimas
î JAV išvežtoms mergaitèms

SPORTAS

Vilnius, kovo 9 d (BNS) – Dvi
vaikystėje į Jungtines Amerikos Vals-
tijas (JAV) išvežtos lietuvės Vitalija ir
Sandra Rymanovos gaus beveik dvi-
gubai mažesnį žalos atlyginimą, nei
joms buvo anksčiau priteista.

Apeliacinis teismas (AT) paskel-
bė, kad V. ir S. Rymanovoms Šiaulių
apygardos teismo iš valstybės įstaigų
priteistos atitinkamai 200 tūkst. litų
ir 150 tūkst. litų sumos turi būti su-
mažintos. Vitalijai pagal AT nutartį
priteista 130 tūkstančių litų, Sandrai
– 80 tūkstančių litų neturtinės žalos.

Pasak teismo, taip buvo nutarta
atsižvelgiant į valstybės turtinę pa-
dėtį ir teismų praktiką, kuria re-
miantis, anot AT, tokios didelės su-
mos bylose, susijusiose su neturtinės
žalos atlyginimu, nėra priteisiamos.

Vis dėlto AT nepanaikino kitos
Šiaulių apygardos teismo sprendimo
dalies. Pasak AT, pernai rugsėjį pir-
mosios instancijos teismas priėjo tin-
kamą išvadą dėl valstybės įstaigų
veiksmų mergaičių atžvilgiu.

Anot teismo, mergaičių įvaikini-
mas JAV buvo pradėtas pagal prog-
ramą ,,Širdis į širdį”, tačiau valstybės
įstaigos nepateikė jokios informaci-
jos, kas tai per programa.

Be to, buvo nustatyta, kad prog-
ramą organizavo privatus fondas, ku-
rio tikslas buvo ne įvaikinimas, o vai-
kams skirta labdara. AT nustatė, kad
šis fondas, kuriam vadovavo Dalia
Povilauskaitė Sellei, ėmėsi tarpinin-
ko vaidmens įvaikinant, nors tai da-
ryti buvo nekompetentingas.

Pasak teismo, valstybė, remian-
tis Vaiko teisių konvencija, turėjo su-
teikti ypatingą apsaugą mergaitėms,
kurios nebuvo globojamos tėvų, ta-
čiau valstybės įstaigos šios pareigos
neįvykdė. Anot teismo, jokio susitari-
mo tarp įstaigų ir fondo dėl mergai-
čių įvaikinimo nebuvo sudaryta.

Valstybės įstaigos anksčiau teigė
nepadariusios žalos mergaitėms ir
kreipėsi į AT prašydamos panaikinti
žemesnės instancijos sprendimą.

Pernai rugsėjį Šiaulių apygardos
teismas pripažino, kad seserys V. ir S.
Rymanovos vaikystėje iš Lietuvos į
JAV buvo išgabentos neteisėtai. Se-
serys už patirtą moralinę žalą iš vals-
tybės prašė priteisti po pusę milijono
litų, tačiau joms buvo priteistos ma-
žesnės sumos.

1996 m. mergaites iš Šiaulių vai-
kų globos namų dvejiems metams iš-
vežti į JAV leido Vaiko teisių apsau-
gos tarnyba. Tuo metu jų motina Pa-
nevėžio pataisos namuose atliko
bausmę. Tačiau motinai pareikala-
vus, po 9 metų mergaitės grąžintos į
Lietuvą. Pamiršusios kalbą seserys
sunkiai prisitaikė prie naujos aplin-
kos, vienai jų prireikė psichiatrų pa-
galbos.

2006 m. pabaigoje vyresnioji se-
suo – Vitalija – iškrito iš ketvirtojo
aukšto balkono ir sunkiai susižalojo.
Tuomet skelbta, esą mergina norėjo
nusižudyti skatinama depresijos, ku-
ria susirgo, kai buvo parsiųsta į Lie-
tuvą.

„Draugui” îteikta ,,Lietuvos
tùkstantmeçio žvaigždè”

Atkelta iš 1 psl.
lituanistinėse mokyklose: Mai-

ronio ir Čikagos lituanistinėje mo-
kykloje. Kartu su užsienio reikalų
ministru mokyklose lankėsi ir Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamen-
to (TMID) direktorius Arvydas Dau-
noravičius bei LR gen. konsulė Čika-
goje Skaistė Aniulienė. Apsilankymo
metu V. Ušackas bendravo su vyres-
niųjų klasių mokiniais, pristatė Lie-
tuvos jaunimo organizacijų tarybos
organizuojamą projektą „Misija Sibi-
ras”, kuriame ir jis pats su sūnumi
prieš pusantrų metų dalyvavo.

Užsienio reikalų ministras Bal-
zeko muziejuje susitiko su lietuviška
išeivijos žiniasklaida.

Po susitikimų Balzeko muziejuje
V. Ušackas su delegacija nuvyko pa-
gerbti Lietuvos didvyrių – lakūnų S.
Dariaus ir S. Girėno, prie kurių pa-
minklo Čikagos miesto Marquette
Park rajone ministras padėjo gėlių.
Vėliau vyko susitikimas su tame pa-
čiame rajone daugelį metų gyvenan-
čiais lietuvių bendruomenės nariais.

Susitikime su JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovais buvo apsi-
keista nuomonėmis, kaip geriau ten-
kinti JAV gyvenančių lietuvių porei-
kius – gerinti Lietuvos konsulinę tar-
nybą, išlaikyti lietuvių kalbą, tradi-
cijas, istoriją ir tai perteikti naujo-
sioms lietuvių kartoms užsienyje,
kaip spręsti pilietybės klausimą.

V. Ušackas pasveikino JAV lietu-
vius su artėjančia Nepriklausomybės
atkūrimo diena ir padėkojo užsienio
lietuvių bendruomenėms ir organi-
zacijoms, kurios pasišventusios puo-
selėjo lietuvybę, kovojo už Lietuvos
laisvės bylą, steigė lietuvių namus,
lietuviškas bažnyčias ir mokyklas,

užtikrino atstovavimo Lietuvai tęsti-
numą. „Kovo 11-osios proga linkiu
mums visiems saugoti, branginti ir
puoselėti tai, ką paveldėjome iš savo
tėvų ir protėvių – meilę Lietuvai, pa-
garbą šalies istorijai ir tradicijomis,
tikėjimą vienybės galia”, – sveikin-
damas Nepriklausomybės atkūrimo
dienos proga užsienio lietuvius sakė
V. Ušackas.

Šeštadienio vakare Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemont, ministras V.
Ušackas stebėjo Čikagos lietuvių
krepšinio lygos rungtynes, o pertrau-
kos metu pasveikino sportininkus.

Kovo 8 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, ministras
susitiko su Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirmininke Regina
Narušiene, dalyvavo šv. Mišiose Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje,
Lemont, ir Kovo 11-osios minėjime.
Tos pačios dienos popietę dalyvavo
Čikagos miesto centre, „Harris
Theater” Lietuvos 1000-mečio proga
surengtame lietuvių meno ansamblio
„Dainava” ir pianistų Sonatos ir Ro-
ko Zubovų koncerte.

Šią savaitę Užsienio reikalų mi-
nistras lankosi Washington, DC, kur
susitinka su JAV Valstybės sekretore
Hillary Clinton, JAV Senato ir Kong-
reso nariais, naujos Amerikos admi-
nistracijos vadovais. Susitikimų metu
žadama aptarti Lietuvos ir JAV dvi-
šalius santykius, tarpžemyninius
santykius tarp JAV ir Europos Sąjun-
gos, tolesnę integraciją į NATO, Lie-
tuvos santykius su kaimynais, Lietu-
vos paramą Gruzijai ir Ukrainai. V.
Ušackas taip pat dalyvaus naujo LR
ambasados pastato oficialiame atida-
ryme, susitiks su vietinės LB atstovais.

Lietuviai keliaus î ,,Jordan
Brand Classic” turnyrâ

Vilnius, kovo 9 d. (ELTA) – Vy-
riausybės sumanyta aukštojo mokslo
pertvarka yra ydinga, socialiai netei-
singa ir pragaištinga visai tautai, vals-
tybei bei griaunanti pačią sistemą.
Aukštojo mokslo pertvarka vykdoma
buldozerio principu ir nekreipiant dė-
mesio į visuomenės interesus, o švieti-
mo ir mokslo ministras turi atsistaty-
dinti, teigia akademinė šalies bendruo-
menė.

Kovo 10 d. akademinė bendruo-
menė rengia visų aukštųjų mokyklų
mitingą, kuriame bus reikalaujama
švietimo ir mokslo ministro Gintaro
Steponavičiaus atsistatydinimo.

Pasak Lietuvos aukštųjų mokyklų
profesinių sąjungų susivienijimo
(LAMPSS) tarybos narės Virginijos
Apanavičienės, pagrindiniai aukštojo
mokslo pertvarkos trūkumai yra uni-

versitetų autonomijos praradimas,
studento krepšelis, didelė studijų kai-
na bei universitetų statuso pakeitimas
į viešąsias įstaigas.

LAMPSS atstovės teigimu, didelė
visuomenės dalis taps bankų verslo
įkaitais. V. Apanavičienė pabrėžė, kad
700 mln. litų, kurie bus reikalingi stu-
dentų stipendijoms, pragyvenimo pas-
koloms, mokesčiui už mokslą, valstybė
skolinsis iš bankų sukurtų fondų.

Tuo tarpu piliečių grupės ,,Už ko-
kybišką ir prieinamą aukštąjį mokslą
Lietuvoje” atstovo Nerijaus Stasiulio
teigimu, aukštojo mokslo pertvarka
būtina, bet aukštųjų mokyklų tinklas
šalyje yra netinkamas, taip pat netin-
kamos ir studentų proporcijos univer-
sitetų, kolegijų bei profesinio mokslo
sektoriuje.

Kaunas, kovo 9 d. (ELTA) – Mū-
šyje už legendinio ,,Žalgirio” krepši-
nio klubo išlikimą sekmadienio va-
karą ,,laimėta” dar 80 tūkst. litų –
tiek pinigų surinkta už bilietus į pa-
ramos koncertą ,,Su Lietuva – už Žal-
girį”. Visi šie pinigai bus skirti ,,Žal-
giriui”. Dar 100 tūkst. litų krepšinio
klubą parėmė Ūkio bankas. Ant
bankroto slenksčio atsidūrusiam le-
gendiniam Kauno ,,Žalgirio” krepši-
nio klubui pirmoji ranką ištiesė
,,’Respublikos’ leidinių grupė”, vasa-
rio pabaigoje skyrusi jam 3 mln. litų.

Sekmadienio vakarą į senutę
Kauno sporto halę susirinko daugelis
tų, kurie neabejingi ,,Žalgirio” krep-
šinio klubo likimui. Už jo išlikimą

,,sirgo” krepšininkai, aistruoliai, įvai-
rių muzikos stilių atlikėjai, versli-
ninkai, televizijos kanalai, tam vaka-
rui pamiršę konkurenciją ir suvienyti
noro ir vilties, kad legendinis krepši-
nio klubas ištvers, kad ir jam ateis ge-
resni laikai.

Per renginį nuskambėjo ir krep-
šininko Arvydo Sabonio kalbos įra-
šas. Į užsienį išvykęs ir koncerte ne-
galėjęs dalyvauti krepšininkas dėkojo
visiems susirinkusiems, klubą parė-
musiems verslininkams, taip pat žal-
giriečiams, kurie, nepaisant sunku-
mų, išliko ,,tikra komanda”.

Norą garsinti Kauno sporto ha-
lėje vykusį koncertą pareiškė ketu-
rios svarbiausios šalies televizijos.
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Vilnius, kovo 9 d. (Balsas.lt) –
Latvijai jau birželio mėnesį gresia
bankrotas, jei šalis nesugebės per
labai greitą laiką sumažinti biudžeto
išlaidų iki Tarptautinio valiutos
fondo (TVF) reikalaujamo lygio ir dėl
to nebus išmokėta kita TVF paskolos
Latvijai dalis, teigia kandidatas į ša-
lies premjerus Valdis Dombrovskis.

Po to, kai Latvijos ekonomika
smuko 10,5 proc., o vyriausybė buvo
priversta nacionalizuoti antrą pagal
dydį šalies banką, šalis sulaukė paža-
do gauti 7,5 mlrd. eurų paskolą. Lat-
vija turi sumažinti savo biudžeto
deficitą iki 5 proc. BVP. V. Dombrovs-
kis savo ruožtu siekia, kad TVF pa-
tvirtintų leidimą tvirtinti deficitą,
kuris prilygs 8 proc. BVP. Jo teigimu,
įgyvendinti ankstesnį reikalavimą
yra neįmanoma, nes 5 proc. deficitas
buvo apskaičiuotas su sąlyga, kad
Latvijos ekonomika smuks 5 proc.
Tačiau dabar aišku, kad ekonomika

Latvijoje smuks mažiausiai 12 proc.
Latvija turi įgyvendinti šiuos

reikalavimus, kad gautų likusią pas-
kolą arba priešingu atveju šaliai pri-
trūks pinigų. Latvijai daug sunkumų
kyla ir dėl to, kad nacionalinė valiuta
latas lieka pririštas prie euro, o dėl to
būtina mažinti algas, nes priešingu
atveju šalies ekonomika taps nekon-
kurencinga. V. Dombrovskis teigia,
kad ekonominės negandos gali pa-
sklisti po visą regioną ir tarptautinės
pagalbos gali prireikti ir Lietuvai su
Estija.

V. Dombrovskis, kurio iš 5 parti-
jų sudaryta vyriausybė gali būti pa-
tvirtinta jau šią savaitę, siekia su-
mažinti valstybės išlaidas 360 mln.
latų (642 mln. dolerių). Tačiau, jei
Latvija reikėtų būtinai įgyvendinti
reikalavimą, kad šalies biudžeto de-
ficitas neviršytų 5 proc. BVP, tai vals-
tybės išlaidų mažinimas turėtų siekti
mažiausiai 700 mln. latų.

tos komunistinės šalies naujienų
agentūra pavadino šiuos karinius
mokymus pavojinga provokacija ir
įspėjo, kad Šiaurės Korėjos armija
pasirengusi panaudoti ginklą prieš
Pietų Korėją, JAV ir Japoniją.

TEHERANAS
Iranas paskelbė, kad sėkmingai

išbandė naują raketą ,,oras-jūra”,
kuri gali nuskrieti 110 km, tačiau
nenurodė, kada tas bandymas buvo
atliktas. Naujienų agentūros ,,Fars”
pranešime sakoma, kad ,,Irano gyny-
bos specialistai gali sėkmingai įmon-
tuoti 110 km nuotolio raketas nai-
kintuvuose ir jas paleisti”. Iranas daž-
nai rengia karines pratybas ar ginklų
bandymus, kad parodytų savo ryžtą
atremti bet kokis puolimus, kuriuos
galėtų surengti priešininkai, tokie
kaip Izraelis ir Jungtinės Valstijos.

BAGDADAS
Jungtinės Valstijos 12 tūkst. sa-

vo karių iš Irako išves iki rugsėjo pa-
baigos ir paspartins savo pasitrauki-
mą, paskelbė irakiečių vyriausybės
atstovas Ali Dabbagh. Be to, pagal
Jungtinės Karalystės ir Irako susi-
tarimą, 2009 m. liepą pasitrauks 4
tūkst. britų karių”, – sakė A. Dab-
bagh spaudos konferencijoje.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

pažadėjo padaryti ,,viską, kas būti-
na”, kad sustiprintų šalies ekonomi-
ką ir kreipdamasis į savo siūlomų
biudžeto pertvarkų kritikus perspėjo,
kad Jungtinių Valstijų ateityje laukia
sunkūs sprendimai. B. Obama, kuris
pasiūlė keletą sprendinių, kaip būtų
galima išbristi iš JAV apėmusios
ekonomikos krizės, sakė neabejojan-
tis, kad šios priemonės bus veiksmin-
gos.

ČIKAGA
Vienoje Illinois Marysville mies-

to bažnyčioje sekmadienį užpuolikas
atėjo į pamaldas, pradėjo šaudyti ir iš
arti nušovė pastorių. Užpuolikas nu-
ėjo tiesiai prie Pirmosios baptistų
bažnyčios altoriaus, persimetė keliais
žodžiais su pastoriumi Fred Winters,
o tada paleido keturis šūvius iš pisto-
leto. Policijos pareigūnai dabar per-
žiūrės vaizdajuostes ir bandys išsi-
aiškinti, apie ką užpuolikas kalbėjosi
su pastoriumi.

Pasaulio naujienos
H. Clinton žada taisyti
santykius su Maskva

Latvijai gresia bankrotas

BELFASTAS
Atsakomybę už dviejų britų ka-

rių nužudymą Šiaurės Airijoje pri-
siėmė atskalūniška respublikonų
grupuotė, nepritarianti Šiaurės Airi-
jos taikos procesui. Šeštadienį vaka-
re, kai kariams į inžinerijos dalinio
Šiaurės Airijoje būstinę Maseren,
esančiame į šiaurės vakarus nuo Bel-
fasto, buvo vežamos picos, kaukėti ir
automatais ginkluoti užpuolikai pa-
teko į bazę ir nušovė du karius. Tai
pirmosios tokios žmogžudystės per
12 metų. Pranešama, kad Šiaurės
Airijoje veikia iki 300 Airijos respub-
likos armijos (IRA) atskalūnų.

VARŠUVA
Lenkijos prezidentas sakė, kad,

jo nuomone, JAV gerbs savo susitari-
mą statyti jo šalyje raketinės gynybos
bazę, ir pridūrė, kad šio projekto
atsisakymas siekiant gerinti santy-
kius su Rusija būtų nedraugiškas
žingsnis Lenkijos atžvilgiu. ,,Pasira-
šytas susitarimas ir aš manau, kad,
nesvarbu, kokia administracija valdo
Jungtinėse Valstijose, susitarimai
bus įgyvendinti”, – sakė prezidentas
Lech Kaczynski.

DELIS
Indijos Dharamsalos mieste įsi-

kūrusios tibetiečių organizacijos pa-
skelbė, kad tūkstančiai protestuotojų
šią savitę minės 50-ąsias nesėkmingo
tibetiečių sukilimo prieš Beijing val-
džią, kuris privertė juos bėgti iš savo
tėvynės, metines. Toks perspėjimas
buvo paskelbtas nepaisant jų dvasi-
nio vadovo Dalai Lamos raginimų or-
ganizuoti santūrų to įvykio paminė-
jimą. Radikalių pažiūrų tibetiečių
jaunimas sako, jog yra pasiryžęs pa-
siekti, kad jų balsas būtų išgirstas.

SEULAS
Šiaurės Korėjos valdžia įsakė

šalies ginkluotąsias pajėgas visiškai
parengti kovai, pranešė šalies valsty-
binė informacijos agentūra KCNA.
Šis žingsnis susijęs su kovo 9 d. pra-
sidedančiais bendrais JAV ir Pietų
Korėjos kariniais mokymais ,,Key
Resolve/Foal Eagle”. Oficiali atskir-

EUROPA

AZIJA

JAV

Vilnius, kovo 9 d. (Bernardi-
nai.lt) – Naujoji JAV Valstybės depar-
tamento vadovė Hillary Clinton žada
taisyti santykius su Maskva. Pirma-
sis susitikimas su Rusijos Užsienio
reikalų ministerijos vadovu Sergej
Lavrov parodė, kad nesutarimų yra
daugiau nei bendrų interesų.

Pastarasis susitikimas iš tiesų
netapo ,,nauja pradžia”. Žinoma, abu
jo dalyviai vienbalsiai patvirtino, kad
sieks pagerinti šalių santykius ir
kartu spręsti problemas. Tačiau H.
Clinton pripažino, kad kai kuriais
klausimais savitarpio supratimo vis
dar nėra, o S. Lavrov diplomatiškai
pareiškė, kad ,,teiginys, jog mes su-
tariame visais klausimais, būtų
gerokai perdėtas”.

Rusijos diplomatai minėtus
,,naujus santykius” vertina atsargiai,
nes kol kas iš tiesų nežino, ko
konkrečiai galima tikėtis iš Barack
Obama administracijos. Tokia nuos-
tata buvo matyti ir per H. Clinton ir
S. Lavrov susitikimą. Diplomatijos
naujokė H. Clinton entuziastingai
kalbėjo apie šviesią Maskvos ir Wa-
shington santykių ateitį, o senas
diplomatijos vilkas S. Lavrov laikėsi
itin ramiai ir neskubėjo vertinti.

Maskva iš B. Obama administra-
cijos laukia nuolaidų, bet kol kas
tokių ženklų Washington nerodo.
Vienintelis klausimas, dėl kurio šian-
dien abi pusės sutaria – ginkluotės
kiekio mažinimas. Tačiau tai tikrai
nėra svarbiausias klausimas dviejų
valstybių santykiuose. Juk kariauti
nesiruošia nė viena iš jų. O dėl tik-
rųjų siekių – įtakos sferų pasidalijimo
įvairiuose pasaulio regionuose – nuo-
laidų daryti nelinkusi nė viena pusė.

Svarbiausios JAV problemos už-
sienio politikos srityje – Irakas ir Ira-
nas. Susitikęs su H. Clinton S. Lav-
rov pareiškė, kad Rusijos prekyba su
Iranu branduolinių technologijų sri-
tyje yra ,,visiškai teisėta”. Taigi arba
Rusija nesuprato JAV prezidento
užuominos, arba geri santykiai su
Iranu Rusijai yra svarbesni nei geres-
ni santykiai su JAV. Kol Irane laikysis
antiamerikietiškas režimas, ši šalis
Maskvoje bus vertinama ne kaip
grėsmė regiono stabilumui, o kaip

galimas sąjungininkas.
Susitikimo metu vos užsiminus

apie Kosovą, S. Lavrov pakartojo tra-
diciškai neigiamą Rusijos nuostatą.
Vadinasi, ir šiuo klausimu galimybės
kol kas lieka miglotos. Be to, akivaiz-
du, kad Rusija ketina toliau naudoti
Kosovo pavyzdį remdama Abchazijos
ir Pietų Osetijos separatistus. Tuo
metu H. Clinton pabrėžė, kad ,,geres-
ni santykiai su Rusija nereiškia, kad
JAV apleis savo sąjungininkus”. O tai
reiškia, kad Washington neatsisakys
paramos Gruzijai ir neatiduos šios
Kaukazo valstybės į Rusijos rankas.

Viena sričių, kurioje galima būtų
sulaukti daugiau tarpusavio suprati-
mo – Afganistanas. Rusija šiuo klau-
simu elgiasi gana geranoriškai ir ža-
da nestabdyti NATO valstybių kari-
nio tranzito per savo teritoriją.

B. Obama administracija iš tiesų
nori pagerinti labai pašlijusius san-
tykius su Maskva. O ir ekonominės
krizės spaudžiamai Rusijai susiprie-
šinimas yra nenaudingas. Tačiau
suderinti savo interesų abiem šalims
vis vien nesiseka ir vargu ar padėtis
galėtų pasikeisti artimiausioje ateity-
je. Pažvelgus į JAV ir Rusijos santy-
kius plačiau, išryškėja praktiškai ne-
išsprendžiamas konfliktas: kol JAV
rems demokratiją kitose šalyse, o
Rusija toliau elgsis kaip tipinė autori-
tarinė valstybė – interesų derinimas
neįmanomas, nes nesuderinamos yra
šių valstybių vertybių sistemos.

ARTIMIEJI RYTAI

JAV Valstybės departamento vadovė
Hillary Clinton susitikime su Rusijos Už-
sienio reikalų ministerijos vadovu Ser-
gej Lavrov.
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PUTNAM, CTLYDI ŠVENTADIENIS
II Gavėnios sekmadienis

TIKRI DRAUGAI

Tik itin geram draugui galėtum
pasakyti: „Eik šalin, šėtone”. Būtent
tokiais žodžiais buvo atsikirsta Pet-
rui, kai šis parodė susirūpinimą savo
bičiuliu. Jėzus savo mokiniams buvo
ką tik pasakęs, kad turėsiąs kentėti ir
būsiąs nužudytas. Jis jiems pasakė ir
tai, kad po trijų dienų prisikels, ta-
čiau pastarųjų žodžių jie jau nesik-
lausė, mat buvo pernelyg sunerimę,
kad jis skelbė apie savo mirtį. Ir aš
būčiau sunerimusi.

Skaitome, kad Petras pasivadino
Jėzų į šalį ir Jį sudraudė. Petras su-
draudė Jėzų, ne atvirkščiai. Petras
buvo šitoks artimas Jėzaus draugas,
kad galėjo jį apibarti ir aiškinti, ką šis
turėtų daryti. Įsivaizduoju Petrą
sakant: „Jėzau, liaukis šitaip kal-
bėjęs. Keisk savo požiūrį. Tai kenkia
tiek tau pačiam, tiek visai grupei.”
Tačiau Jėzus atsakė: „Eik šalin, šė-
tone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių
mintimis!” Šiandien tai galėtų nu-
skambėti ir taip: „Užsičiaupk. Tu
manęs visiškai nesupranti.”

Man šis aštrus Petro ir Jėzaus
pokalbis labai patinka. Jis primena,
jog juos siejo tikras ryšys, kad jie
ginčijosi, kaip ginčijasi artimi drau-
gai. Šis ryšys – ypatingas. Jis reiškia,
kad jie iš tiesų rūpinosi vienas kitu,
nevengdami ir vienas kitą pabarti.

Kaip tai skiriasi nuo kitų, skys-
tesnių, draugystės apibrėžimų. Pa-
vyzdžiui, kas nors savo geriausią
draugę apibūdins taip: „Kad ir ką jai
sakyčiau, ji man visada pritars.”
Tačiau būti tokia drauge gali bet kas.
Kas gi būtų lengviau, nei išklausyti ir
besąlygiškai... ką? Argi tai „meilė”,
kad leidi savo draugei pliurpti bet ką
ir visiškai jai nepaprieštarauji? Vargu
bau. Galbūt tai besąlygiškas išklausy-
mas, bet ne besąlygiška meilė. Meilė
skatina kautis, klausti nepatogius
klausimus, o retkarčiais ir sudrausti.

Kartais girdžiu žmones sakant:
„Galime kalbėtis apie viską ir jis nie-
kada neteisia.” Aišku, kad su žmogu-
mi, kuris niekada neprieštarauja, ga-
lima kalbėti apie viską. Bet kokia
prasmė? Šitaip nieko nepasimokysi.
Šitaip niekada nepasikeisi. Šitokia
draugystė sektinu pavyzdžiu tapti ga-
li nebent narcizams. Leisti laiką su
tokiu tuščiu žmogumi būtų lygiai tas
pat, kas kiūtoti namie. Draugai yra
tie, kurie Dievo dėka mus pamoko to,
ko mūsų negali pamokyti giminaičiai.

Dažnai laikomasi nuomonės, kad
draugus pasirenkame, o giminių – ne.
Nesutinku. Manau, kad gimines mes
nuolat atsirenkame. Pavyzdžiui, kai
Padėkos dienos vaišių pasikviečiame
tetą Oną, o dėdės Kosto nekviečiame.
Su vienu giminaičiu nuolat bendrau-
jame telefonu ir el. paštu, o su kitu

tik apsikeičiame mandagiais Kalėdų
atvirukais. Gal ir nepasirinkome,
kurioje šeimoje gimti, tačiau vėliau
patys renkamės, su kuo ir kiek arti-
mai bendrauti.

Nesu tikra ir dėl to, kad savo
draugus pasirenkame patys. Nuodug-
niau panagrinėję, kaip užmezgėme
draugystę su vienu ar kitu žmogumi,
pastebėsime, jog daugeliu atveju tai
lėmė aplinkybės. Susidraugaujame su
žmogumi, su kuriuo vaikus leidžiame
į tą pačią mokyklą. Su bendradarbiu.
Su kolega parapijos taryboje. Galime
pasirinkti, su kuo iš jų draugauti,
tačiau žmonių, iš kurių galime rink-
tis, skaičius ribotas.

Vien Dievo malone galime pava-
dinti tai, kad susidraugaujame su
žmonėmis, su kuriais mus sieja tik to
paties amžiaus vaikai ar kurios nors
specialybės magistro laipsnis. Natū-
ralu, kad jų ir mūsų požiūris į pasaulį
nesutaps, kartais pasiginčysim ir
šitaip pagelbėsim vieni kitiems keis-
tis ir augti. Galbūt mylimiausias Jė-
zaus mokinys buvo Jonas, tačiau ge-
riausiai dokumentuotas ginčas –
Jėzaus ir Petro. Kai draugystė tokia
artima kaip jų, visada atsiras vietos
šventam sudraudimui.

Knygų lentynos lūžta nuo lei-
dinių, kaip sustiprinti santuoką, kaip
pagerinti lytinį gyvenimą, kaip elgtis
per pasimatymą ir kaip išmokti ge-
resnių manierų. Mūsų kultūra šlo-
vina romantiškus santykius, tačiau
beveik visiškai ignoruoja draugystę.
Siekiame tapti geresniais partneriais
bei tėvais, bet kur rasti knygų, kurios
pamokytų būti geresniu draugu?
Viena tokių knygų galėtų būti Biblija.
Joje ne kartą pateikiama įrodymų,
kad Jėzus turėjo draugų, ir ši drau-
gystė nebuvo lengva. Po Jėzaus ir
Petro ginčo Jėzus miniai ištaria
sunkią tiesą: „Jei kas nori eiti paskui
mane, teišsižada pats savęs, teima
savo kryžių ir teseka manimi.”

Jėzus nesirinko savo draugų iš
tobulų žmonių rato. Netobulas Pet-
ras vėliau tris kartus išsigynė drau-
gystės su Jėzumi. Tą vienišumo ir
nevilties akimirką Petras bus turėjęs
sudrausti save greta nesančio draugo
vardu. Taigi vėliau jis tapo Bažnyčios
uola – uola, kurią nugludino ir sufor-
mavo draugystė.

Vienas labiausiai neįvertintų
gyvenimo lobių yra vertinga draugys-
tė žmonių, kurie vienas kitam rūpi
tiek, kad nevengia ginčytis. Mano
draugystėje su Dievu būtent tai, kad
tarp malonės ir gailestingumo kartais
sulaukiu ir sudraudimo, labiausiai
primena, kad Jis mane myli.

„The Christian Century“, 2009 m.
vertė Kęstutis Pulokas

Bernardinai.lt
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Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų
seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų
dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į
šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik
šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!”

Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti pas-
kui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori
išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir
dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį,
bet pakenkti savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?! Jei
kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos aki-
vaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs savo Tėvo šlovėje su šventaisiais
angelais” (Mk 8,31-38).

Paminėta įsteigėjo diena
1927 metais sausio 27 dieną po

pavėluotos apendicito operacijos
Kaune mirė Palaimintasis arkivys-
kupas Jurgis Matulaitis, Mergelės
Nekalto Prasidėjimo Vargdienių Se-
serų vienuolijos įsteigėjas. Tą dieną
iškilmingai švenčia Lietuvos seserys,
nes ten įsikūręs jų vienuolijos pro-
vincijos centras, ir ne vienas, bet pen-
ki skyriai, o Marijampolės parapijos
bažnyčioje – bazilikoje, sarkofage,
ilsisi Pal. Matulaičio palaikai. Ten
suvažiuoja skyrių seserys melstis,
dėkoti už pašaukimo malonę, naujai
atgaivinti vienuolinį tarnavimą Die-
vui ir artimui, sekant pal. Matulaičio
charizma. Putname, Matulaičio slau-
gos namuose, seselių įsteigėjo dieną
paminėjome tarp amerikiečių ir lietu-
vių gyventojų.

Popietės metu Namų gyventojai
ir jų lankytojai susirinko pasiklausyti
ses. Onutės Mikailaitės pasakojimo
apie pal. Jurgio vaikystę, studijas
seminarijoje, akademijoje, profesoria-
vimą ir juos gaubusius sunkumus,
laimėjimus vadovaujant Vilniaus vys-
kupijai ir vėliau tęsiant vyskupo pa-
reigas Kaune. Ji kalbėjo anglų kalba
su lietuviškais intarpais, kadangi
Namuose gyvena tik 20 proc. lietu-
viškai kalbančių slaugomų gyventojų.

Ankstyvas jo gyvenimo dienas ses.
Mikailaitė perpynė ilgesniais, nors ir
liūdnais, Palaimintojo gyvenimo fak-
tais, nes erškėčiuota buvo jo vaikystė.
Vėlesnius gyvenimo etapus pranešėja
pagražino komiškais atvejais, nes pal.
Jurgis Matulaitis turėjo gerą humoro
jausmą. Gyventojai ir svečiai įdėmiai
klausėsi ir linksmai reagavo į ses. Mi-
kailaitės trumpai ir populiariai nupa-
sakotą pal. Jurgio gyvenimą.

Minėjimą papuošė lietuviškos ir
angliškos giesmės. Solistė Barbara
Foley, akompanuojant Aldonai Pra-
puolenytei, atliko angliškas, o lietu-
viškas – pagiedojo ses. Onutė, taip
pat talkinant Aldonai prie pianino.
Popietę baigėme vaišėmis.

Praslinkus valandėlei, kas pės-
čias, kas važiuotas ar vežamas, „ke-
liavo” į Namų koplyčią. Ten, kape-
lionas kun. Iz. Sadauskas pal. Jurgio
Matulaičio garbei aukojo šv. Mišias,
per kurias, vargonuojant ses. Berna-
detai Matukaitei, seselės giedojo.

Po iškilmingų šv. Mišių, seserys
ir talkininkės tęsė joms ypatingai
brangią dieną, dalindamosi kiekvie-
nai prasmingiausiais Steigėjo bruo-
žais.

Talkininkė Aldona P.

Ses. Bernadeta (pirma kairėje) ir kun. Iz. Sadauskas (pirmas dešinėje) su
dalimi seselių ir 4 talkininkėmis prie vaišių stalo Matulaičio namuose.

Pal. Jurgiui Matulaičiui skirtos popietės programos rengėjos: dainininkė
Barbara Foley, paskaitininkė ses. Onutė Mikailaitė ir akompaniatorė Aldo-
na Prapuolenytė.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

HIUTTENFELD, VOKIETIJA

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 52

Panašiomis ligomis, mintyse kar-
tojai, tai, vadinasi, serga rimtai. – Ne,
niekas nesirgo. – Be perstogės lašan-
tys it metronomas čiaupo lašai vartė
iš proto, aštriais dūžiais atsikartojo
galvoje, ir jau kelintą kartą žvelgei
ton pusėn, prikandusi lūpą, nervin-
damasi. Psichiatras tai pastebėjo, o
gal ir nepastebėjo, bet pakilo ir su-
stabdė įkyrų teškenimą.

– Psichinės ligos nuo mūsų valios
nepriklauso, – pasakė gydytojas ir
įsmeigė į ją akis.

– Aš suprantu.
– Mes, psichiatrai, neskubam su

išvadomis. Nė vienas negali apspręsti
ligonio būklės jeigu yra bent mažiau-
sia abejonė. Yra taip vadinama dife-
rencijuota diagnostika – mes anali-
zuojam, atsižvelgiame į panašius
ankstesnius susirgimus. Tik tvirtai
žinodami ligonio būklę galime nusta-
tyti diagnozę.

Vincenta tylomis linktelėjo.
– Aš suprantu, jums nelengva ir

galbūt, neturėdama faktų, nebūdama
psichiatrė, jau nustatėte vyrui savo
diagnozę.

Vincenta tylėjo.
– Jūsų vyras daug dirba, už-

daras? – vėl kreipėsi į ją.
– Manyčiau, taip.
– Jis nedrąsus, lengvai pažeidžia-

mas, bijo pasirodyti juokingas, – tęsė
psichologas, – nemėgsta tuščiažo -
džiauti, neturi daug draugų. Jis taip
ligotai pažeidžiamas, kad vengia
emocionalių sukrėtimų – papeikimų,
pasityčiojimų, nesupratimų. Todėl
kartais atrodo nedraugiškas.

– Tai beveik tinka Augustinui, –
susimąsčiusi sumurmėjo Vincenta.

– Jūsų vyras yra baigęs institutą,
dirba atsakingą darbą, o sergantys
šizofrenija aukštųjų mokslų nebaigia.

– Vadinasi, Augustinas neserga
šizofrenija? – pralinksmėjo Vincenta.

– Manau, kad ne, bet kategoriš-
kai tvirtinti negaliu, reikia atlikti vi-
sus tyrimus. Be to, jis gali būti leng-
vai pažeidžiamas ir gali atsiriboti nuo
draugų, visą meilę palikdamas jums.
– Jis švelniai barškino pieštuko galu į
stalą. – Tai nebūdinga šizofrenikams.
Jie nesugeba mylėti, jų jausmai pa-
sireiškia gana savotiškai. Artimie-
siems emocionaliai jie yra gana šalti,
net žiaurūs, bejausmiai, negailestin-
gi. Be to, kaip jūs ką tik minėjote, jis
labai daug dirba, stengiasi, kad darbe
viskas būtų tvarkoj, blizgančiai, kaip
sakoma, niekur uodas nosies neįkiš-
tų, viską pasverdamas „už” ir
„prieš”.

– Ne, mano vyras toks nėra, jis
niekada nebuvo ne tik žiaurus, bet ir
grubus. O dėl darbo, tai jūs esate
visiškai teisus.

– Saugokit savo vyrą nuo persi-
dirbimo. Atraskite laiko poilsiui.  Gy-
venimą turime tik vieną.

Pokalbis užsitęsė, atsakinėjai vis-
ką apmąstydama, nenoriai jautei,
kaip karštis nutvilko krūtinę, o at-
mintis pėdina įvykių vaga.

* * *
Paskutiniu laiku jis smarkiai pa-

sikeitė, pratrūkdavo įsiūčiu lyg išsi-
veržęs ugnikalnis, ir ta pagieža, kaip
atrodė, nesusijusi su išoriniu pasau-
liu, o kyla iš vidaus, ateina iš pačios
gelmės, nes iš pradžių jis parausta it

žarija, o po to pasipila žodžių kruša.
Po kurio laiko viskas užgęsta, jis dai-
rosi lyg pabudęs iš miego, atsipra-
šinėja: „Atleisk man, aš kaltas...”. Ko
jis dabar atsiprašinėja, įklimpęs į su-
maišties liūną? Ji žinojo, kad fizinis ir
dvasinis skausmas visada verčia da-
ryti klaidingą ėjimą, bet kad šitaip?!
Tas kasdienis nerimas, blaškymasis,
tie naktiniai košmarai, baimė dėl
rytojaus, kagėbistų akis, sėlinanti iš
paskos. Po susitikimo  su saugumie-
čiu, sakytum naują variklį įstatė į jo
organizmą, kuris energingai, bet tūž-
mingai vibravo, lyg laukdamas, kada
paspaus akceleratorių, ir jis galės
pulti pirmyn. O gal jam reikėdavo iš-
silieti, nustumti nuo širdies kažkokią
tamsą, kad akyse ir galvoje būtų švie-
siau? Ar būdavo taip anksčiau? Ir
tuoj pat sau atsakei – nebūdavo. Pa-
reidavo iš darbo pavargęs, išsikama-
vęs, ypač kai kas nors nepasisekdavo,
ramus lyg ėriukas, o į tavo klausimus
atsiliepdavo šypsniu ar nebaigtom
frazėm, dažniausiai nesusijusiomis
su darbu, su rūpesčiais. Nelygios
grumtynės su vėjo malūnais nedavė
jam ramybės, sekino jėgas, smaugė
viltį. Matė, kad grįžęs iš saugumo
vaikšto taip, lyg kas būtų jam į širdį
prispjovęs, be to, atsirado uždelstas
atsargumas, nesuprantama įtampa,
tarsi kažko lauktų ir bijotų. „Neimk į
širdį, juk nesuės”, – bandė raminti.
„Ne, nesuės, po trupučiuką grauš, kol
iš tavęs liks tik mažas kauliukas, kurį
išmes į šiukšlių dėžę, ir visi apie jį
pamirš”. Tai jie dėl visko kalti, jie,
JIE! Taip norėjosi garsiai sušukti,
kad visi išgirstų, suprastų, kaip jį
tampė, kaip vertė talkinti tiems, iš-
siuntusiems tūkstančius ten, iš kur
negrįžtama. Jis matė virš savęs tik
juodus debesis, kamuodavo jį  galvos
skausmai, vis guosdavosi jai ir guos-
davosi. Kai įsismelkia, sako, tai norisi
rėkti arba įlįsti į kokį požemį, kur
vėsa, kur amžina naktis, kur niekas
netrikdo ramybės. Paskutiniu metu
vis apie mirtį kalbėdavo. „Kodėl tu tą
mirtį įsikandai – paklausė kartą
užpykusi, – kodėl tu apie ją visą laiką
galvoji?” – „Aš visai negalvoju, – ra-
miai atsakė, – tai ji apie mane galvo-
ja!” Bet kažką jis vis dėlto nuo jos slė-
pė, kažkas jame slaptai tūnojo. Ret-
karčiais pastebėdavo, kaip jis maigo
krūtinę, kaip kažką murma, su kaž-
kuo ginčijasi, tiesia ranką, lyg norė-
damas kažką paimti ar nutverti, pik-
tai niurzga, nesuprantamus žodžius,
lyg gyventų kitame pasaulyje. Kartą
grįžusi iš darbo išgirdo kambaryje
Augio balsą. Ji priėjo arčiau, norėda-
ma sužinoti, su kuo jis kalbasi. „Aš
jums praeitą kartą sakiau, kad nesi-
rašysiu. Darykit, ką norit. Meskit iš
darbo, sodinkit į kalėjimą, bet savo
apsisprendimo aš nesiruošiu keisti.”
Jai įėjus į kambarį, elgėsi kaip vaikas,
užkluptas nusikaltimo vietoje.

Mielas Augi, nejaugi aš nepažino-
jau tavęs, koks esi iš tikrųjų, nema-
čiau tavyje nieko, išskyrus tai, kas at-
gręžta į mane, o ką jausdavai likęs
vienas su savo mintimis ir rūpesčiais,
pro mane praslysdavo? Matyt, nesu-
gebėjau paimti dalelytės tavo  sielvar-
to ir įsidėti į savo  širdį. Vincentai
gerklę gniaužė nykus liūdesys. Neri-
mastinga mintis kniostelėjo galvon.

Bus daugiau.

Vasario 28-ą dieną Hiuttenfeld
esančioje Renhof pilyje paroda „Laiš-
kas iš Lietuvos” atidaryta nauja lie-
tuviška fotografijų galerija. Europos
lietuvių kultūros centro (ELKC) Vo-
kietijoje pastangomis įkurtoje galeri-
joje, kuri nusidriekia per tris erdvios
Renhof pilies aukštus, ateityje planuo-
jama rengti Lietuvą ir jos gyventojus
pristatančias fotografijų parodas.

Gausiai susirinkusius parodos
lankytojus pasveikino bei iš Lietuvos
atvykusiems, parodoje savo darbus
eksponuojantiems fotografams Marijai
Šileikaitei-Čičirkienei, Vytautui Ta-
moliūnui, Zenonui Baltrušiui ir paro-
dos kuratorei Dovilei Zelčiūtei pa-
dėkos žodį tarė ELKC direktorius Ri-
mas Čuplinskas. Jis džiaugėsi, kad
galerija atidaroma tokio aukšto lygio
Lietuvos fotomenininkų paroda.

Zelčiūtė trumpai pristatė parodo-
je rodomus kūrinius bei jų autorius.
„Laišką iš Lietuvos”, kurį sudaro try-
likos fotomenininkų paroda, visi kū-
rėjai „rašė” savo fotografijų stiliumi,
pasitelkdami jiems būdingus žanrus.
Pasak kuratorės, ši paroda – tai žvil-
gsnis į Tėvynę joje gyvenančio ir ku-
riančio fotomenininko akimis. Ne
parodomasis Lietuvos portretas, o jos
autentiška kasdienybė. Parodoje drą-
siai gretinami žinomiausių Lietuvos
fotomeistrų, tokių kaip Antanas Sut-
kus, Romualdas Rakauskas, Alek-
sandras Macijauskas, Romualdas Po-
žerskis ar Algimantas Aleksandravi-
čius, kūryba su jaunesnių ir jau
ėmusių garsėti menininkų – Rimaldo
Vikšraičio, Vytauto Pletkaus, Alek-
sandro Ostašenkovo, Gintaro Česo-
nio bei                    Nukelta į 11 psl.

Duris atvėrė nauja fotogalerija
Parodos katalogo viršelis.
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Kompozitoriaus Antano Vanagaičio 
mirties 60-metį minint

Žmogus, įkūręs ,,Margučio” žurnalą ir radijo laidą
EDVARDAS ŠULAITIS

Prieš 60 metų – 1949 m. kovo 10
d. netikėtai amžinybėn iškeliavo vie -
nas žymiausių čikagiečių – kompo -
zito rius Antanas Vanagaitis, „Margu -
čio” žurnalo leidėjas ir redaktorius
(nuo 1928 m.) ir „Margučio” radijo
prog ramos įkūrėjas (1932 m.). Tų
me  tų kovo 16 d. A. Vanagaitis su di -
delėmis iškilmėmis buvo palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse  Čikagoje, kur
vėliau atsigulė jo gyvenimo draugė,
pa dėjėja, žmona Lilija, 1964-jų pabai -
goje žuvusi automobilio avarijoje.

Negailestinga mirtis A. Vanagaitį
pasiėmė dar gana jauną, nespėjusį at -
švęsti sa vo 59-ojo gimtadienio, Gul f -
port mies te Mississippi valstijoje,
grįž tant iš atos togų. Tuo metu į Čika -
gą iš pa bėgėlių stovyklų Vokietijoje
jau kėlėsi nauja banga išeivių, dalis
ku rių pažinojo šį žymų lie tuvių vei kė -
ją, kuris iki 1924-ųjų darbavosi Lie tu -
voje. Atvykęs į Ameriką, jis visas savo
jė gas pašventė kultūrinei ir vi suo me -
ninei lietuvių išeivijos veiklai.

Įsteigė „Margučio” 
žurnalą

A. Vanagaičio vienas svarbiausių
darbų buvo žurnalo „Margutis” įstei -
gi mas 1928 metais. Jis pradžioje buvo
skirtas lengvą pasiskaitymą mėgstan -
tiems mūsų tautiečiams. Pirmasis jo
numeris, kurio tiražas buvo milžiniš -
kas (siekė 42,000 egzempliorių),  pa -
si rodė tų metų balandžio 1 d. Iki 1932
m. žurnalas buvo leidžiamas kar tą
per mėnesį, o nuo tų metų iki 1947 m.
liepos mėnesio pasirodydavo kas dvi
sa vaitės. Po to jis vėl pasirodydavo
kar tą per mėnesį. Nuo 1930-ųjų
„Mar gučio” žurnalas iš „juokų ir dai -
nų mėnraščio” išsivystė į rimtesnio
pobūdžio leidinį. Pamažu iš humoris-
tinio muzikinio pobūdžio leidinio
„Margutis” tapo iliustruotu žurnalu,
rašiusiu įvairiais lietuvių kultūri -
niais, visuomeniniais ir politiniais
klausimais.

Pradėjo radijo programą

A. Vanagaitis nepasitenkino vien
tik žurnalo leidyba: 1932 m. balan -
džio 11 d. buvo pradėtos transliuoti
„Mar gučio” radijo laidos. Pradžioje
jos truko tik 15 minučių ir buvo ren -
gia mos kasdien. Po keletos mėnesių
programa jau turėjo pusvalandį ete-
rio, o kiek vėliau pailgėjo iki 45 mi -
nučių kasdien. Sekmadieniais laida
tęsdavosi 1 val. 15 min., ketvirtadie -
niais jai buvo skirta papildomai viena
valanda. „Margučio” radijo programų
turinys: plokštelių muzika, lietuviš -
kos dainos, pasaulio ir lietuviško gy -
venimo žinios, prekybos skelbimai,
pa sa kojimai apie Lietuvą, or ga ni za -
cijų veiklos pranešimai, infor ma cija.
Programas vesdavo pats A. Vana gai -
tis.

Be šių dviejų darbų, A. Vana -
gaitis organizuodavo didžiulius kon-
certus žinomose Čikagos salėse – Chi -
ca go Orkestra Hall ir Chicago Civic
Ope ra House, kur susirinkdavo tūks -
tantinės žiūrovų minios. Pirmasis A.
Vanagaičio surengtas įspūdingas kon-
certas vyko pasaulinėje parodoje Či -
ka goje 1934 m. rugpjūčio 19 d. ir di -
džioji Čikagos  stotis (WGN) jį tran s -
lia vo visai Amerikai.

„Margučio” žurnalo leidyba
nutrūko

A. Vanagaičiui iškeliavus amži -
nybėn 1949 m. pavasarį „Margučio”
im perija (taip ją vadino A. Vana gai -
tis) mažai nukentėjo. Tačiau kai 1964
m. po Kalėdų autoavarijoje žuvo A.
Va nagaičio darbų tęsėja – jo žmona
Lilija Žilvitytė ir pranešėjas bei
„Margučio” redaktorius poetas Algi -
mantas Mackus, „Margučio” žurnalo
lei dyba buvo nutraukta.

Radijo programa išliko iki šių
die  nų ir yra  seniausia lietuvių radijo
programa Amerikoje. Ji dabar girdi-
ma kiekvieną darbo dieną per WCEV
radijo stotį  nuo 8 val. v. iki 8.45 val. v.

Taigi, nors „Margučio” įkūrėjas

mirė prieš 60 metų, ši radijo progra-
ma, turėjusi mažas pertraukas ir šio -
kių tokių bėdų, išliko iki šių dienų.
Da bar ji vadinasi „Margutis II”.

Žymus kompozitorius, 
aktorius, dainininkas

Nors A. Vanagaitį iki šiol minė -
jom tik kaip radijo programos ir žur -
na lo įkūrėją, tačiau jo veikla yra žy -
miai platesnė.

Gimęs 1890 m. gegužės 19 d. Ša -
kių apskrityje, A. Vanagaitis mokyklą
baigė Šakiuose. Ten pat baigė ir var -
go   nininkų kursus. 1907-aisiais gavo
var gonininko darbą Paežerėlio baž -
nyt kaimyje Šakių apskrityje. 1910–
1912 m. jis lankė prof. J. Naujalio
vargonininkų kursus Kaune. 1913 m.
per sikėlė vargonininkauti į Laižuvą,
kur klebonavo garsusis kun. Juozas
Vaižgantas.

1918 m. išvyko į Drezdeną (Vo -
kietijoje) tęsti muzikos studijų ir ten
išbuvo porą metų. 1920 m. įsijungė į

lietuvių meno kūrėjų vaidyklą, vėliau
pavadintą Kauno valstybiniu teatru.
1921 m. pirmą kartą pasirodė kaip
profesionalus aktorius. 1924-aisiais
su „Dzimdzi drimdzi” grupe (kiti na -
riai – Juozas Olšauskas, Jonas Diki -
nis, Viktoras Dineika) atvyko į JAV ir
čia linksmino tautiečius. Kurį laiką
dar vadovavo „Birutės” chorui Čika -
goje.

„Dzimdzi drimdzi” kolektyvas
ap keliavo daug JAV lietuvių kolonijų.
Po poros metų J. Dikinis ir V. Dineika
grįžo į Lietuvą: jų vietas užėmė kiti
atlikėjai. Paskutinės „Dzimdzi drim -
dzi” gastrolės įvyko 1930 m. Vėliau
grupę paliko ir A. Vanagaitis, nes per
darbus Čikagoje jis negalėdavo išva -
žiuoti gastroliuoti. 

Beje, A. Vanagaitis sukūrė nema -
žai muzikinių kompozicijų ir ne be
reikalo yra va dinamas kompozitoriu-
mi. Kai kurie jo kūriniai plačiai žino-
mi bei atliekami dar ir dabar Lie tu -
voje bei Amerikoje.

Daug rašinių apie A. Vanagaičio
veiklą teko užtikti įvairioje Amerikos
lietuvių spaudoje. Čia noriu pacituoti
tik kai kuriuos aktoriaus Stasio Pil -
kos pasisakymus apie jį.

Aktorius Stasys Pilka
apie A. Vanagaitį

„Apie A. Vanagaitį negalima
teigti, kad jis, kaip daugelis aktorių,
savo kraujyje turėjo įšvirkštus sce ni -
nio grimo dažus. Bet jis su dideliu
ma lo numu užsidėjo ir keitė akto riš -
kas, gistrioniškas kaukes ir jas nusi-
imdavo tik pasilikdamas pats su savi-
mi.

Jis niekada nebuvo mimas, galįs
estradoje ar scenoje save išreikšti be
žodžių. Jam buvo reikalingas žodis,
žo džių lengva melodija, minčių lyriš -
kumas, sąmojaus čiurlenimas. Ir ne
bet kokio žodžio, o tik savo, lietuviš -
ko, suvalkiečių tarme tarto.

‘Įasmeninta inteligencija’ tapo A.
Vanagaičio menininko puolamas gin-
klas ir skydas. Iš dalies tai buvo inty-
mumo transliacijos paslaptis, ku rios
galią neretai rodo žymūs aktoriai: su -
gebėjimas tyliu žodžiu ir be afekcijos
nugalėti skiriančią vaidintoją nuo
žiū  rovų, plačią ir gilią prarają (vienAntanas Vanagaitis (2 eilėje, centre) ir jo diriguojamas choras ,,Birutė”.

Antanas Vanagaitis (1890–1949) – žurnalo ir radijo laidos ,,Margutis” įkūrė-
jas.
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Mūsų ilgamečiam, brangiam draugui
A † A

LEONUI TRAŠKAI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai GRAŽINAI,
dukroms RŪTAI, VILIJAI ir DALIAI su šeimomis.

Jurgis Likanderis
Algimantas ir  Dalia Urbučiai
Gediminas ir Gražina Kazėnai

Alfredas ir Regina Kuliai
Vytautas ir Virginija Kupcikevičiai

Kazys ir Danutė Kelpšos
Dr. Rimas Dainauskas

Romas ir Rita Fabijonai
Laima Kinderienė

Vytas ir Marija Raudžiai

iš gyvenimu, efekto neparemiant tech-
nikos gudrybėmis). Jo meis t riš ku mas
visose praktikuotose meno ša kose
nie kad nebuvo per stiprus, šią silpny-
bę dažnai nugalėdavo vien ly riškas
kūrybos pobūdis ir pastangų didelis
nuoširdumas. Ir ypatingai tuo me ni -
ninkas laimėdavo sau dėmesį ir mei -
lę.

Antanas Vanagaitis intrigavo
pub   liką (ir klausytojus!), teikė žmo -
nėms pramogą, juos linksmino ir kar-
tais virkdė, bet ne vien tik sceninė ar
estrados kūryba pelnė jam pripažini -
mą ir atnešė išgarsėjimo aurą. Prie
to, manau, nemenkai prisidėjo as -
mens žavesys bei žmogiškieji bruožai.
Ir, žinoma, įvairiose srityse pastangos
ir darbai.

Antanas Vanagaitis turėjo daug
gerų savybių – su juo buvo ne tik gera
dirbti, bet ir bendrauti. Pareigose dis-
ciplinuotas, nepristingąs energijos,
vie nu kuo nepasitenkinąs. Buvo bū -
din gas Lietuvos fone, o sykiu ir iš si -
skiriąs. Mokėjo elgtis viešumoje, pai -
sė išorės. Linkęs prie humoro, santy -
kiuose su žmonėmis nevengė išdaigų,
bet tai visada būdavo tik natūrali,
linksma nuotaika, be tikslo ką nors
įžeisti ar pažeminti. Vengė visko, kas
bet kuriuo būdu gali sukompromi-
tuoti, orumui pakenkti. Konfliktus ir
nesusipratimus stengėsi išspręsti tai -
kiomis priemonėmis. Tai buvo A. Va -
na gaičio būdo ypatingi bruožai.

Šios žmogiškos savybės palikda-

vo įspūdį, talkindavo santykiuose su
kitais žmonėmis ir Vanagaičiui kitus
palenkdavo; palankiai transliavo ir
me  nininko pastangas bei visuo me ni -
ninko ryžtą.

Jei Antanui Vanagaičiui scenos
darbe stigo dar patyrimo, aktoriškos
technikos, stiliuose susivokimo, visa
tai išpirkdavo jo retas talentas, intui -
tyvi meninė teisybė, švelnus emo-
cionalumas ir nuotaikingas sąmojis.”

Pagarba A. Vanagaičiui

Šių kelių akt. S. Pilkos  citatų
tur būt užteks A. Vanagaičio asmeny-
bei apibūdinti. Jis buvo vienas žy -
miausių Amerikos lietuvių, kurių, de -
ja, dabar jau nebeturime. Šiuo metu
JAV yra daug tautiečių, bet savo veik-
la ir sugebėjimais jie, deja, negali pri-
lygti A. Vanagaičiui, kurio 60-ąją mir-
ties sukaktį šiomis dienomis minime.
Šiandien jau nebeturime ir tokių
lietuviškų renginių, kurie sutrauktų
4,000 žiūrovų, nors mūsų tautiečių
Či kagoje dabar turbūt gyvena dau-
giau negu  ,,Margučio” imperijos lai -
kais.

Nors jau prabėgo 60 metų, tačiau
A. Vanagaičio atminimas dar neišblė-
so, ypatingai jį dar vis primena ,,Mar -
gučio II” vardu vadinama lietuviška
ra dijo laida.

Antanas Vanagaitis geriausiai
jausdavosi prie mikrofono, kuomet jo
klausydavosi tūkstančiai žmonių.

Atkelta iš 9 psl. Evaldo Ivanausko
– darbais. Vienoje parodoje galerijos
lankytojai ras skirtingos patirties,
amžiaus, skirtingos stilistikos meni-
ninkų darbus. Kiekvienas, įtakotas
savo paties talento ir likimo, ištaria,
praneša pasauliui žinią: kas jam yra
Tėvynė, kokia ji – peizažas ir mylimas
gimtasis miestas, socialinės fotografi-
jos motyvai ir poetinis žvilgsnis į pa-
saulį, portretas ir Lietuvos miesteliai,
Vilniaus stogai ir apsnigtos Kauno
gatvės, pasaka ir modernusis skait-
meninis komponavimas.

Trisdešimt penkių fotografijų
„Laišką iš Lietuvos” sėkmingai ir tar-
si simboliškai pradeda M. Čičirkienės
darbas „Pavartyčiai”. Jame – kaime-
nė avelių, pasklidusių po ganyklą.

Iš Lietuvos atvykę menininkai
padovanojo Kultūros centrui ir Vasa-

rio 16-osios gimnazijos bibliotekai
šūsnį įsimintiniausių Lietuvos foto-
menininkų albumų, o dėkodama vi-
soms prie parodos įgyvendinimo pri-
sidėjusioms įstaigoms ir kitiems tal-
kininkams Zelčiūtė apibendrino: „At-
važiavusi supratau, kad Lietuva turi
‘atsarginę’ širdį – Hiutenfeldą”, ku-
rioje, anot jos, už Lietuvos ribų nuo-
sekliai ir kantriai puoselėjama tau-
tinė vienybė ir savimonė.

Atidarymo metu pilies foje nuo-
taikingas džiazo improvizacijas sak-
sofonu bei perkusija atliko Vaidas
Bruderis,  Aurelijus Žitkauskas ir Ar-
tiomas Oppermann. Planuojama, kad
„Laiškas iš Lietuvos” 2009-aisiais
apkeliaus ir kitus Europos kraštus.

Europos lietuvių kultūros
centro info

Duris atvėrė nauja fotogalerija

Atidarymo lankytojai neskubėdami gėrėjosi nuotraukomis.

Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė

A † A
MARIJA STRUNGIENĖ

ARENDARČIKAITĖ

Mirė 2009 m. kovo 6 d., 10:10 val. ryto.
Gyveno Bridgeview, IL, anksčiau Čikagos Brighton Park apy-

linkėje.
Gimė 1911 m. balandžio 7 d.
Nuliūdę liko: duktė Milda Vieraitienė su vyru Zenonu; anūkės

Lina Vieraitytė-Divitt ir Vilija Vieraitytė-Alhreish; proanūkiai Me-
gan Jipson su vyru Nick, Shawn Divitt su žmona Simone ir šeimo-
mis; svainė  Anelė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

Velionė buvo žmona a. a. Juozo.
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų.
A. a. Marija bus pašarvota trečiadienį, kovo 11 d. nuo 3 v. p. p.

iki 9 val. vak. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330  S. California
Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 12 d. 9:30 val. ryto Gaidas
Daimid laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimie-
ro lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donal M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

Dr. VYTAUTAS GAVELIS
mokytojas
1916–2004

Šv. Mišios bus aukojamos 2009 m. kovo 13 d. 8 val. ryto Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.

Prašome prisiminti a. a.  Vytautą maldoje.

Liūdi žmona Albina, dukros Marija, Ramunė, sesuo
Marija ir artimieji

,,DRAUGAS” informuoja, 
,,DRAUGAS” formuoja; 

,,DRAUGAS”: 
ißeivijos ir Lietuvos jungtis!
www.draugas.org



12                             DRAUGAS, 2009 m. kovo 10 d., antradienis

�Šių metų kovo 11 dieną LR Ge -
ne ralinis konsulatas Či ka goje kviečia į
žinomo ver sli nin ko ir fotografo Ma -
riaus Jo vai šos fotog rafijų parodą „Ne  -
regėta Lie tuva”. Parodos atidarymas
įvyks kovo 11 d. 6 val. v. „Ri ver East
Art Center” galerijoje (435 East Illi -
nois Street, Chicago, IL 60611). Įėji-
mas nemokamas.  

��ALRK Moterų sąjungos 3 kuo pa
šaukia šių metų susirinkimą, kuris
įvyks kovo 14 d. 2:30 val. p.p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Kviečiame nares dalyvauti.
Bus svarbūs  sprendimai. 

�Pal. J. Matulaičio misijos semi-
naras Mišių skaitytojams vyks kovo
22 d. po 11 val. r. šv. Mišių.  Seminarą
ves Aldona Zailskaitė ir Antanas Sau -
laitis, SJ. Dabartiniai misijos šv. Mi -
šių skaitytojai ir norintieji jais būti
kviečiami dalyvauti sesijoje. Dalyvavę
seminare gaus pažymėjimus. Prašo -
me registruotis misijos raštinėje tel.:
630-257-5613, arba tel.: 630-960-
3497 (Aldona Kamantienė). 

�Lietuvos Dukterų draugijos me-
tinis visuotinis susirinkimas įvyks
ko vo 22 d., sekmadienį, 10 val. r. Pa -
saulio lie tuvių centre, Lemonte. Bus
aptarti dideli pasikeitimai, renkama
nauja valdyba. Prašome nares, vieš-
nias ir svečius dalyvauti.

��Kviečiame į Gavėnios koncer-
tą Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos bažnyčioje, 6821 S. Wash -
tenaw Ave., Chicago, IL 60629, ba -

landžio 4 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p.
skambės Theodore Dubois kantata
,,Sep tyni paskutiniai Kristaus žo-
džiai”. Dalyvauja: solistai: Stephanie
Sheffield (sopranas), Leonard E.
Pacek (baritonas), Marco Pena (teno-
ras), katalikiška šokio ir teatro trupė
,,Mažosios gėlės”, choras, orkestras.
Vargonuos  Walter Whitehouse. Bilie -
tų kaina – 10 dol. suaugusiems, vai -
kams – 5 dol. Bilietus galite įsigyti  el.
paštu: GCtickets@comcast.net arba
tel. 773-737-2421. 

��Kviečiame dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime, kuris vyks ba lan -
džio 25 d. Pasaulio lietuvių centro  di -
džiojoje salėje. Registracija – 8:30 val. r.
Suvažiavimo pradžia – 9:30 val. r.

��Š. m. kovo 28 d., šeštadienį, Šv.
Petro lietuviškoje parapijoje Bostone
vyks III JAV Lietuvių katalikų Sielo -
vados konferencija, kurią ruošia Lie -
tuvos vyskupų konferencijos Užsie -
nio lietuvių katalikų sielovados dele-
gatūra. Kviečiami dalyvauti lietuvių
sielovadoje dirbantys kunigai, parapi-
jų tarybų nariai, parapijos veikloje
da lyvaujančios ir ją remiančios orga-
nizacijos, vienuolijos, parapijiečiai ir
sielovados bendradarbiai. Adresas:
50 Orton Marotta Way, South Boston,
MA. Tel. 617-268-0353. Malonėkite
už siregistruoti pas administratorę
Rūtą Rusinienę el. paštu: admin -
@sielovada.org arba skambinkite
tel.: 416-233-7819.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

,,Draugo” knygynèlyje

IŠ ARTI IR TOLI...

JAV LB XIX Tarybos rinkimai LB apylinkėse įvyks š. m. gegužės
mėnesio 9–10  ir  gegužės mėnesio 16–17 dienomis. Bus renkama 60
atstovų iš dešimties apygardų. Dalyvauti rinkimuose turi teisę visi Amerikoje
gyvenantys lietu viai. Teisę dalyvauti rinkimuose taip pat turi ir ne lietuvių
kilmės asmenys, ku rių sutuoktiniai yra lietuviai.

JAV LB XIX Tarybos Vyriausiąją rinkimų komisiją sudaro: pirmininkas –
Romualdas M. Veitas, nariai – Marius Žiaugra, Jurgis Štuopis, Jurgis Bal -
čiūnas, Violeta Balčiūnienė, Reda Veitas-Limantienė.

Vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninis adresas:  
tarybosrinkimai2009@gmail.com 

JAV LB Krašto valdybos info

Vasario 25 d., tradicinėje popietėje ,,Seklyčioje” lankėsi kun. Antanas
Gražulis, SJ (pirmas iš kairės) su Gavėnios pradžiai pritaikyta programa. Jis
kalbėjo apie Pe lenų dienos reikšmę ir Gavėnios laikotarpį. Kalbėtoją pris-
tatė Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis (antras iš
kairės).                                                                                              Joe Kulys nuotr.

Koncer to programą atliks solistai Edmundas Sei lius
(tenoras) ir Kristina  Zmai lai tė (sop ranas). 
Akompanuos Edvinas Mink štimas. 

Bilietus į kon certą galima įsigyti ,,Draugo” administra cijoje, parduo-
tuvėje ,,Lietuvėlė”, sek madieniais Pasaulio lietuvių cen t re, Lemonte
ir Atlantic Express. Bilietų kainos  – 30, 25 ir 15 dol.

DIENRAŠČIO ,,DRAUGAS” (1009–2009)
JUBILIEJINIS KONCERTAS

kovo 22 d. 2 val. p.p. 
Maria gimnazijos auditorijoje
6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629

Edvinas Mink štimas Kristina  Zmai lai tė ir Edmundas Seilius

Stasio Raštikio ,,Kovose dėl
Lietuvos” 4 tomų knyga, kurios I
dalis pasirodė dar 1926 metais ir vė-
liau išleisti pakartotini jos leidimai –
buvo viena perkamiausių knygų.
Šiuo metu ,,Draugo” knygynėlyje yra
1956 m. leidimo visi 4 šios knygos
tomai.

Tik pasirodžiusi S. Raštikio
knyga susilaukė nevienodo priėmi-
mo. Vieni ja buvo sužavėti – tai gra-
žiausias paminklas, kokį tik autorius
galėjo pastatyti savo tėvams, kiti
reiškė nepasitenkinimą – va, vokietis
generolas parašė visą karo strategiją,
o lietuvis generolas tik asmeninius
nuotykius. 

Kiekvienas iš tų vertintojų teisus
savo požiūriu. Tačiau teisus ir eilinis
skaitytojas, kuris savo nuomonės
nereiškė ir knygą skaitė neatsitrauk-
damas, tuo rodydamas pasitenkini-
mą, kad knyga atsako pagrindiniam
skaitytojo reikalavimui — ji turi būti
patraukli...

,,Vertinant knygos turinį ir ste-
bint, ką ji nauja davė mūsų neprik-
lausomos Lietuvos vaizdui, tenka
pirmiausia apgailestauti, kad viena
tų atsiminimų dalis nebuvo išpopu-
liarinta anksčiau, dar nepriklauso-
moje Lietuvoje, būtent, autoriaus
patyrimai bolševikų kalėjimuose ir
tardymuose. Tai būtų buvę svarbu
tada, kai Lietuva buvo nepriklauso-
ma, kai į Lietuvą buvo infiltruojamas
iš Maskvos kultūrbolševizmas. Gal
tie pergyvenimai tada būtų buvę
įspėjimas. Mes tada nutylėjom per-
gyvenimus sovietiniuose kalėjimuose
ir vysk. T. Matulionio ir eilės kunigų,
o eilės mūsų akademikų ir rašytojų
buvo populiarinami Maskvos bolše-
vikiniai ‘kultūriniai’ laimėjimai”, –
rašė J. Brazaitis žurnale ,,Aidai” pri-
statydamas knygą.

Knygoje skaitytojas ras įdomios

ir patikimos medžiagos iš autoriteti -
nio valdymo laikų, iš savo santykių
su buvusiu prezidentu A. Smetona,
su tautininkais. Tuos santykius šioje
knygoje galima sekti kaip tylią kovą
tarp dvejopų žmonių, atstovaujančių
dvejopam nusistatymui. Iš vienos pu -
sės prezidentas A. Smetona iškyla su
autoritetinio žmogaus pagrindiniu
bruožu — įsitikėjimu, kad tik jis ir
dar Tūbelis tegali būti vieninteliai
au toritetai lietuvių tautai. Iš knygos
aiškėja, kaip Smetona buvo veikia-
mas iš dviejų pusių. 

Manau, kad ši knyga neprarado
aktualumo ir šiandien.

Kiekvieno tomo (iš viso – 4 to -
mai)  kaina  – 15 dol. Knygą galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per siun -
čiant daugiau knygų, už kiek vieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel. 773-585-9500. 

Pagal ,,Aidą” paruošė L. A.

,,Kovose dėl Lietuvos”

Stasys Raštikis


