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Maskva, birželio 2 d. (ELTA) –
Maskvoje apvogtas Lietuvos atašė
gynybos klausimais Rusijoje Česlovas
Šlėgaitis. Kaip praneša Maskvos mi-
licijos pareigūnai, vagys pasinaudojo
tuo, kad atašė paliko atrakintą savo
automobilį, ir pavogė automobilyje
buvusį jo portfelį. Pareigūnų teigimu,
portfelyje buvo Č. Šlėgaičio diplomati-
nis pasas, mašinos draudimo pažymė-
jimas ir apie 20,000 rublių (1,580 Lt).

Maskvoje apvogtas
Lietuvos gynybos ataß∂

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) – Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas išvyko į dviejų dienų
kelionę į Italiją ir Vatikaną.

Vatikane ministras susitiks su vals-
tybės sekretoriumi kardinolu Tarcisio
Bertone, sekretoriumi santykiams su
valstybėmis arkivyskupu Dominique
Mamberti, Kardinolų kolegijos pirmi-
ninku, buvusiu ilgalaikiu valstybės sek-
retoriumi kardinolu Angelo Sodano.

Romoje ministras V. Ušackas susi-
tiks su Italijos užsienio reikalų minist-
ru Franco Frattini. Susitikime ketina-
ma aptarti svarbius dvišalio bendradar-
biavimo klausimus. Planuojama pasi-
rašyti Lietuvos ir Italijos užsienio rei-
kalų ministerijų sustiprinto bendradar-
biavimo pareiškimą. Pareiškimas nu-
mato nuolatinį ministerijų pareigūnų
bendradarbiavimą ir pasitarimus svar-
biais Europos Sąjungos, NATO, dviša-

lių santykių ir tarptautinės politikos
klausimais.

Italija šiuo metu pirmininkauja
Didžiajam aštuonetui (G8).

Praėjusiais metais Lietuvos ir Ita-
lijos prekybos apyvarta buvo 3,463,5
mln. litų (1,003,9 mln. eurų). Lietuvos
prekybos balansas su Italija buvo nei-
giamas ir sudarė 1,697,3 mln. litų
(– 492,0 mln. eurų).

•Skautybės kelias. Auš-
ros vartų/Kernavės tunto
veiklos metų užbaigimas
(p. 2)
•EP rinkimai (5) (p. 3, 8)
•JBANC konferencija
Washington, DC (p. 4)
•Nuomonė. Ar PLC kelia
rūpestį? (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Kas įsakė pastatyti Ber-
lyno sieną? (p. 8)
•Atsiminimai (29) (p. 9)
•Išleista knyga apie R.
Kezį (p. 10)
•Mažoji Lietuva (p. 11)

Vyksta išankstinis balsavimas rinkimuose î EP
Vilnius, birželio 2 d. (BNS) – Jau

vyksta išankstinis balsavimas Euro-
pos Parlamento (EP) rinkimuose.
Rinkėjai, sekmadienį neturėsiantys ga-
limybės ateiti į savo rinkimų apylinkę,
gali balsuoti iš anksto.

Balsuoti gali ir rinkėjai, negavę
rinkėjo pažymėjimo. Jį galima atsi-
spausdinti iš Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) internetinio pusla-
pio, suvedus asmens duomenis.

Lietuviai gali balsuoti ir užsie-
nyje: paštu, diplomatinėse atstovy-
bėse. Balsavimas diplomatinėse at-
stovybėse jau yra prasidėjęs, baigsis
sekmadienį.

Partijos kandidatų sąrašas daly-
vauja skirstant mandatus, jei už jį
balsuoja ne mažiau kaip 5 proc. Jei 5
proc. ribą perkopusių partijų surink-
tas bendras balsų skaičius nesiekia
60 proc. nuo visų balsavusių rinkėjų,
teisę dalyvauti skirstant mandatus
papildomai įgyja kandidatų sąrašas,
už kurį balsavo daugiausiai rinkėjų.
Jei ir tuomet bendra balsų suma ne-
pasiekia 60 proc. nuo visų balsavusių
rinkėjų, teisę dalyvauti skirstant
mandatus įgyja ir kiti sąrašai tol, kol

pasiekiamas 60 proc. balsų skaičius.
Mandatai kandidatų sąrašams

paskirstomi pagal tai, kiek balsų gavo
kiekvienas jų. Viename sąraše kandi-
datai gauna mandatus ta eilės tvarka,
kuri sudaroma pagal rinkėjų paduo-
tus pirmumo balsus.

Rinkimai į naujos kadencijos 736
vietų EP visoje Europoje vyksta 2009
metų birželio pradžioje. Lietuvoje
rinkimuose dalyvauja 15 partijų, ren-
kama 12 europarlamentarų.

Tuo tarpu Europos vadovai
sekmadienį dar kartą paragino žmo-
nes balsuoti EP rinkimuose. Prancū-
zijos prezidentas Nicolas Sarkozy ir
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
paskelbė bendrą raginimą rinkėjams,
kuriame sako, kad stiprus parlamen-
tas yra būtinas kovojant su ekonomi-
kos krize.

Abu vadovai pabrėžia, kad nori
,,stiprios Europos, kuri gintų” savo
žmones, ir ragina ,,visus europiečius
balsuoti”. ,,Stipri Europa nebūtinai
reiškia daugiau įgaliojimų Europos
Sąjungai, dar daugiau europinių įsta-
tymų ar dar daugiau finansinių prie-
monių”, – teigia A. Merkel ir N. Sar-

kozy, kurie vis dėlto ragina siekti
,,tikro europinio reguliavimo” spren-
džiant finansų krizę.

UR ministras iõvyko î Italijâ ir Vatikanâ

Europos Parlamento rinkimai Lietuvos
ambasadoje Rumunijoje. URM nuotr.

Vilnius/Punskas, birželio 2 d. (ELTA) – Jei visas tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje kylančias tautinių mažumų proble-
mas spręstume siekdami abipusio rezultato ir vedami abipusio noro, jos būtų išspręstos ir galėtume pereiti prie svar-
biausių dvišalių klausimų, sakė Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, apsilankęs gausiai lietuvių gyvenamuose Lenkijos
regionuose Punske ir Seinuose. Pokalbiuose su vietos Lietuvių Bendruomenės atstovais A. Valinskas aptarė svarbiau-
sias jų problemas, susijusias su dideliu lėšų švietimo įstaigoms trūkumu.

,,Lietuvių pasaulyje yra tiek nedaug, tad kiekvienas mūsų šaliai yra labai brangus. Ypač – vaikai. Todėl susidur-
dami su problemomis ir jas išsakydami, turite būti išgirsti”, – sakė Seimo pirmininkas, pažadėjęs, kad dėmesio Len-
kijoje gyvenantys lietuviai iš Lietuvos valdžios tikrai nestokos.

Seimo pirmininkas A. Valinskas Seinų ,,Žiburio” mokykloje susitiko su jos vadovais ir mokiniais. Seimo kanceliarijos nuotr.PERIODICALS
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Š. m. gegužės 9 d. Pasaulio lietu-
vių centro mokyklos valgykloje susi-
rinko didelis būrys sesių, tėvelių ir
svečių į paskutinę skautiškos veiklos
metų užbaigimą – tunto sueigą. Se-
sės dalyvavo iš Lemonto draugovių ir
iš tunto Čikagos draugovės. „Aušros
vartų/Kernavės” tuntas veikia šešta-
dieniais, po lituanistinės mokyklos
pamokų Lemonte, Pasaulio lietuvių
centre, taip pat, Jaunimo centre.

Šiai ypatingai sueigai vadovavo
tunto vyr. skautės kandidatės. Sesės
kandidatės surikiavo tunto seses pa-
gal jų draugoves. Išsirikiavusios sesės
sušuko savo draugovių šūkius, o tada
visos kartu sušuko tunto šūkį: „Ran-
ka rankon mes kartu žengiam skau-
tišku keliu”.

Buvo nuostabu matyti ir išgirsti,
kaip viso tunto sesės smarkiai dirbo
per šiuos mokslo metus. Dvi mažiau-
sios skautukės davė jaunesniųjų
skaučių įžodį. Nemažas būrys skau-

čių tapo geltonšlipsėmis skautėmis. O
didžiausias stebuklas – prityrusios
skautės ir jų vadovės tapo oro skautė-
mis. Jau seniai turėjome oro skautų
šaką ir tik šią praėjusią vasarą Tauti-
nėje stovykloje oro skautai vėl pradė-
jo savo veiklą. Tautinėje stovykloje
jau viena „Aušros vartų/Kernavės”
tunto sesė davė oro skaučių įžodį, o
dabar tunte ši skautiška šaka dar pa-
gausėjo.

Kartu su įžodžiais vyko įvairūs
apdovanojimai. Paukštytėm ir skau-
tėm įteiktos įvairios specialybės. Tik-
rai matėme, kad visos sesės smarkiai
dirbo per metus ir įgyvendino savo
tunto šūkį „Žengdamos skautišku ke-
liu”. Visos sesės per šiuos metus iš
tiesų patobulino savo skautiškas ži-
nias.

Šioje tunto sueigoje net ir skau-
čių mamytės buvo gražiai apdovano-
tos gėlėmis, nes šventėme Motinos
dieną. Ps. Rasa Ramanauskienė,
„Aušros vartų/Kernavės” tuntininkė,
padėkojo visoms vadovėms, sesėms ir

„Aušros vartų/Kernavės” tunto
veiklos metų užbaigimas

PRANEŠIMAS
Š. m. Čikagos lietuvių

skautų tuntų
vasaros stovykla,

ruošiama
Rako stovykloje,
Custer miestelyje,
Michigan valstijoje

įvyks
liepos 11 – 25 d.
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Atrodo, kad XXI a. moters ir
vyro teisės yra vienodos. Ar tik-
rai taip? Koks vyras, dar net ne-
išrinktas į valdžią, pirmiausia
būtų prabilęs apie savanorišką
atlyginimo sumažinimą ir apie
tai, kad į keliones važiuos eko-
nomine klase? Ar išdrįstų koks
,,šoumenas” tik į prezidentus iš-
rinktą asmenį TV laidoje familia-
riai vadinti vardu, kaip tai Lietu-
voje padarė garsusis Marijonas
Mikutavičius, kreipdamasis į bū-
simą prezidentę tiesiog ,,Dalia”?
Ar prezidentinėje kėdėje sėdinti
šiuolaikinė moteris vis dar gal-
voja, kad ji, kaip motina Teresė,
išgelbės pasaulį į posėdžius ir
susitikimus skraidydama ekono-
mine klase ir atsisakydama da-
lies atlyginimo? Ir ar leis šiuolai-
kiniai Lietuvos valdžios vyrai
eiliniams žurnalistėliams prezi-
dentę viešai vadinti vardu ir į
posėdžius skraidyti ne pagal dip-
lomatinį protokolą – be apsau-
gos ir ekonomine klase?

Redaktorė Laima Apanavičienė

ypač tėveliams už visą įdėtą darbą
per visus metus. Sesė Rasa paragino
visas seses dalyvauti vasaros stovyk-
loje Rake liepos 11–25 dienomis.
Oficialiai daliai pasibaigus, vyr. sk
kandidatė sl. Regina Ramanauskaitė
kvietė visas seses susėsti ir padai-
nuoti keletą skautiškų dainų. Sueiga
baigėsi visoms sesėms ir svečiams
sustojus ratu ir sugiedant „Ateina
naktis”.

Sesės visos išsiskirtė linksmos,
nes žinojo, kad už kelių mėnesių
visos kartu stovyklaus gražiuose, ža-
liuose Rako miškuose. Ir toje stovyk-
loje jos tikrai galės pritaikyti visas
savo išmoktas žinias.

Iki pasimatymo Rako miškuose!

„Aušros vartų/Kernavės” tunto sesės. v. s. Vytenio Lietuvninko nuotr.

Lietuvos skautai pradėjoTūkstantmečio gintarinę akciją
Projektas „Lietuvos tūkstantmečio dainos 1009-2009” įgauna

pagreitį. Šio patriotinio muzikinio projekto bendradarbiai – Lie-
tuvos skautai, neseniai Lietuvos pajūryje ėmę įgyvendinti gintarų
rinkimo akciją. Ji prasidėjo išvyka, kurios metu dalyviai turėjo gali-
mybę sužinoti apie gintaro atsiradimą bei jo savybes, buvo pasako-
jama apie gintaro rinkimo bei gaudymo ypatumus. Gintarų rinki-
mas dar tęsis kurį laiką.

Baltų auksas taps viena iš projekto „Lietuvos tūkstantmečio
dainos 1009–2009” dalių. Šalia kiekvienos jubiliejinės kompaktinės
plokštelės „Lietuvos tūkstantmečio dainos” bus pridėtas gabalėlis
gintaro iš Baltijos jūros. Mažas Lietuvos trupinėlis primins tau-
tiečiams tėvynę.

Alkas Paltarokas

Andriaus Grigaliūno nuotr.
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RINKIMAI Į EUROPOS
PARLAMENTĄ (V): LIBERALAI

IR LIBERALCENTRISTAI
ANDRIUS NAVICKAS

Ar filosofijos profesorius taps
liberalų gelbėjimo ratu?

Nr. 7. Lietuvos liberalų
sąjūdis

Eligijaus Masiulio vadovaujama
partija vis dėlto sugebėjo patekti į
Seimą ir tapti valdančiosios koalicijos
dalimi. Tiesa, per EP rinkimus pas-
taroji aplinkybė veikiausiai nebus
privalumas. Antikrizinėmis prie-
monėmis nepatenkinta didžioji dalis
verslininkų, kurie tradiciškai yra
svarbiausias liberalų stulpas.

Kita vertus, Liberalų sąjūdis pa-
kankamai racionaliai išnaudojo rin-
kėjų simpatijas Daliai Grybauskaitei,
liberalai ją lydėjo dažno susitikimo
metu. Didžiausiu galvos skausmu li-
beralams turėtų tapti tai, kaip su-
telkti savo rėmėjus. Jau įprasta, kad
liberalų elektoratas nenuspėjamas ir
politiškai tingus. Todėl labai sunku
pasakyti, kiek liberalių pažiūrų rin-
kėjų birželio 7 dieną ateis į balsavimo
apylinkes. Neabejoju, jog ir vėl apie
realų LLS pasirodymą sužinosime tik
balsų skaičiavimo pabaigoje. Nema-
nau, kad liberalai gali gauti daug bal-
sų nedidelėse kaimiškose apylinkėse,
kurių balsai suskaičiuojami pirmiau-
sia. Viską lems, kiek aktyvūs per rin-
kimus bus ir už ką balsuos vilniečiai,
kauniečiai ir klaipėdiečiai.

LLS tarsi padarė viską, kas nuo
jų priklauso, sėkmei. Liberalų virtu-
alūs reklaminiai stendai išsiskiria iš
kitų politinių jėgų, pavyko įkalbėti
nepartinį filosofijos profesorių Leoni-
dą Donskį tapti sąrašo pirmuoju ir
įtikinti partijos narius, jog tai vienin-
telė galimybė per rinkimus tikėtis
sėkmės. Tačiau Donskio simpatikai
turės ne tik pritariamai linksėti gal-
va, bet ir nupėdinti iki rinkimų apy-
linkės. Ar pavyks juos įtikinti, kad
verta „pasivarginti”? Donskiui ir li-
beralams koją kiša ir rinkimų kam-
panijos formatas, kai tenka sėdėti
žmonių prisigrūdusioje studijoje ir
laukti žiūrovų klausimų. (...)

Liberalų sąjūdžio sąrašas pakan-
kamai įspūdingas: 1. Leonidas Dons-
kis; 2. Dainius Pūras; 3. Vytautas
Grubliauskas; 4. Artūras Šulcas; 5.
Diana Obelienienė; 6. Gintaras Ši-
leikis; 7. Dalia Teišerskytė; 8. Aidas
Feliksas Palubinskas; 9. Jurgita Cho-
romanskytė; 10. Vidmantas Martiko-
nis; 11. Tomas Karpavičius; 12. Gedi-
minas Navaitis; 13. Indrė Gruodienė;
14. Alvydas Strička; 15. Diana
Stankaitienė; 16. Linas Stankus; 17.
Dalius Dirsė; 18. Vytautas Danilevi-
čius; 19. Daiva Šeškauskaitė; 20. Žy-
gimantas Guobys; 21. Česlovas Ne-
viera; 22. Renata Žindul; 23. Karolis
Urbonavičius; 24. Danutė Kriščiūnie-
nė.

Kaip matome, į EP šįsyk nesi-
taiko Eugenijus Gentvilas. Jis nus-
prendė, jog atėjo pokyčių metas ir lai-
kas rinktis kitus postus. Tiesa, sąraše
yra tikrai du gabūs Gentvilo padėjė-
jai – Jurgita Choromanskytė ir Aidas
Feliksas Palubinskas. Pastarąjį pažįs-
tu dar nuo tų laikų, kai jis vadovavo
krikščionių demokratų jaunimui ir
aktyviai bendravo su Europos liau-
dies partija. Po LKDP skeldėjimo
Aidą politiniai vėjai nubloškė pas li-
beralus. Jis buvo vienas griežčiausių
Artūro Zuoko kritikų. Kiek gaila, jog

LLS sąraše jam atiteko tik aštuntoji
vieta. Sunku tikėtis, kad Palubinskas
labai pakils per rinkėjų vertinimą.
Priežastis paprasta – pastaruosius
metus jo viešumoje nelabai girdėjosi.
(...)

Beje, Liberalų sąjūdis unikalus
tuo, kad jo sąraše net du psichote-
rapeutai. Įdomu, ar tai, kad šios pro-
fesijos atstovai aktyviai įsitraukia į
politinį gyvenimą, tik Lietuvos speci-
fika ar tai universalus reiškinys, susi-
jęs su tuo, kad politikų santykis su
rinkėjais vis labiau psichologizuo-
tas: svarbiausia – išklausyti, nura-
minti. Psichoterapeutas Pūras jau
senokai aktyviai reiškiasi Lietuvos
žiniasklaidoje ir žvelgia į įvairias
temas. Dažniausiai jis komentuoja
Lietuvos realijas, todėl kiek keista,
jog jis rinkimų į Seimą sąraše buvo
kur kas žemiau nei rinkimų į EP
sąraše. (...)

Liberalų manifestas

Liberalų sąjūdis viešai paskelbė
ne tik programą, bet ir jos santrauką
– manifestą, kurį sudaro „dešimt
tiesų”. Liberalams pasisako už dar-
niai veikiančią, bet neunifikuotą ES.
Esą nederėtų stengtis Europoje su-
kurti „Europos jungtinių valstijų”.
Sandraugos valstybių savitumas ir
tarpusavio varžymasis turi būti ska-
tinamas, o ne gniaužiamas. Pasak li-
beralų, bendra ES politika turi būti
kuriama tik tuo atveju, kai bendra
ES veikla veiksmingesnė nei pavienių
šalių pastangos. (...)

Liberalai, kaip, beje, dauguma
rinkimuose dalyvaujančių politinių
partijų, reikalauja didinti EP vaid-
menį ir nerimauja dėl ES instituci-
jose augančio biurokratizmo. Tiesa,
pasak liberalų, jei ES biurokratinis
aparatas sugebėtų pažaboti naciona-
lines biurokratijas ir veiksmingai
kovoti su protekcionizmu – būtų
puiku. Blogiausia, jei eurobiurokratai
taps nacionalinės biurokratijos prie-
danga ir galios šaltiniu. Verta at-
kreipti dėmesį į tai, kad Liberalų
sąjūdis bene vienintelė iš rinkimuose
dalyvaujančių politinių jėgų taip
aktyviai kritikuoja protekcionizmą ir
nacionalinių interesų iškėlimą prieš
bendrą rinką. Kitos partijos labiau
linkusios tvirtinti, jog gins konkre-
čius Lietuvos interesus, o liberalai
pakankamai nuosekliai pabrėžia, kad
veiksmingas bendros rinkos funkcio-
navimas ilgalaikėje perspektyvoje ne-
gali prieštarauti jokiems nacionali-
niams interesams. Tiesa, kituose ma-
nifesto punktuose liberalai kiek išsi-
gąsta būti nepopuliarūs ir pabrė-
žia, jog, spręsdami Lietuvai svarbius
klausimus, savo nuomonę derins su
kitais Lietuvos europarlamentarais,
tarsis ir su Rytų Europos liberalais.
(...)

Subjektyvus vertinimas. Bendras
įspūdis, skaitant Liberalų sąjūdžio
programą ir manifestą – tai, kad libe-
ralai, kaip dar kelios rinkimuose da-
lyvaujančios partijos, sugebėjo pateik-
ti gana aiškią viziją. Panašu, kad libe-
ralų kandidatai suvokia, kur dirbti
ketina. (...) Kita vertus, savo viziją
liberalai pateikia, derindami prie
Lietuvos rinkėjų politinio „skonio”,
bando glaistyti aštresnius kampus.
(...)

Nukelta į 8 psl.

Apsilankymas Generalinėje
prokuratūroje

EDMUNDAS SIMANAITIS

LPKTS XVI ataskaitiniame suvažiavime buvo priimtos kelios rezo-
liucijos aktualiais klausimais „Dėl Lietuvos kariuomenės reformos kryp-
ties koregavimo”, „Dėl LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų”,
„Dėl naujo liustracijos projekto”, „Dėl Lukiškių aikštės Laisvės kovų
memorialinių akcentų”, „Dėl kontroversiško filmo ‘Smogikai’.” Reikia ti-
kėtis, kad valstybės valdžios institucijos atkreips dėmesį ir bus surasti
sprendimai, tenkinantys viešąjį interesą.

Nemažai protesto žodžių ir žiniasklaidoje pareikšta dėl filmo „Smo-
gikai”. Žmones piktino džiūgaujantys partizanų žudikai ir filmo sumany-
tojų bei kūrėjų nesusivokimas vaizdais bei konkrečiais faktais parodyti
okupanto talkininkų antivalstybinę veiką, o taip pat, kaip karo ir genoci-
do nusikaltimus traktuoja LR nacionalinė ir Europos Sąjungos teisė. Pi-
lietinei visuomenei, be abejo, didžiausią nusistebėjimą kėlė valdžios insti-
tucijų neveiklumas. Keli interneto portalai tiesiog užtvindė eterį antivals-
tybine propaganda: laisvės kovų niekinimu, karių savanorių šmeižimu ir
bankrutavusio komunizmo naftalinu trenkiančiais prosovietiniais paista-
lais. Kodėl taip ilgai delsiama?

Matyt, pagrįstai kilo poreikis neatidėliojant ir gyvu žodžiu aptarti su
generaliniu prokuroru dabartinę padėtį ir priemones, kurių reiktų imtis
padėčiai pataisyti. Š. m. gegužės 15 d. generalinis prokuroras A. Valanti-
nas priėmė buvusius Gulago belaisvius: mons. A. Svarinską, J. Kadžionį,
P. Plumpą ir šio rašinio autorių. Pokalbyje dalyvavo Specialiųjų tyrimų
skyriaus vyriausiasis prokuroras R. Valentukevičius. Monsinjoras kalbėjo
apie nusikaltimus, itin jaudinančius visuomenę. J. Kadžionis papasakojo
laisvės kovų metais okupanto padarytus nusikaltimus žmoniškumui. Abu
kalbėtojai nepateikė jokių rašytinių prašymų ar pareiškimų. P. Plumpa,
matyt, laikydamasis VSD tradicijų, iškalbingai ir oriai tylėjo, pritardamas
bendro likimo draugams. Aš, remdamasis „Tremtinyje” išspausdinta mi-
nėto LPKTS XVI suvažiavimo rezoliucija „Dėl filmo ‘Smogikai’”, norėjau
išsiaiškinti, kaip į šį dokumentą reagavo prokuratūra.

Mano kalbą tučtuojau nutraukė Valentukevičius, sakydamas, kad į
keliamus rezoliucijoje klausimus atsakyta LLKS štabo viršininkui V. Bal-
siui š. m. gegužės 11 d. Generalinės prokuratūros raštu „Dėl antivalstybi-
nių veikų ir okupacinio KGB smogikų teisinio įvertinimo” ir išdalino
mums šio dokumento kopijas.

Šiuo raštu pranešama, kad buvo išnagrinėtas LR Seimo narių P.
Saudargo ir P. Luomano prašymas „pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lie-
tuvos partizanų šmeižimo interneto svetainėje www.pokaris.info, taip pat
antidemokratinių ir ksenofobinių nuotaikų skatinimo ir komunistinės
simbolikos viešo naudojimo interneto svetainėse www.pokaris.info, www.
komunizmas.org”. Pranešama, kad „atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą
dėl Lietuvos partizanų šmeižimo, įžeidimo, nužudytų ar mirusių Lietuvos
partizanų atminimo paniekinimo (...) nenustačius šių nusikalstamų veikų
požymių” ir „pareiškėjams raštu išaiškinta šio prokuroro nutarimo ap-
skundimo tvarka”. Taip pat pranešama, kad „atliekamas ikiteisminis tyri-
mas didelės apimties daugiaepizodėje baudžiamojoje byloje (...) dėl nema-
žiau 160-ies buvusių LSSR VSM (MGB) agentų smogikų spec. grupės na-
rių nusikalstamos veikos sovietų okupacijos metais Lietuvoje.” Ten pat
rašoma: „Paaiškiname, kad per Lietuvos nacionalinę televiziją (LTV)
2009-03-11 ir 2009-04-06 parodytame dokumentiniame filme ‘Smogikai’
interviu apie savo nusikalstamą veiką sovietų okupacijos metais prieš
Lietuvos partizanus davė...” išvardijami šeši konkretūs asmenys, kuriems
buvo atliktas arba atliekamas ikiteisminiais tyrimas, iškeltos baudžiamo-
sios bylos. Prokurorai papriekaištavo, kad visuomeninės organizacijos ne-
pakankamai bendrauja tarpusavyje, kai sprendžiami aktualūs viešojo in-
tereso bendrieji reikalai.

Po tokio mūsų apsilankymo Generalinėje prokuratūroje, galima dary-
ti keletą išvadų. Pirma, reikia padėkoti Seimo nariams, motyvuotai ginan-
tiems laisvės kovų teisumą ir laisvės kovotojų – Lietuvos kariuomenės
dimisijos karių savanorių, taigi ir visos kariuomenės garbę bei orumą.
Parlamentarų balsas išgirstamas be vėlavimų. Antra, verta paprašyti, kad
prokuratūra tokio pobūdžio ikiteisminių tyrimų ar bylų nagrinėjimo eigą
ir baigtį skelbtų savo internetinėje svetainėje, tai padėtų išvengti pakar-
totinių prašymų spręsti jau išspręstus dalykus. Trečia, tikslinga minėto
Generalinės prokuratūros rašto turinį išnagrinėti LLK Sąjūdžio, LLK
Sąjungos, LPKT Sąjungos, LPKT Bendrijos, LPK Sąjungos tarybose, o
prokuratūros raštą paskelbti savaitraštyje „Tremtinys” su išvadomis ir
komentarais. Tai parodytų dalykišką visuomenės bendravimo su valdžios
institucijomis pavyzdį, ginant kariuomenės ir valstybės garbę. Ketvirta,
suvažiavimuose, konferencijose, pasitarimuose priimant rezoliucijas,
kreipimusis, prašymus, adresuojamus valstybės valdymo institucijoms,
tikslinga pasitikrinti, kas tuo ar kitu konkrečiu klausimu yra nuveikta,
daroma ar planuojama daryti. Veržimasis į atviras duris – nesektinas
pavyzdys. Penkta, Prokuratūros pareigūnų nei gražbyliavimu, nei jaus-
mingu šnekėjimu netinka gaišinti, tačiau problemos esmę, paremtą fak-
tais, argumentais, išdėstytais popieriuje, tikrai verta paremti gyvu žodžiu.
Žinant, kad rezistencijos teisių komisijoje dirba minėtas vyresnysis pro-
kuroras Valentukevičius ir ten pat darbuojasi LLKS tarybos narys doc. A.
Švenčionis, pasitaikančių kliuvinių pašalinimo ar duomenų patikslinimo
reikalai gali būti sprendžiami patikimai ir operatyviai.
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ALDONA GINTAUTAITÈ
PAULIUS VERTELKA
Specialiai ,,Draugui”
iš Washington, DC

Šių metų gegužės 15–16 d. JAV
sostinėje Jungtinis Amerikos pabal-
tiečių komitetas (Joint Baltic Ameri-
can National Committee – JBANC)
surengė kas dvejus metus vykstančią
konferenciją, kurioje dalyvavo val-
džios atstovai iš Lietuvos, Latvijos,
Estijos bei Jungtinių Amerikos Vals-
tijų, taip pat žurnalistai, politikos ži-
novai, rašytojai ir buvę JAV Kongreso
nariai. Šių metų garbės svečias – Lat-
vijos Respublikos prezidentas Valdis
Zatlers, konferencijos tema – „Balti-
jos regiono saugumas: Senosios grės-
mės ir nauji iššūkiai”.

Amerikos lietuvių tarybos pir-
mininkas Saulius Kuprys, siekdamas
įtraukti daugiau lietuvių jaunimo į
išeivijos iš Baltijos šalių visuomeninę
veiklą JAV, pakvietė mus dalyvauti
konferencijoje, susipažinti su JBANC
veikla bei įgyti patirties, susijusios su
mūsų studijomis. Konferencijos metu
išklausėme aukštas pareigas einančių
pasisakymų užsienio, saugumo poli-
tikos bei energetikos temomis.

Konferencijos programa prasidė-
jo penktadienį, gegužės 15-ąją, trum-
pu kibernetinio saugumo pristatymu
JAV Kongreso rūmuose. Kalbėjo dr.
Stephen Blank iš Strateginių mokslų
instituto (U.S. Army War College),
Deron McElroy iš House Committee
on Homeland Security ir Paul Joyal
iš National Strategies, Inc. Kalbėtojai
pabrėžė kibernetinio saugumo svarbą
ne tik valstybiniame lygyje, bet ir
asmeniniuose kompiuteriuose. Pri-
minė Rusijos kibernetines atakas
prieš Estiją ir svarbias šio įvykio pa-
mokas. Vėliau Paveldo fondo (Herita-
ge Foundation) patalpose buvo aptar-
tos naujos informacinės galimybės,
padėsiančios atskleisti tikrąją komu-
nistinio režimo istoriją. Politinis ak-
tyvistas, žurnalistas, grafikos dizai-
neris bei prodiuseris Marcus Kolga
pristatė internetinį komunizmo mu-
ziejų (Global Museum on Commu-
nism, www.victimsofcommunism.
org), kuris pradės veikti jau šį birželį.
Baltarusijos atstovas Pavel Morazau
kalbėjo apie komunizmo nusikal-
timus bei jų pasekmes Baltarusijos
žmonėms. Švedijos Komunizmo nu-

sikaltimų informacijos instituto ats-
tovai pasakojo apie jų siekius supa-
žindinti Švedijos jaunimą su tikrąja
komunizmo istorija ir šios informaci-
jos įjungimą į šalies švietimo progra-
mas. Konferencijoje taip pat pristaty-
tas ir platintas dokumentinis latvių
režisieriaus Edvins Snore filmas
„The Soviet Story” (2008 m.).

Antrąją konferencijos dieną pasi-
klausyti pristatymų apie Balitjos ša-
lių regioninę politiką ir stabilumą, jų
santykius su JAV, diasporos ir diplo-
matijos ryšius susirinko apie 100
klausytojų. Pirmasis kalbėjo konfe-
rencijos garbės svečias Latvijos prezi-
dentas, jo ekscelencija Zatlers. Prezi-
dentas pabrėžė Latvijos narystės NA-
TO svarbą, bendradarbiavimą su
JAV, transatlantį solidarumą, bendrą
ir ryškų atsaką į Rusijos agresiją bei
demokratijos ir laisvosios rinkos iš-
saugojimą ekonominės krizės aki-
vaizdoje. ,,Nuolat kintanti aplinka
neturėtų palikti Aljanso narių nepa-
siruošusių atsakyti politinėmis, o
prireikus – ir karinėmis priemonėmis
į platų pavojų ir sunkumų spektrą.

Turėtų būti pasiektas bendras susi-
tarimas, aiškiai apibrėžiantis tuos
pavojus ir sunkumus, taip pat paaiš-
kinantis, kaip ir kokiomis priemo-
nėmis Aljansas į tai atsakys,” – teigė
Latvijos prezidentas.

Vėliau kalbėjęs Estijos užsienio
reikalų ministerijos atstovas Harri
Tiido savo kalboje išreiškė gilų susi-
rūpinimą „NordStream” dujotiekio,

JBANC konferencija Washington, DC

Baltijos jūros dugnu sujungsiančio
Rusiją ir Vokietiją, tačiau aplenksian-
čio Baltijos šalis, projektu. Tiido kal-
bėjo apie galimą dujotiekio pavojų jū-
ros ekosistemai bei Baltijos šalių gy-
ventojams, įvykus atominės bombos
detonacijai prilygstančiam vamzdyno

sprogimui. JAV gynybos departamen-
to atstovė Europos Sąjungos ir NATO
klausimais Julianne Smith kalbėjo
apie neseniai vykusį NATO viršūnių
susitikimą Strasbūre ir naują NATO
deklaraciją Aljanso saugumui užtik-
rinti. Buvęs Kongreso narys Don Rit-
ter ir daugelis kitų žinovų pabrėžė
JAV ir Baltijos šalių santykių bei sau-
gumo nuo Rusijos federacijos agresi-

jos užtikrinimo svarbą.
Vienintelis Lietuvos atstovas

konferencijoje, Užsienio reikalų mi-
nisterijos atstovas ypatingiems pave-
dimams Vytautas Naudužas pristatė
Lietuvos energetinio saugumo sun-
kumus ir galimybes. Ambasadorius
pasakojo apie Ignalinos atominės
jėgainės uždarymo grėsmę Baltijos
šalių energetiniam saugumui, pris-
tatė elektros energijos tiekimo tiltų
projektus „Lietuva-Švedija” bei „Lie-
tuva-Lenkija”, kurie užtikrins Bal-
tijos šalių energetinę nepriklausomy-
bę nuo Rytų kaimynių. Kiti projektai:
naujos atominės elektrinės statyba,
elektros skirstomųjų tinklų atnauji-
nimas, suskystintų dujų terminalas
Klaipėdoje, požeminė dujų saugykla
Syderiuose bei „Gintaro dujotiekis”
su Lenkija – toliau vystys regiono
energetinį veiksmingumą. Užsienio
reikalų ministerijos atstovas plačiau
supažindino su Lietuvoje jau vyks-
tančia daugiabučių atnaujinimo pro-
grama, kurią vykdant planuojama
modernizuoti 24,000 sovietinių pas-
tatų. Naudužo pranešimas susilaukė
gausių klausytojų plojimų dėl jo so-
vietinius laikus pašiepiančio humoro.
Klausimų ir atsakymų metu Naudu-
žas pakvietė JAV prezidentą Barack
Obama liepos 6 d. kelionės metu į
Maskvą porai valandų stabtelti Vil-
niuje ir kartu atšvęsti Lietuvos vardo
tūkstantmetį. Dviejų dienų trukmės
konferencijoje išgirdome daug nau-
jienų apie Baltijos valstybes ir jų san-
tykius su Rusija bei susipažinome su
visu tuo besidominčia išeivija iš Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos.

Konferencjoje mes ne tik sužino-
jome daug įdomios informacijos, bet
ir susipažinome su keletu įtakingų,
Baltijos šalims entuziastingai nusi-
teikusių visuomenės veikėjų. Šioje
kelionėje sulaukėme itin daug dėme-
sio iš vyresnės kartos JBANC veikė-
jų, nes pastaruoju metu yra akivaiz-
dus išeivijos jaunimo, besidominčio
Baltijos šalių likimu, trūkumas.
Mums pasakojo, jog tokiuose rengi-
niuose visada laukiama jaunų žmo-
nių, kurie ateityje galėtų perimti vy-
resniosios kartos darbus, todėl norė-
tume paraginti daugiau jaunų žmo-
nių prisidėti prie šios, didelį poten-
cialą turinčios veiklos. Mes labai
dėkingi už ALT’o ir JBANC suteiktą
galimybę dalyvauti konferencijoje
Washington, DC bei esame pasirengę
ir toliau prisidėti prie išeivijos vi-
suomeninio gyvenimo.

Daugiau informacijos apie JBA-
NC konferenciją, jos akimirkų nuo-
traukas bei visą Latvijos prezidento
Zatlers kalbą galite rasti internete
adresu: www.jbanc.org.

Pasibaigus diskusijai JAV Kongreso rūmuose, lankytojų centre JBANC tarybos nariai ir konferencijos dalyviai. Pirma
eilė (iš k.): Marju Rink-Abel, JBANC ir EANC prezidentė, Lya Karm, JBANC pirmininkė, Stephen Blank, profesorius SSI
valstybinio saugumo klausimais ir Paul M. Joyal NSI direktorius. Antra eilė (iš k.): Juris Mezinskis, JBANC sekretorius,
Deron McElroy, Kongreso politikos formavimo žinovas, Karl Altau, JBANC direktorius, Henry Gaidis ir Erik Puskar,
JBANC tarybos nariai. Peter Alunans nuotraukos

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departa-
mento atstovas Vytautas Naudužas ir Lietuvos ambasadorius Washington, DC
Audrius Brūzga.

Straipsnio autoriai: P. Vertelka (antras iš k.) ir A. Gintautaitė (trečia iš k.) šių-
metinės JBANC konferencijos metu.
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Ar PLC kelia rūpestį?
ALGIS KAZLAUSKAS

Pasaulio lietuvių centro (PLC)
metinėje apyskaitoje 48,500 dol. mi-
nusas? Ši nauja apraiška verta dėme-
sio ir viešo įvertinimo. Reikia susirū-
pinti, kol dar šaukštai nėra po pietų.
Minusas kelia praradimo baimę, o
taip pat ir klausimą – kodėl? Juk iki
šiol PLC gerai vertėsi, kartais net
galvas teko sukti, kaip įplaukas pa-
skirstyti. 

Finansiniai reikalai pasisuko
kitaip, pastačius dviejų milijonų do-
lerių sporto salę. Surinkta ir pažadė-
ta buvo vienas milijonas. 2008 m.
pranešime skola dar 1.1 mln. Dabar
Lietuvių Fondui perėmus skolą – jau
saugiau. Tačiau sakoma, kad „Skola
ne rona, neužgis”. Dar ir ilgalaikis
nuomininkas „Pines Academy” mok-
slo metų pabaigoje pasitraukia. Tad
tiek apie finansus, o kaip su salės pa-
naudojimu?

Šeštadienio moksleiviams salė
krepšiniui žaisti labai pravarti –
nereikia kitų salių ieškoti. Sale nau-
dojasi ir naujai susikūrę jaunimo
krepšinio ir tinklinio klubai. Tai ska-
tina naujai atvykusių lietuvių ben-
dravimą. Dažniau naujoji salė naudo-
jama ir kitiems renginiams. Bet kai
kurie iš tų renginių tilptų ir  Fondo
salėje. Abi salės nėra visą laiką pilnai
užpildytos. Tik tuomet įdėti pinigai
galėtų finansiškai pasiteisinti. Bet
juk apskaičiavimai ne viską pasako.
Yra pagyvėjusios lietuviškos veiklos
pliusų, kurių „procentai” tik ateityje
išryškės.

Užmojis salę statyti buvo mūsų
naujai suaugusio jaunimo. Gal many-
ta, kad šis žingsnis nustebins ir pri-

trauks daugiau entuziastų ir aukoto-
jų iš visų bangų? Tačiau kaip kad daž-
nai būna, užmojis pareikalauja dau-
giau darbo, lėšų ir pasiaukojimo, nei
manyta. Šitai išbando projektuotojų
ištvermę ir ryžtą. Projektas baigtas
ne tuoj pastatą pastačius, bet kai fi-
nansai sugrįžta į bent ankstesnes vė-
žes.

Šį projektą pradėjo mūsų ,,jauni-
mas”, pasiekęs vidurinio amžiaus. Jie
yra pajėgiausi. Dabar jiems tenka
ryžtis pasistengti padaryti daugiau,
negu buvo pradžioje numatę. Viduri-
nioji karta finansiškai yra pajėgiau-
sia. PLC taryba galėtų kreiptis į salei
aukojusius aukas padidinti, taip pat į
dabartinius sportininkus. Toks pa-
vyzdys pritrauktų salę paremti ir
likusius. Net ir tuos, kurie buvo abe-
jingi visam sumanymui.

Norėtume, kad lietuviškos veik-
los centras nežygiuotų į neaiškią atei-
tį. Teks visiems prisidėti, kad toji
skola pradėtų nykti. Tam yra įvairių
būdų. Pajėgūs galėtų aukas padidinti,
organizacijų vadovai galėtų pasis-
tengti, kad apmokami renginiai vyk-
tų savose salėse, šeimyninės šventės
galėtų prisitaikyti prie PLC patalpų
ir tokiu būdu Centrą paremtų. „Bin-
go”, kurio pajamos yra žymiai suma-
žėjusios, galėtų atsigauti atsiradus
daugiau sumanių vadybininkų. Cent-
ro administravime jau padaryta gera
pradžia atkreipiant dėmesį į išlaidų
taupumą ir prisitaikymą prie narių
poreikių.

Daug ką galima padaryti, kai no-
ri. Bet svarbu, kad visi matytų ryžto
ir ištvermės pavyzdį iš tą užmojį pra-
dėjusių ir salę pastačiusių.

Balandžio 18 d. „Draugo” dien-
raštyje perskaičiau straipsnį „Davat-
kynas”, kurį parašė Aldona Ruseckai-
tė. Labai patiko šis straipsnis apie
tokią unikalią vietą. Manau, kad ne-
daug kas žinojo apie šią vietą, o pa-
skaitę apie „Davatkyną” ,,Drauge”
gal ir aplankys. 

Straipsnio autorė prisipažįsta,
jog ji nemanė gyvenanti tokioje pri-
mityvioje visuomenėje, kuri bijo kan-
didatės į prezidentus todėl, kad ji yra
netekėjusi. Dabartinė visuomenė

nesmerkia vienišų žmonių.  Atvirkš-
čiai, turėtų būti gerbiamos moterys,
kurios neteka už bet kokio pasitai-
kiusio. Jeigu nesutinka gero gyveni-
mo draugo, tai gyventi su kuo papuo-
la yra savęs negerbimas. Jos gyvena
gražų, nors ir vienišą gyvenimą, yra
naudingos visuomenei. Reikia dau-
giau rūpintis šeimomis ir vienišomis
motinomis. 

Kazimiera Kubilienė
Beverly  Shores, IN

Šįmet birželio mėnesį sukaks ly-
giai šešiasdešimt metų, kai Augusti-
nas Steigvilas Eichstatt mieste buvo
įšventintas į kunigus. 1944-aisiais,
kai į Lietuvą jau ėjo sovietų tankai,
Augustinas, būdamas dvidešimtmetis
Telšių kunigų seminarijos klierikas,
paliko savo tėvų kraštą. Spalio 8 d.
atsisveikindamas su savo tėvu, Au-
gustinas manė, kad išeina trumpam,
gal iki šv. Kalėdų, bet tėvas liūdnai
atsakė, kad skiriasi tikriausiai „iki
Amžinybės”. Taip ir atsitiko. Kartu
su kitu klieriku pėsčiomis, trauki-
niais ir kitaip pasiekė Lenkiją, po to
Bavariją, po kurio laiko įstojo ir baigė
Eichstatt kunigų seminariją. 

Kun. Steigvilas su pagarba atsi-
liepia apie tuometinį Eichstatt vys-
kupą Michael Rackl, kuris daug pa-
dėjo pabėgėliams: „Tai buvo šventas
žmogus!”

Steigvilas buvo įšventintas į ku-
nigus 1949-aisiais birželio 29 d. Vie-
nerius metus kunigavo vokiškoje pa-
rapijoje, vėliau kelerius – lietuvių iš-
eivių stovyklose, nes jose taip pat la-
bai reikėjo dvasingo, paguodžiančio
žodžio. Jaunas kunigas išvyko į Romą
toliau studijuoti. Ten kun. Augusti-
nas susipažino su būsimu žymiu
Šventojo Sosto diplomatu, būsimuoju
kardinolu Audriumi Juozu Bačkiu.

Romoje kun. Augustinas aplankė ir
Švč. Mergelės Marijos Nekaltai Pra-
dėtosios vardo vienuoliją, trumpai va-
dinamą Marijonų vienuolių bendruo-
menė. Netrukus jis įstojo į Marijonų
vienuoliją, tuo dar labiau sutvirtin-
damas savo tarnystę Dievui ir žmo-
nėms. Jau daug  metų tėvas Augusti-
nas rūpestingai tarnauja lietuviams
Argentinoje.

Dėl amžiaus garbingas svečias iš
Argentinos negali atvykti į šventę,
bet jis dalyvauja joje su savo malda
tolimoje Argentinoje. Sveikiname tė-
vą Augustiną ir linkime jam viso ge-
riausio.

Alfred Bammesberger

ÎVAIRENYBÈS GYVENIME

Kaip Jūs norite, taip manykite,
bet man atrodo, kad siūlymas „Drau-
go” skaitytojams (prenumerato-
riams) išrinkti 10 geriausių lietuvių

poetų kvepia logikos stoka ir kultūros
nuosmukiu.

Petras Petrutis
Čikaga, IL

APIE BANDYMÂ IÕRINKTI GERIAUSIUS
LIETUVIÛ POETUS

Labai patinka lietuviški kryžia-
žodžiai. Nesitikiu laimėti, bet smagu
pasukti galvą lietuvių kalba ir paskui
pažiūrėti, kiek atspėjau. Sudoku – tai

ne naujiena, juos ir angliškuose laik-
raščiuose galima rasti.

Birutė Prasauskienė
Lomita, CA       

LIETUVIÕKI KRYÑIAÑODÑIAI

Skaičiusieji Vytauto Matulionio
laišką „Aklai į Vakarus” „Draugo”
laiškų skyriuje (2009 m. gegužės
mėn. 13 d.) turbūt negalėjo nenus-
tebti išsakytomis autoriaus mintimis
apie nešvankumų vartojimą lietuvių
literatūroje.

Pradžioje Matulionis lyg ir
pagiria Stasės Semėnienės mintis,
bet toliau tiesiog perša nešvankumų

vartojimą. Matulionio pasakymas,
kad Lietuvos literatūra vadovaujasi
šūkiu: ,,Aklai į Vakarus”, skaityto-
jams neturėtų būti priimtinas: išeitų,
kad lietuvių literatūra turi aklai
krypti į Rytus, iš kur į lietuvių kalbą
per keletą okupacijų atėjo didžioji
dalis nešvankių žodžių. 

Antanas Paužuolis, 
Chicaga, IL

JEI NE Î VAKARUS, TAI GAL Î RYTUS?

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

EICHSTATT, VOKIETIJA

Prieš 60 metų į kunigus įšventintas 
tėvas A. Steigvilas, MIC

Eichstatt katedra, kur Steigvilas buvo įšventintas į kunigus.
Tėvo A. Steigvilos nuotr.

Kun. Augustinas Steigvilas
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Nedarbas Lietuvoje – vienas didžiausiû ES

Vilnius, birželio 2 d. (ELTA) –
Sergančių vėžiu svajonė turėti paguo-
dos ir atjautos namus pasistūmėjo
dar sprindžiu į priekį. Per Sekmines,
kuomet uostamiestyje vyko ,,Vilties
bėgimas”, Šv. Pranciškaus onkologi-
jos centro statybai suaukota 47,5
tūkst. litų, tai yra maždaug 3 kartus
daugiau nei pernai.

Šv. Pranciškaus onkologijos cent-
ro statybą organizuoja Kretingos vie-
nuoliai broliai pranciškonai ir jų vy-
resnysis brolis Benediktas Jurčys, o
šiais metais prie organizacinių dar-
bų prisidėjo ir sergančių kraujo vėžiu
ligonių bendrija ,,Kraujas”.

Šis centras jau turi sklypą ir pro-
jektą. Šv. Pranciškaus onkologijos
centro statybai paskirtas sklypas
šiaurinėje miesto dalyje prie Klaipė-
dos universitetinės ligoninės onkolo-
gijos departamento, Labrenciškėse.

Kaip teigė bendrijos ,,Kraujas”
vadovė Dalia Bielskytė, šiam centrui
pastatyti reikia 6 mln. litų. 3 mln.
litų bus skirta iš Europos Sąjungos
fondų, trūkstamas lėšas tikimasi su-
rinkti labdaros akcijų metu. Šiemet
antrus metus iš eilės tuo tikslu Klai-

pėdoje surengtas ,,Vilties bėgimas”.
Sekmadienį už galimybę sergan-
tiems vėžiu turėti savo dvasinius na-
mus bėgo per 5,000 žmonių. Tai yra
dvigubai daugiau nei pernai.

Į uostamiestį paremti sumanymo
atvyko užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas. Lietuvos diploma-
tijos vadovas kartu su sūnumi Rai-
mundu pasirinko 3 km trasą. Ne vie-
nerius metus Jungtinėse Valstijose,
Didžiojoje Britanijoje praleidęs diplo-
matas teigė, jog ten tokie sumanymai
yra įprasti. 

Būsimasis onkologinių ligonių
informacijos ir pagalbos centras bus
pirmas toks, kuriame bus teikiama
psichologinė, dvasinė ir socialinė pa-
galba vėžiu sergantiems žmonėms.

Centrą sudarys keletas pastatų.
Pirmiausia bus statomas dienos cent-
ras su nedideliais nakvynės namais,
vėliau – meno galerija. Vienuoliai įsi-
kurs tame pačiame sklype ketinama-
me pastatyti vienuolyne, šalia kurio
išaugs nedidelė koplyčia, šie objektai
bus išlaikomi vienuolių pranciškonų
– Mažesniųjų brolių ordino lėšomis.
Ateityje bus pastatyta ir sporto salė.

Vilnius, birželio 2 d. (ELTA) –
Seimas po pateikimo pritarė Liustra-
cijos įstatymo redakcijos projektui,
pagal kurį liustracijos procesas turė-
tų būti baigtas iki 2012 m. liepos 1 d.

Pagal projektą asmenys, kuriuos
Liustracijos komisija yra pripažinusi
arba pripažins slapta bendradarbia-
vus su SSRS specialiosiomis tarnybo-
mis, 10 metų nuo to fakto paskelbimo
viešai negalėtų eiti pareigų, į kurias
skiria Seimas, prezidentas, Seimo
pirmininkas, Vyriausybė arba prem-
jeras. Taip pat tokie asmenys negalė-
tų būti viceministrais, ministerijos
kancleriais, valstybės įstaigų vado-
vais, jų pavaduotojais, dirbti valsty-
binių bei savivaldybių mokyklų va-
dovais, eiti prokurorų, Valstybės
kontrolės pareigūnų, statutinių tar-
nautojų pareigas.

Neprisipažinusiems slaptiems
KGB bendradarbiams 10 metų būtų
uždrausta dirbti krašto apsaugos sis-
temoje, Valstybės saugumo departa-
mente, diplomatinėje tarnyboje, eiti
pareigas, susijusias su Lietuvos ir
(ar) su užsienio valstybių ar tarptau-

tinių organizacijų įslaptintos infor-
macijos naudojimu ar tokios infor-
macijos apsauga, būti strateginę
reikšmę nacionaliniam saugumui tu-
rinčių įmonių vadovais ar tokias įmo-
nes saugančių saugos tarnybos ar
saugos padalinio vadovais.

A. Anušauskas savo projekte siū-
lo Liustracijos komisiją atriboti nuo
Valstybės saugumo departamento
(VSD). Šiuo metu VSD renka ir teikia
visą būtiną medžiagą komisijai, ta-
čiau NSGK pirmininkas siūlo šį dar-
bą pavesti Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimų centrui.

Jeigu šis įstatymas būtų priim-
tas, Liustracijos komisija būtų suda-
roma iš naujo.

,,Kiek galima Lietuvoje medžioti
tas raganas? Jau 20 metų praėjo, ir
dar norime pratęsti? Aš nežinau, ar
čia valstybei gresia koks nors pavo-
jus, kad vieną ar kitą kagėbistą išaiš-
kinsime?” – nauja įstatymo pataisa
piktinosi socialdemokratas Bronius
Bradauskas.

Naują Liustracijos įstatymo redak-
ciją toliau nagrinės Seimo komitetai.

Lietuvos vardo tùkstantmeçiui –
milžiniški gèliû užrašai

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) –
Ketvirtus metus rengiamos ekspedi-
cijos ,,Misija Sibiras” dalyviams šie-
met gali tekti atsisakyti atokesnių
tremtinių kapinių lankymo, patoges-
nio keliavimo būdo ir dalies informa-
cinės sklaidos projektų.

Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos (LiJOT) programų vadovas
Arnas Marcinkus sakė, kad šiuo me-
tu trūksta mažiausiai 50,000 litų prog-
ramai ,,Misija Sibiras 2009” supla-
nuotų lėšų.

,,Valstybė išgyvena ne pačius ge-
riausius metus. Verslininkai – taip
pat. Sunku užtikrinti planuotą prog-
ramos finansavimą, biudžetas šiek
tiek mažėja, todėl tenka atsisakyti
dalies veiklos”, – teigė A. Marcinkus.

Anot jo, labiausiai nukentės in-
formacijos sklaida. ,,Mūsų tikslas –
ne tik rengti ekspedicijas į Sibirą, bet
ir parodyti jaunimui, kad būti pilie-
tiškiems, patriotiškiems yra madin-
ga”, – sakė LiJOT atstovas.

Dėl pinigų stygiaus šiemetinės
ekspedicijos dalyviams gali tekti ke-
liauti ne itin patogiu būdu ir atsisa-
kyti kai kurių skrydžių.

A. Marcinkus svarstė, kad gali
būti, jog nepavyks aplankyti visų no-
rimų tremtinių kapų. ,,Dar laukiame
atsakymų iš bendrovių, organizacijų,
į kurias kreipėmės”, – sakė jis.

Šiemet programos ,,Misija Sibi-
ras” organizatoriai planuoja surengti
dvi ekspedicijas į Sibirą po lietuvių
tremties vietas.

Liustracijos procesâ siùloma
baigti per trejus metus

Jaunimo misijai trùksta pinigû�

Centro sergantiesiems v∂žiu
statybai paaukota 47,5 t∆kst. litû�

Vilnius, birželio 2 d. (BNS)
– Remiantis oficialiais Europos Są-
jungos (ES) statistikos agentūros
„Eurostat” duomenimis, balandį ne-
darbas šešiolikoje eurozonos valsty-
bių pasiekė aukščiausią lygį per be-
veik 10 metų, praneša BBC. Kovo
mėn. nedarbo lygis eurozonoje išaugo
nuo 8,9 proc. iki 9,2 proc. – aukščiau-
sio lygio nuo 1999 m. rugsėjo.

Nedarbas 27 ES valstybėse na-
rėse nuo kovo mėn. buvusio 8,4 proc.
balandį padidėjo iki 8,6 proc.

„Eurostat” paskaičiavimais, ba-
landį ES 20,8 mln. žmonių buvo be-
darbiai. Tai žymus padidėjimas nuo
kovo mėn. buvusio 556 tūkst. bedarbių

skaičiaus. Eurozonoje bedarbių skaičius
padidėjo 396 tūkst. iki 14,58 mln.

Balandį didžiausias bedarbystės
lygis ES buvo  Ispanijoje – 18,1 proc.,
po jos sekė Latvija (17,4 proc.) ir Lie-
tuva (16,85 proc.). Nedarbas išaugo
25 iš 27 ES valstybių narių. Rumuni-
ja ir Graikija yra vienintelės valsty-
bės, kuriose nedarbo lygis sumažėjo.

Europos didžiausioje ekonomi-
koje – Vokietijoje – nedarbo lygis nuo
kovo mėn. buvusio 7,6 proc. išaugo
iki 7,7 proc., o antroje pagal dydį ES
ekonomikoje Prancūzijoje nedarbas
nuo kovo mėn. buvusio 8,8 proc. iš-
augo iki 8,9 proc.

Vilnius, birželio 2 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lietuvos tūkstantmečio dai-
nų šventės „Amžių sutartinė”  proga
Vilniuje, ant Neries krantinės prie
Mindaugo tilto, gėlėmis bus išrašytas
poeto Vlado Braziūno eilėraščio pava-
dinimas: „Čia 1,000 metų dabar”. Už-
rašą sudarys daugiau nei 500 gelto-
nųjų serenčių, kuriuos padovanojo
šventės rėmėjai.

Žodžiai „Čia 1,000 metų dabar”
simbolizuoja Lietuvos valstybės kelią
nuo pat atsiradimo iki mūsų dienų.
Kaip pasakoja eilėraščio autorius,
poetas Vladas Braziūnas, „Čia 1,000
metų dabar” apima tiek Lietuvos vals-
tybės, tiek jos žmonių būtį nuo vardo
paminėjimo akimirkos iki nūdienos.

„Tikriausiai pastebėjote, kad
tarp žodžių nėra skyrybos ženklų, to-
dėl kiekvienas perskaitęs turėtų juos
suvokti savaip. Tikiuosi, tai padės
kiekvienam susimąstyti, ką man reiš-
kia būti lietuvių, kad tai ne tik garbė,
bet ir atsakomybė.  Kartu šiais žo-
džiais norėjau atkreipti dėmesį ne tik
į garbingą valstybės praeitį, bet ir

kelti ateities klausimą, nes kokia ji
bus, priklauso tik nuo mūsų”, – pa-
sakoja V. Braziūnas.

Gėles Neries krantinėje sodina
Lietuvos tūkstantmečio dainų šven-
tės savanoriai. Numatoma, kad gėlės
pražys iki prasidedant dainų šventei.

„Amžių sutartinės” renginių re-
žisierius Gytis Padegimas pasakoja,
kad gėlių motyvai bus naudojami vi-
sos šventės metu: „Augalų tematika
yra neatsiejami nuo lietuvių liaudies
meno, o ir patys lietuviai – žemdirbių
tauta, todėl manau, kad gėlės yra su-
siliejusios su mūsų identitetu. Tai
tarsi kvietimas trumpam stabtelėti,
atsigręžti į gamtą ir prisiminti, iš kur
esame kilę”, – teigia režisierius.

Planuojama, kad gėlės puoš ne
tik Neries krantinę, bet ir Vingio bei
Sereikiškių parkus, o Katedros varpi-
nės bokštą apjuos stilizuota Lietuvos
trispalvė, padaryta iš tūkstančių žiedų.

Dainų šventė „Amžių sutartinė”
vyks liepos 1–6 d. Vilniuje. Joje pasi-
rodys daugiau nei 40,000 dalyvių iš
Lietuvos ir išeivija iš viso pasaulio.

Pranciškonų vyresnysis brolis Benediktas Jurčys – vienas iš ,,Vilties bėgimo” suma-
nytojų. Dalios Lenkauskaitė (ELTA) nuotr.

Kėdainiai, birželio 2 d. (ELTA) – Senosios rinkos aikštėje Kėdainiuose pastatytas
skulptoriaus Algirdo Boso sukurtas paminklas kunigaikščiui Jonušui. 

Dainiaus Ručinsko (ELTA) nuotr.
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reikšdami savo įtūžį, kad Izraelis
Jungtinių Valstijų spaudžiamas gali
panaikinti sargybos postus. Žydų
ekstremistai užtvėrė kelius ir apšau-
dė palestiniečius, mėginusius išvyti
įsibrovėlius ir savo laukų šiaurinia-
me Vakarų krante, skelbia įvykių liu-
dininkai.

* * *
Izraelis stengėsi nesureikšminti

pastaruoju metu savo ištikimiausio
sąjungininko Washington išsakytos
kritikos, kai JAV prezidentas B. Oba-
ma pažadėjo kalbėti ,,atviresniu” to-
nu su žydų valstybė. Kai kurie Izraelio
pareigūnai mėgino sušvelninti aštrias
B. Obama pastabas, o kiti sakė, kad
JAV administracija turėtų gerbti su-
sitarimus, sudarytus vadovaujant
ankstesniam prezidentui G. W. Bush.

SAN SALVADOR
Buvusio žurnalisto Mauricio Fu-

neso prisaikdinimo Salvadoro prezi-
dentu iškilmės, kuriose dalyvavo JAV
valstybės sekretorė Hillary Clinton,
rodo, jog Washington siekia ben-
dradarbiauti su nuosaikios kairiosios
pakraipos Lotynų Amerikos vyriau-
sybėmis. Savo pirmajame pasirašyta-
me teisės akte naujasis vadovas nu-
rodė, jog visiškai atnaujinami prieš
50 metų dėl Kuboje įvykusios komu-
nistinės revoliucijos nutraukti diplo-
matiniai ryšiai. 

WASHINGTON, DC
Washington pareiškė apgailesta-

vimą, kad buvo surengti parlamento
rinkimai Pietų Osetijoje, po kurių jos
prezidentas Eduard Kokoity dar la-
biau sustiprino savo valdžią šiame
nuo Gruzijos atsiskyrusiame regione,
sakoma išplatintame Valstybės de-
partamento pareiškime. ,,JAV nepri-
pažįsta nei šių rinkimų teisėtumo,
nei rezultatų”, – pažymima Valstybės
departamento pareiškime.

* * *
Iki pernai didžiausia pasaulio

automobilių gamintoja buvusi Gene-
ral Motors oficialiai skelbia bankru-
tavusi. Vietoje dabartinio susivieniji-
mo bus įkurta mažesnė bendrovė,
kuri sieks varžytis pasaulinėje rinko-
je. Daugumą GM akcijų perima JAV
vyriausybė. General Motors duome-
nimis, bendrovės turtas vertinamas
82,29 mlrd. JAV dolerių, o skolos sie-
kia 172,81 mlrd. JAV dolerių, prane-
ša Bloomberg naujienų agentūra. 

Pasaulio naujienos

Vis dar ieškoma dingusio
Prancùzijos oro linijû lèktuvo

Londonas, birželio 2 d. (AFP/
BNS) – JAV prezidentas Barack Oba-
ma pareiškė, kad Jungtinės Valstijos
negali primesti kitoms šalims savo
vertybių, tačiau tvirtino, kad tokie
principai kaip demokratija ir įstaty-
mo valdžia yra universalūs.

Interviu BBC, kurį davė prieš sa-
vo kelionę į Saudo Arabiją, Egiptą ir
Europą, B. Obama sakė, kad Jung-
tinės Valstijos turi vadovauti rody-
damos pavyzdį, ir tai pirmiausia reiš-
kia Guantanamo Kuboje esančios su-
laikytųjų stovyklos uždarymą.

,,Manau, pavojinga, kai Jungti-
nės Valstijos ar bet kuri kita šalis
mano, kad mes galime paprasčiausiai
primesti šias vertybes kitai šaliai su
kitokia istorija ir kitokia kultūra”, –
sakė JAV prezidentas.

Tačiau jis pabrėžė: ,,Demokra-
tija, įstatymo valdžia, žodžio laisvė,
religijos laisvė – tai ne tik Vakarų
principai, kuriuos reikia užkelti
šioms šalims, – veikiau tai yra uni-
versalūs principai, kuriuos jos gali
priimti ir patvirtinti savo naciona-
linio identiteto dalimi.”

B. Obama sakė, kad savo ke-
lionės metu ,,skatins” šalis propa-

guoti šias vertybes, bet pridūrė: ,,Ma-
nau, jog svarbiausia, ką galime pa-
daryti, yra būti geru pavyzdžiu.”

,,Štai kodėl Guantanamo kalėji-
mo uždarymas, mano požiūriu, kad ir
koks sunkus būtų, yra svarbus. Nes
dalis to, ką norime pareikšti pasau-
liui, yra tai, kad šios vertybės yra
svarbios net tada, kai sunku, ne tik
tada, kai lengva”, – pažymėjo JAV
vadovas.

B. Obama yra pažadėjęs Guan-
tanamo kalėjimą uždaryti iki 2010 m.
sausio 22 d., bet jo planai susidūrė su
kitų šalių nenoru priimti Guanta-
namo kalinius ir griežtu amerikiečių
nepritarimu tam, kad jie būtų per-
kelti į JAV teritoriją.

B. Obama šią savaitę vyksta an-
tros kelionės į Europą, jausdamas
didėjantį spaudimą parodyti, kad jo
užsienio politika, paremta susitarimo
siekimu, gali duoti rezultatų, kurių
nepavyko pasiekti jo pirmtakui
George W. Bush, pirmenybę teiku-
siam vienašališkumo principui.

Po ketvirtadienį Egipto sostinėje
numatyto ir nekantriai laukiamo B.
Obama kreipimosi į pasaulio musul-
monus prezidentas keliaus į Vokietiją
ir Prancūziją, kur, be kita ko, aplan-
kys svarbias Antrojo pasaulinio karo
vietoves. Specialistai sako, kad nors
B. Obama kelionė į Prancūziją ir Vo-
kietiją turi daugiau simbolinę reikš-
mę, prezidentas turi imtis veiksmų
parodyti, kad jo užsienio politika gali
lemti vieningesnį požiūrį į bendras
problemas, su kuriomis susiduria
tarpžemyninės sąjungininkės.

JAV negali primesti savo vertybiû,
sako B. Obama

KIJEVAS
Į Ukrainos Aukščiausiąją radą

pateiktas įstatymo projektas, kurio
autorius siūlo sugrąžinti visiems
miestams ir kaimams šalyje istori-
nius pavadinimus. Tai praneša sve-
tainė proUA. Tokį siūlymą pateikė
Julija Tymošenko bloko (JTB) depu-
tatas Jurij Hnatkevič. Jo nuomone,
artėjant šalies nepriklausomybės pa-
skelbimo 20-osioms metinėms iš Uk-
rainos žemėlapio būtina pašalinti vi-
sus sovietinius pavadinimus. Deputa-
tas taip pat pasiūlė pervardyti 25
miestus ir dvi sritis. 

* * *
Julija Tymošenko blokui (JTB)

atstovaujantis liaudies deputatas
Serhij Myščenka teigia, jog Ukrainos
prezidentas Viktor Juščenka pasiry-
žęs paskelbti pirmalaikius preziden-
to rinkimus ir paleisti Aukščiausiąją
radą, jeigu JTB ir Regionų partija su-
darys koaliciją. Drauge jis pažymėjo,
kad yra mažai galimybių sudaryti
tokią koaliciją. Be to, pasak S. Myš-
čenka, niekas iš deputatų nedalyvavo
rengiant JTB ir Regionų partijos
įstatymo projektą dėl konstitucijos
pataisų, kurį neva galima rasti inter-
nete.

MASKVA
Rusija Palestinos autonomijai

padovanojo 50 šarvuočių, kurie bus
pristatyti per 3 artimiausius mėne-
sius, agentūrai ,,Interfax” pareiškė
aukšto rango Rusijos kariškis. Šar-
vuočiai, kuriuos skyrė Rusijos gyny-
bos ministerija, paruošti pervežimui,
nuo jų nuimta ginkluotė, pridūrė
kariškis. Tai paskelbta tą pačią die-
ną, kai Maskvoje lankosi Izraelio už-
sienio reikalų ministras. Izraelio am-
basadorė Rusijoje Anna Azari  sakė,
jog Izraelis neprieštarauja, kad šar-
vuočiai būtų padovanoti Palestinos
savivaldai, kontroliuojančiai kai ku-
rias Vakarų kranto teritorijas.

JERUZALĖ
Žydų naujakurių minia pirma-

dienį šėlo Vakarų krante. Jie mėtė
akmenis, degino pasėlius ir sužeidė
mažiausiai 4 palestiniečius, taip

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

CENTRINĖ AMERIKA

Paryžius, birželio 2 d. (AFP/
BNS) – Paieškų grupės antradienį
naršė Atlanto vandenyno sritį, kurio-
je be žinios dingo Prancūzijos oro
bendrovės ,,Air France” lėktuvas,
skraidinęs 228 žmones, tebesitikint
rasti išsigelbėjusių ir pėdsakų, ga-
linčių padėti nustatyti šios nelaimės
priežastį. Brazilijos karinių oro pajė-
gų (KOP) lėktuvas aptiko vandenyne
nuolaužų, kurios gali būti minimo
dingusio lėktuvo, bet tai kol kas ne-
patvirtinta.

Tyrėjai taip pat nagrinėjo keletą
pranešimų apie gedimus, kuriuos
pasiuntė į smarkią audrą patekęs lėk-
tuvas, o Brazilijos ir Prancūzijos ieš-
kotojų lėktuvai, nepaisydami blogų
orų, skraidė virš vandenyno srities
pusiaukelėje tarp Pietų Amerikos ir
Afrikos. Paryžiui paprašius, Jungti-
nės Valstijos taip pat pasiuntė sekimo
lėktuvą ir oro pajėgų paieškos ir gel-
bėjimo komandą.

Pareigūnai nustatė paieškos zo-
ną už maždaug 1,100 kilometrų nuo
Brazilijos šiaurės rytinių krantų pa-
gal paskutinį signalą, gautą iš dingu-
sio ,,Air France” lėktuvo. Lėktuvas
,,Airbus A330” automatiškai pasiun-
tė žinutę, kurioje pranešama apie
daugelį elektrinės sistemos gedimų ir
pažeistą salono sandarumą.

Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy ir kiti pareigūnai perspėjo,
jog liko labai mažai vilčių rasti išsi-
gelbėjusių. Tad tikėtina, kad ši nelai-
mė pagal aukų skaičių bus didžiausia

,,Air France” istorijoje ir daugiausiai
gyvybių nusinešęs civilinės aviacijos
įvykis nuo 2001 m.

Vienas Brazilijos oro bendrovės
TAM pilotas pranešė skrisdamas per
Senegalo oro erdvę pastebėjęs oran-
žinius blyksnius vandenyno paviršiu-
je, tačiau Prancūzijos kariuomenės
atstovas spaudai kol kas negalėjo pa-
tvirtinti šios informacijos. Pasak jo,
vienas iš Žaliojo kyšulio pakilęs
Prancūzijos žvalgybos lėktuvas pra-
skrido spėjamu lėktuvo maršrutu iki
paskutinės žinomos jo buvimo vie-
tos.

Charles de Gaulle oro uoste su-
krėsti lėktuvo keleivių giminaičiai
buvo nulydėti į privačią zoną laukti
naujienų. Jiems pagalbą teikia psi-
chologų komanda. ,,Air France” pra-
nešė, kad lėktuvu skrido 216 keleivių
– 126 vyrai, 82 moterys, 7 vaikai ir
kūdikis. Lėktuve taip pat buvo 12
įgulos narių prancūzų. Keleiviai buvo
iš 32 valstybių, įskaitant 61 žmogų iš
Prancūzijos, 58 žmones iš Brazilijos
ir 26 žmones iš Vokietijos.

Prancūzijos aplinkos ministras
Jean-Louis Borloo, kuris yra atsa-
kingas ir už transportą, sakė, kad
lėktuvo pagrobimo versija buvo at-
mesta. ,,Airbus” nurodė, kad lėktuvai
A330 yra saugūs ir kad iki šiol nebu-
vo žuvęs nė vienas šių lėktuvų ko-
mercinių skrydžių keleivis. Tačiau
1994 m. vienas toks lėktuvas sudužo
bandymo metu, Pietų Prancūzijoje.
Tada žuvo 7 juo skridę žmonės.
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,,Drauge” galima 
įsigyti puošnius 
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Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių
Enciklopedijos”, išleistos 1959
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Atkelta iš 3 psl.

Politikos veteranus – į pensiją,
liberalcentristus – į EP?

Nr. 14. Liberalų ir centro 
sąjunga

Nors tenka nusižengti eiliškumo
biuletenyje principui, manau, kad abi
partijas, kurios savo pavadinime ape-
liuoja į liberalizmą, verta aptarti vie-
name rašinyje. (...)

Liberalcentristų tvirtinimu, ne-
teisinga į EP rinkti politikos vetera-
nus, kuriems tai esą savotiška politi-
nė pensija. Mes esą turėtume rinkti
veržlius ir jaunus politikus. O jų esą
daugiausia liberalcentristų sąraše.
Na, dėl pastarojo teiginio galima rim-
tai suabejoti. Taip pat ir dėl to, ar li-
beralcentristai iš tiesų sugebėjo su-
rinkti solidžiausią sąrašą: 1. Artūras
Zuokas; 2. Arminas Lydeka; 3. Regi-
mantas Čiupaila; 4. Benas Renatas
Baltusis; 5. Klemensas Rimšelis; 6.
Dalia Štraupaitė; 7. Jonas Čekuolis;
8. Jonas Jučas; 9. Irena Ričkuvienė;
10. Saulius Budinas; 11. Saulius La-
pėnas; 12. Vitas Mačiulis; 13. Gin-
taras Sodeika; 14. Žilvinas Šilgalis;
15. Saulius Paukštys; 16. Kazys Pau-
likas; 17. Miroslavas Monkevičius;
18. Artūras Laktionkinas; 19. Jonas
Liesys; 20. Artūras Melianas; 21. Vy-
tautas Bogušis; 22. Raimundas Pa-
laitis; 23. Algis Čaplikas; 24. Raimon-
das Šukys.

Suprantu tuos, kurie žavisi Zuo-
ko jaunatvišku entuziazmu. Tačiau
taip pat prisimenu ir šio politiko
išvedžiojimus apie tai, kad moralei
politikoje ne vieta, jo ryšius su „Ru-
bikonu” ir plačiai nuskambėjusius te-
lefoninius pokalbius. Zuokas gali
guostis, kad jis ne vienintelis kaltu
pripažintas sąrašo pirmuoju. Jo „ne-
laimės brolis” – Saulius Stoma. Tiesa,
pastarasis savo bausmę atliko „nuo
skambučio iki skambučio”, o Zuokui
pavyko išlikti laisvėje ir net aktyvioje
politikoje.

Lydeka Lietuvoje labiausiai gar-
sėja kaip etiketo specialistas. Jo va-
dovavimas Žmogaus teisių komitetui
kur kas mažiau pastebimas. Vargu ar
Lydeka labai praturtintų EP. Tikrai
negaliu abejoti Regimanto Čiupailos
kompetencija. Tačiau man iki šiol lie-
ka mįslė, kodėl, patekę į valdančiąją
koaliciją ir išsiderėję vidaus reikalų
ministro postą, liberalcentristai iš jo
išprašė Čiupailą. Ministru tapo EP
kandidatų sąraše 22 numeriu įrašy-
tas Raimundas Palaitis. Ar santyki-
nai aukšta Čiupailos vieta sąraše –
kompensacija už tai? Na, o Jonas
Jučas asmeniškai man įsiminė kaip
beviltiškas kultūros ministras. (...)
Dar norėčiau paminėti fotografą Sau-
lių Paukštį. Jo įtraukimas į sąrašą
buvo plačiai reklamuotas. Tikrai ta-
lentingas menininkas, tačiau jo buvi-
mas sąraše labiau simbolinis – 15
vieta sąraše tikrai turėtų „apsaugoti”
nuo EP. (...)

Aukščiau galvą?

„Lietuvai kaip gaivaus oro gurkš-

nio trūksta idėjų, kaip išsiveržti iš
užburto tolesnio klimpimo į krizę
rato, savo ir taip nedidelės ekonomi-
kos siaurinimo, galų gale, savo žmo-
gaus negerbimo, verčiant jį ieškoti
socialinės paramos, užuot pasiūlius
galimybių dirbti ar plėtoti verslą,
uždirbti ir oriai žvelgti į gyvenimą.
Todėl turime atsakyti į klausimą,
kaip toliau gyvens Lietuva, Lietuvos
žmonės, kokią viziją mes siūlome sa-
vo vaikams ir anūkams. Jau šiandien
turėtume aiškiai projektuoti, kaip
atrodys Lietuvos valstybė ir lietuvių
tauta, kai švęsime, tarkime, Kovo 11-
tosios 50-metį, t.y. 2040 m. Kokia bus
mūsų demografinė padėtis, kokia bus
lietuvių kalbos padėtis, kaip bus sut-
varkytas mūsų vaikų ir anūkų gyve-
nimas. Ar paliksime po savęs aiškią ir
prasmingą perspektyvą, ar eisime
niokojimo, vienadienės naudos, gyve-
nimo ateities kartų sąskaita keliu.”
Tai ne kokio nors instituto parengtas
Lietuvos ateities scenarijus, tai iš-
trauka iš liberalcentristų progra-
mos... rinkimuose į EP. Liberalcen-
tristai lieka ištikimi sau ir viešųjų
ryšių specialistų patarimams ir yra
linkę kalbėti ne tiek apie realų darbą
EP, kiek reaguoti į emocinį foną Lie-
tuvoje. Po Andriaus Kubiliaus apo-
kaliptinių ištarmių Lietuvos žmonės
pasiilgę įkvepiančios vizijos ir kažko
viltingo. Tad liberalcentristai ir nus-
prendė priminti LDK didybę ir
pareiškė: „aukščiau galvą”.

(...)
Esminis klausimas – kaip sude-

rinti visų ES valstybių interesus?
Kaip pasiekti, kad ES taptų rimčiau-
siu geopolitiniu žaidėju pasaulio poli-
tikoje ir kartu ji primintų LDK laikų
šlėktų Seimą, kur kiekvienas pasi-
rengęs šaukti – veto? Kaip harmo-
ningai suderinti bendrą laisvą rinką,
laisvą asmenų judėjimą su saugumu
ir kiekvienos valstybės norų paisy-
mu? Programos teiginiai skamba
gražiai, tačiau primena chrestoma-
tinį pažadą – „mažinsime mokesčius
ir didinsime valstybės išmokas”. (...)

Vienu iš svarbiausių liberalcen-
tristų programos dalių – euras. Li-
beralcentristai iš visų rinkimuose
dalyvaujančių partijų aktyviausiai
pasisako už kuo greitesnį euro įve-
dimą. Netgi siūloma pereinamuoju
laikotarpiu įsivesti eurą, net nesijun-
giant į eurozoną. Kiek žinau, pas-
tarąjį siūlymą dauguma  ekonomikos
žinovų vertina labai skeptiškai. Kita
vertus, euro įvedimo kaip išsigelbėji-
mo laukiantiems liberalcentristų
siūlomas „saldainiukas” gali patikti.

(...)
Subjektyvus vertinimas. Tikrai

nustebčiau, jei liberalcentristų atsto-
vams pavyktų patekti į EP. Spėju, kad
liberalai turėtų nuvilioti nemažą dalį
liberalcentristų rinkėjų. Nors dabar-
tinėje politinėje maišalynėje mažai
kuo gali būti tikras. Gal ir visai ne-
blogai būtų, jei vietoj Zuoko Seime
atsirastų Zuokienė? Ji turėtų patekti
į Seimą, jei bus išrinktas bent vienas
liberalcentristas parlamentaras.

Sutrumpinta

Bernardinai.lt

RINKIMAI Į EUROPOS
PARLAMENTĄ (V)

Istorikai ilgą laiką ginčijosi dėl
to, kas įsakė pastatyti Berlyno sieną.
Vieni argumentavo, kad tokį įsakymą
davė Rytų Vokietijos vadovas Walter
Ulbricht, kiti aiškino, kad tokio su-
manymo autorius buvo Sovietų Są-
jungos vadovas Nikita Chruščiov.
Kaip rašo „Der Spiegel”, dabar at-
rasti 1961 metų rugpjūčio mėnesio
Rusijos dokumentai gali padėti leng-
viau atsakyti į šį klausimą.

Jie 1942 metais susitiko Stalin-
grade, kur kovėsi vienoje pusėje. Vie-
nas jų, kasyklos darbuotojo sūnus iš
Ukrainos, organizavo miesto gynybą
nuo artėjančių Vermachto dalinių, o
kitas, išeivis iš Vokietijos, garsia-
kalbiu ragino priešininko pėstinin-
kus pakeisti puses. Visa tai yra aišku,
kaip ir aišku tai, kad du vyrai – im-
pulsyvus Kremliaus diktatorius
Chruščiov ir racionalus Vokietijos
Demokratinės Respublikos (VDR)
įkūrėjas Ulbricht – nemėgo vienas
kito.

Tačiau per ateinantį dešimtmetį
abu politikai buvo artimi sąjunginin-
kai. „Der Spiegel” klausia, kuris iš
šių vyrų 1961 metų rugpjūčio 13 die-
ną priėmė sprendimą statyti Berlyno
sieną. Kas yra atsakingas už tai, kad
Berlyną į dvi dalis padalino 165,7 ki-
lometrų spygliuota siena? Ši siena
užvėrė galimybes Rytų Vokietijos
gyventojams pabėgti į demokratišką
Vakarų Vokietiją. Bandydami įveikti
Berlyno sieną, žuvo mažiausiai 136
asmenys. Daugumą jų nušovė sieną
saugoję kariai, kiti žuvo užlipę ant
žemės minų, o dar kiti nuskendo
Šprė upėje.

Vokietijos istorijos instituto dar-
buotojas Matthias Uhl Maskvoje
aptiko vieną pokalbio tarp VDR ir
Sovietų Sąjungos vadovų įrašą, kuris
gali padėti istorikams atsakyti į
daugelį rūpimų klausimų. Šis pokal-
bis tarp Chruščiov ir Ulbricht vyko
1961 metų rugpjūčio 1 dieną.

Tuo metu jau buvo pradėta
rengtis Berlyno sienos statybai. Iš
pokalbio aiškėja, kad idėjos autoriu-
mi yra Chruščiov, kuris prieš kurį
laiką buvo pasiuntęs sovietų ambasa-
dorių Rytų Berlyne, kad šis įtikintų
Ulbricht, jog nesutarimus ir įtampą
santykiuose su Vakarais galima iš-
naudoti apjuosiant Berlyną geležiniu
žiedu. Pokalbio metu Chruščiov aiš-
kina, jog Rytų Vokietiją jau paliko
daug inžinierių, todėl reikia kažką
daryti, kad padėtis keistųsi. Chruš-
čiov, kaip aiškėja iš pokalbio, lengvai

įtikino Ulbricht sienos nauda. VDR
vadovas aiškino, kad yra labai daug
problemų, kurių negalima išspręsti
esant atviroms sienoms.

Įsibėgėjus Šaltajam karui, tiek
Ulbricht, tiek Chruščiov tikėjo, kad
konfliktas tarp kapitalizmo ir socia-
lizmo bus išspręstas Vokietijoje, todėl
abu komunistai dėjo daug pastangų,
kad VDR ekonomika pranoktų Va-
karų Vokietijos ekonomiką. Tačiau
Ulbricht planinės ekonomikos sis-
tema pasirodė esanti nekonkurencin-
ga ir vien 1960 metais apie 200 tūkst.
VDR gyventojų pabėgo į Vakarus,
siekdami išvengti tuščių parduotuvių
lentynų ir slaptosios policijos Stasi
persekiojimų. Per rugpjūčio 1 dienos
susitikimą įsiutęs Chruščiov pareiškė
Ulbricht: „Kai aš prieš porą metų
dalyvavau jūsų partijos sovažiavime,
viskas buvo puiku. Kas atsitiko? Jūs
planavote aplenkti Vakarų Vokietiją
jau 1961–62 metais?”

Į tai Ulbricht atsakė: „Gyvento-
jai kelia reikalavimus, kurie negali
būti patenkinti.” Dėl susidariusios
padėties Ulbricht, kuris pagal išsi-
lavinimą buvo dailidė, apkaltino Len-
kijos ir Bulgarijos komunistus, kurie
nepaisant visų susitarimų esą ne-
tiekia VDR nei plieno, nei anglies. Ul-
bricht netgi pareiškė, kad Bona pla-
nuoja 1961 metų pabaigoje sukurs-
tyti perversmą Rytų Vokietijoje. So-
vietai, atrodė, patikėjo tokiais nai-
viais Ulbricht paaiškinimais.

„Mes jums duosime vieną ar dvi
savaites būtiniausiam ekonominiam
pasiruošimui. Tuomet jūs sušauksite
parlamentą ir paskelbsite tokį komu-
nikatą: ‘Pradedant rytojumi, bus
įrengti patikros punktai ir uždrau-
džiamas tranzitas. Kiekvienas, norin-
tis kirsti sieną, tą galės padaryti tik
su atitinkamų VDR valdžios organų
leidimu’” – teigė Chruščiov, atsaky-
damas į Ulbricht skundus.

Chruščiov siekė įtikinti Rytų
Vokietijos gyventojus, kad siena sta-
toma siekiant juos apsaugoti nuo
Vakarų Vokietijos šnipų. Tačiau net ir
jis pats nelabai tikėjo savo propagan-
da. Jis liepė Ulbricht neprasitarti gy-
ventojams apie planuojamą naują
sienos režimą, nes tai esą tik dar la-
biau paskatintų emigraciją. Chruš-
čiov baiminosi, kad prie sienos su
Vakarų Berlynu susidarytų automo-
bilių kamščiai, o tai reikštų savotišką
protestą prieš Rytų Vokietijos sant-
varką.

Spiegel Online ir Balsas.lt 

Kas įsakė pastatyti
Berlyno sieną?

Chruščiov siekė įtikinti Rytų Vokietijos gyventojus, kad siena statoma siekiant
juos apsaugoti nuo Vakarų Vokietijos šnipų. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

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

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

PASLAUGOS

REMKIME DRAUGO FONDÂ –
RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

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

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel.
630-552-4169.

* Vyras ieško pastovaus darbo su
gyvenimu. Didelė patirtis, automo-
bilis. Tel. 773-715-5364.

* Moteris, gyvenanti Chicago Ridge,
ieško darbo su grįžimu namo tik šeš-
tadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Vairuoja, anglų kalba, geros
rekomendacijos. Tel. 773-575-3343.

* Maloni, ramaus būdo moteris
ieško senelių slaugos darbo su gyve-
nimu. Vairuoja, gali dirbti ir kitoje
valstijoje. Tel. 630-999-9505.

* Moteris, su minimalia anglų kalba
ieško pastovaus darbo ar pakeitimų
tik lietuvių šeimoje. Siūlyti įvairius
variantus.  Tel. 630-272-6535 arba
630-863-0958.

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

Fotoalbumą „Lietu-
vių kultūrinis paveldas
Amerikoje” galima įsi-
gyti Čikagoje, – „Lietuvė-
lėje” ir Balzeko muziejuje.
Lemonte albumą galima
pirkti PLC krautuvėlėje
„Dovanėlė”. Fotoalbumo
kaina 40 dol. Albumą taip
pat galima užsisakyti paš-
tu atsispausdinę užsaky-
mo reklamą ir atkarpą iš
JAV LB tinklalapio: www.
javlb.org. Jei kas turi sun-
kumų fotoalbumą surasti
ar užsisakyti, galite rašyti
el. laišką šiuo adresu:
lukasad@verizon.net

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 29

Išklausęs paaiškinimų, Abra-
menka su dirbtina užuojauta pa-
guodė: – Nesijaudink, sovietų valdžia
neapleis nė vienos savo šeimos ir
visoms, kiek įmanoma, padės. Taip
,,nuraminęs”, tovariščius komisaras
vėl paprašė, kad niekam nekalbėčiau
apie šį pokalbį.

* * *
Tuo laiku mums, visiems buvu-

siems Lietuvos Autorinktinės ka-
riams, buvo dėstomos teorinės pa-
mokos apie vikšrinius vilkikus ir
šarvuočius. Vieną birželio dieną visus
vairuotojus išrikiavo ir pranešė, kad
dabar turime važiuoti į Varėnos
geležinkelio stotį atsivežti naujos
technikos. Į stotį buvome nuvežti
sunkvežimiu ir ten tada pirmą kartą
pamatėme rusų ,,technikos stebuk-
lą”: ant atvirų vagonų-platformų
stovėjo sovietinės tanketės su iš-
raiškingu pavadinimu – ,,Komsomo-
lec”. Tai buvo vikšriniai vilkikai, ku-
rių visas ,,kovines” savybes aš paži-
nau truputį vėliau, karo metu.

Rusiški ,,Komsomolcai” išoriškai
ir konstrukciškai buvo labai panašūs
į angliškas ,,Vickers” tanketes, ku-
rios buvo Lietuvos kariuomenės šar-
vuočių dalinyje, Radviliškyje. Gal bol-
ševikai juos paprasčiausiai nusikopi-
javo ir ,,idėjiškai” pervardino. Jų ne-
paprastą panašumą vėliau patvirtino
ir mano brolis Vincas, kuris, kaip jau-
nesnysis leitenantas, tik ką baigęs A.
S. Karo mokyklą, buvo nusiųstas sta-
žuotis į Radviliškio šarvuočių rink-
tinę. Be to, vienas šio dalinio būrys
buvo įkurdintas ir Kaune, Ąžuolyne,
netoli Sporto halės. Todėl mūsų
,,vickers’us” aš buvau matęs ne vien
nuotraukose.

,,Komsomolcų” priekyje buvo
šarvuota kabina su dviem įlipimo
liukais viršuje ir dvejomis vietomis –
vairuotojui ir šauliui-kulkosvaidi-
ninkui. Kabina buvo gan patogi, su
variklio ir vikšrų valdymo sistema
(vairalazdėmis). Variklis – benzininis,
4 cilindrų (,,GAZ AA” tipo), greitis –
iki 50 km/h. Už kabinos buvo lyg
sunkvežimio kėbulas su žemais bor-
tais. Pačiame kėbule, kraštuose, išil-
gai, dar buvo 2 suolai-sėdynės su at-
lošais, ant kurių iš abiejų pusių galėjo
sėdėti po 3 karius. Taigi, čia sutilpo
visa LAP-105 mm pabūklą aptarnau-
janti įgula. Kėbulas buvo uždengia-
mas brezentu, kurį buvo galima grei-
tai nuimti nuo išardomų rėmų.

Iškrauti tanketes mums padėjo
rusai, kurie viename iš keleivinių
vagonų atlydėjo ,,Komsomolcus” į
Lietuvą. Jie mus šiek tiek supažindi-
no, kaip valdyti šias mašinas, o mes,
greitai įsisavinę, iš stoties jau patys,
be palydovų, sugrįžome į poligoną.

Stovėjimo aikštelę įrengėme ne-
toli palapinių, miško pakraštyje.
Tiksliai nepamenu, kiek pabūklų ir
tankečių turėjo mūsų divizionas. Bet
prisimenu keletą karių pavardžių,
kurie kartu su manim vairuodavo tas
mašinas. Tai – Vitas (gal Vytas? –
tokia pavardė), Seredinskas ir Bžes-
kis. Pabūklo vadu mano vairuojamoje
tanketėje buvo sovietų j. ltn. Istognij,
kuris visada sėdėdavo priekyje, kul-
kosvaidininko vietoje.

Beje, prieš man išeinant į ka-
riuomenę  AMLIT’o akcinėje bendro-
vėje dirbo Bžeskio tėvas, ir aš jį tada
pažinojau.

2. Bžeskio ,,sabotažas”

Vieną dieną po manevrų, kuriuo-
se dalyvavo visos tanketės, buvo pra-
nešta, kad demobilizuojami senos lai-
dos, t. y. 1917 metų, gimimo kariai.
Tokių mūsų dalinyje buvo tik keletas.

Kitą rytą visi, kurie buvo atitar-
navę jau daugiau nei 1,5 metų, t. y.
taip vadinamas ,,senas vaiskas”, be
jokio iškilmingumo buvo su lietuviš-
komis uniformomis buvo paleisti į at-
sargą ir atsisveikinę išvyko į Varėnos
geležinkelio stotį. Mums buvo nema-
ža staigmena, kad namo jie išleidžia-
mi su kariškomis uniformomis – Lie-
tuvos kariuomenėje į atsargą karei-
viai išeidavo tik su savo civiliais rū-
bais, su kuriais jie buvo atėję tarnau-
ti.

Išleidę draugus, po kokios valan-
dos vėl turėjome ruoštis į manevrus.
Eil. Bžeskiui išėjus į atsargą, jo vai-
ruotą vilkiką turėjo perimti kitas.
Šias pareigas gavo eil. Seredinskas.

Užpylęs vandeniu variklį, Sere-
dinskas pabandė užvesti Bžeskio
,,Komsomolcą”, kad patikrintų, kaip
dirba. Deja, variklis niekaip neuž-
sivedė. Tada Seredinskas išsikvietė
mūsų vyriausiąjį mechaniką, kuriuo
tada buvo liktinis puskarininkis Ju-
caitis, ir paprašė jo pagalbos. Ir vyr.
mechanikui užvesti nepavyko. Tada
prie sugedusio Bžeskio vilkiko suėjo
visi dalinio vairuotojai – ieškojome
gedimo priežasties. Psk. Jucaitis, pa-
tikrinęs motorą, atrado, kad anks-
čiau, kai dėl vairuotojo neatidumo
ten visai neliko vandens, nuo karščio
buvo trūkusi špižinė variklio bloko
galvutė. Trūkio siūlė atsirado tarp
pirmojo ir antrojo cilindrų suspaudi-
mo kamerų. Vanduo pateko į cilindrą
ir į tepalo ,,karterį”. Žodžiu, Bžeskio
,,Komsomolcas” buvo sugedęs.

Šią ,,linksmą” žinią politrukas
Navickas tuoj pat su išdavikišku pa-
sitenkinimu nulėkė pranešti divizio-
no komisarui. Greitai apie tai sužino-
jo ir dalinio vadas plk. Banys ir kiti
mūsų viršininkai.

Tuojau į aikštelę apsiputoję atlė-
kė komisaras Abramenka ir jo pad-
laižys Petronis. Jie kaip pašėlę rėkė ir
plūdosi ir lakstydami nuo vieno vai-
ruotojo prie kito šaukė:

– matj Sabotaž! Sabotaž ...matj!
Kas organizavo ėtot ...liadj sabotaž!?

Mes stovėjome ir žiūrėjome į tuos
du, išvertę akis, lyg kontūzyti, nesu-
prasdami, ko gi jie iš mūsų nori. Ne-
slėpsiu, kad šį bei tą iš rusų ,,karinės
terminologijos” mes jau buvome spė-
ję įsisavinti, nors rusai pradžioje kei-
kėsi žymiai ,,santūriau”. Supratau
viską, išskyrus tą naują keiksmažodį
,,sabotaž”. Pagaliau suvokę, ko jie
klausia, mes ramiai paaiškinome ge-
dimo priežastį. Bekalbant atėjo ir da-
linio vadas.

Komisaras su Petroniu sužinoję,
jog sugadintą tanketę vairavo demo-
bilizuotasis Bžeskis, įsakė tuoj pat du
ginkluotus karius nusiųsti į geležin-
kelio stotį suimti ,,sabotažininką” ir
atvesti į dalinį.

– Tai aiškus sabotažas, ir eiliniui
Bžeskiui dabar gresia sušaudymas
arba, geriausiu atveju, kalėjimas! –
pabalęs ir putodamas, su kažkokiu
nenormaliu pasitenkinimu kpt. Pet-
ronis lietuviškai mėgdžiojo rusų ko-
misarą. 

Bus daugiau.

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

išskyrus savaitgalius klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Iškilmės Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse

Taip atrodo didžiulės knygos apie Romą Kezį viršelis.           Edvardo Šulaičio nuotr.

Išleista knyga apie 
Romą Kezį

Šv. Kazimiero lietuvių kapinių Sklypų savininkų organizacijos valdybos pir mi -
ninkė B. Matutienė, šios organizacijos Reikalų vedėjas A. Paužuolis, kapinių direk-
torius kun. J. Kuzinskas, solistė J. Šalnienė, šauliai E. Juodienė ir P. Juodvalkis  iš -
kil mių metu prie Steigėjų paminklo.                                  Zigmo Degučio nuotr.

ANTANAS PAUŽUOLIS

Nuo seniausių laikų lietuviai
ypatingai gerbdavo mirusiuosius.
Ma noma, kad mirusiųjų minėjimo
apeigos susijusios su tikėjimu, kad po
mirties nuo mirusiojo atsiskyrusi
vėlė grįžta į savo gyventą vietą. 

Jau senovėje Lietuvoje buvo pa p -
rotys pagerbti mirusiuosius ne tik
palaidojus, bet ir per šeimos bei ka -
lendorines šventes. Lietuviams tapus
krikščionimis, mirusiųjų minėjimo
apeigos nenutrūko. Lietuviai yra
pasižymėję kapinių tvarkymu. Kiek -
viena šeima stengiasi, kuo gražiau ir
didingiau papuošti savo mirusiųjų
kapus, statydami įspūdingus pamink -
lus. Net atvykus lietuviams į sve-
timus kraštus įsikūnijęs paprotys
puošti kapus nenutrūko.

Mirusieji lietuviai buvo laidojami
svetimtaučių kapinėse, tačiau išeiviai
troško turėti savas lietuviškas laidoji-
mo vietas. 

Amerikoje buvo nemažai lietu -
viš kų parapijų su lietuviškai kalban -
čiais kunigais. Švento Jurgio parapi-
jos bažnyčioje klebonavo kun. Kriau-
čiūnas, ku ris parėmė lietuvių norus
turėti savas kapines. Tuo meto išei-
viai mažai uždirbdavo, bet kapi nių
sklypo pirkimui skyrė dalį savo už-
darbio. Tik šitų drąsuolių dėka buvo
nupirktas didelis žemės plotas ir ja-
me įkurtos Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinės, kurios iki šios dienos gyvuo-
ja.

Organizacijos JAV Lietuvių
Bendruomenės  Vi du rio Vakarų apy-
gardos komiteto pa sauliečių teisėms
apsaugoti buvęs vadovas Algis Regis
ir šių kapinių Skly pų savininkų orga-
nizacija, kuriai šiuo metu vadovauja
Birutė Matu tienė, kasmet Šv. Kazi -
miero lietuvių kapinėse ruošdavo ir
ruošia iškilmingus mirusiųjų pager-
bimus prie Stei gė jų paminklo.

Toks iškilmingas minėjimas lie -
tu vių kapinėse vyko ir š. m. gegužės
25 dieną. Paminėjimas  pradėtas šv.
Mi šiomis. Pamaldose dalyvavo penki
ku nigai, tarp jų kapinių direktorius
kun. Jonas Kuzinskas ir diakonas Vy -
tautas Paškauskas.

Taip pat dalyvavo Columbus
Vyčiai-riteriai, šaulių vienetas su sa -

vo vėliavomis ir gausus būrys žmo -
nių. Šv. Mišių metu  giesmes  giedojo
Lie tuvos Vyčių choras, kuriam va do -
vauja jauna muzikė Aušra Bužė naitė.
Skaitinius skaitė Bronė Barakaus kie -
nė ir Vincas Petrošius, Jr.

Pasibaigus pamaldoms daugelis
dalyvių nuvyko prie Steigėjų  pamin -
k lo, kur buvo pagerbti mirusieji mū -
sų tautiečiai. Minėjimą vedė Šv. Ka -
zimiero lietuvių kapinių Sklypų sa -
vininkų organizacijos pirmininkė
Birutė Matutienė. Amerikos ir Lie tu -
vos himnus, giesmę „Marija, Marija”
at liko solistė Janina Šalnienė. Reli -
gines maldas skaitė ir lietuviškomis
spalvomis papuoštą vainiką pašventi-
no kapinių direktorius kun. Jonas
Ku zinskas. Trumpai kalbėjo  Antanas
Paužuolis, pažymėjęs, kad šios kapi -
nės yra lietuvių istorija, nes jose pa -
laidota daug žymių mūsų tautiečių.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ilsisi
lietuvės vienuolės, dauguma lietuvių
kunigų, lietuviai rašytojai, me ni nin -
kai, teatralai. Čia palaidotas ir pre -
latas kun. Mykolas Krupavi čius, pas-
tatytas gražus paminklas ko votojui
už Lietuvos laisvę Romui Kalantai.
Kapinėse ilsisi per 60,000 išeivių iš
Lietuvos. Kalbėtojas pabrėžė, kad tu -
rime branginti šias kapines, jas lan -
kyti ir kovoti, kad jos išliktų lietu-
viškomis.

Sklypų savininkų organizacijos
pir mininkė B. Matutienė  dėkojo gau-
siai susirinkusiems mūsų tautie -
čiams, kun. J. Kuzinskui, solistei J.
Šalnienei, šauliui  Povilui Juodval -
kiui ir šaulei Elai Juodienei, padėju -
siems vainiką prie Steigėjų paminklo
ir šaulėms bei šauliams, ėjusiems gar-
bės sargybą.  Taip pat dėkojo kapinių
administratoriui Petrui Blekiui už jo
pagalbą ir garsiakalbio įruošimą.

Iškilmėms pasibaigus lankytojai
pasklido po gražiąsias kapines, lan-
kydami savo mirusių artimųjų ka-
pus.

Lankantis kapinėse teko paste-
bėti labai prasmingą užrašą: ,,Išvy ko -
me iš Lietuvos laikinai, kelionė už -
sitęsė amžinai”. Daugelis išeivijos lie -
tuvių negalvojo ilgai užsibūti šiame
krašte, bet gyvenimas padiktavo sa -
vo. Tad tenka padėkoti visiems, kurių
dėka turime lietuviškas kapines.

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagoje gyvenantys gerai pažįs-
ta Kezį, vardu Algimantas. Jis yra ži -
no mas  fotog ra fijos specialistas, kny -
gų leidėjas, anksčiau – dar ir kunigas.

Tačiau New York lietuviai geriau
pažįsta kitą Kezį, čikagiečio jaunesnį -
jį brolį Romą, kuris žinomas kaip
tenykštės lietuvių radijo programos
„Laisvės žiburys” buvęs vedėjas, įvai -
rių didžiųjų renginių organizatorius,
kelionių agentūros „Vytis” savinin -
kas ir t. t.

Informacijos dėlei reikia pasa ky -
ti, jog broliai Keziai turėjo ir dvi se -
seris: vienuolę Aldoną (ji gyveno  Lie -
tuvoje ir jau yra iškeliavusi am ži ny -
bėn) ir Danutę, gyvenančią Dėdės Sa -
mo žemėje (ji tarp lietuvių beveik ne -
žinoma).

Romas Kezys dar ne taip seniai,
praėjusių metų spalio mėnesį, lankėsi
Čikagoje ir dalyvavo savo brolio Al gi -
manto 80-mečio minėjime. Tad kas tik
turėjo noro, galėjo su juo iš arčiau su-
sipažinti. Nors būdamas tik pora me -
tų jaunesnis už savo čikagietį bro lį, Ro-
mas atrodė gana tvirtai, visai nebuvo
panašus į pensijinio amžiaus vy rą.

Dabar Romas Kezys sumanė pa -
sigarsinti kiek plačiau, paruošda mas
apie save gana didelę knygą, kuri va -
dinasi „Nuo Vištyčio iki New York”.

Tai didelio formato, 249 psl. lei-
dinys, išspausdintas „Blurb” leidyk-
los, kuri daugiausia leidžia mažo ti ra -
žo knygas. Čia galima atsispausdinti
nors ir vieną egzempliorių, o pridėti -
nės kopijos kainuoja tiek pat, kiek ir
pirmoji.

Mums teko matyti pirmąjį šios
knygos egzempliorių net anksčiau,
nei jis nukeliavo į New York pačiam
Romui.

R. Kezio autobiografija

Tai iš tiesų Romo Kezio autobio -
grafija, prasidedanti jo gimimu Viš ty -
tyje, o vėliau per Kybartus pasie kiant
Vilnių. Toliau – jo gyvenimo die  nos
Vo kietijos pabėgėlių stovykloje, atvy -
kimas į Dėdės Samo žemę ir veikla
šia me krašte.

Visa tai atsispindi ne jo paties pa -
sakojimais, bet ištraukomis iš įvairios
spaudos. Knyga iliustruota nuotrau -
ko  mis iš anų laikų. Kai kurios jų
darytos prieš 50 ar daugiau metų ir
yra tikra retenybė, kurią Romui pa -
vyko išsaugoti. Galbūt ta senų laikų
me džiaga leidi nyje ir yra įdomiausia,
nes vėlesnio lai kotarpio Romo darbus
mes, kurie il gą laiką gyvename šioje
Atlanto pu sėje, dar neblogai žino-
me.

Gerai pamename ir tuos laikus,
kai Romas su talkininkais organizavo
didžiulį mitingą „Madison Square
Gar  den” stadione, į kurį sugužėjo
dau giau nei 10,000 žmonių ir kuriuo
norėta atkreipti Jungtinių Tautų or -
ga  nizacijos dėmesį į okupuotos Lie -
tuvos problemas.

Įvairiomis iškarpomis yra gražiai
įamžinta gana daug R. Kezio vi suo -
me  ninės veiklos, nors į šią knygą pa -
teko tik dalis jos. Turbūt reikėtų dar
bent kelių panašaus dydžio leidinių,
kad būtų tinkamai įvertinta vi sa jo
veikla.

Beje, tekstai spausdinami lietu-
vių ir anglų kalbomis. Viename di de -
liame knygos lape telpa standartinio
dydžio puslapiai, tai apie pusė vietos
nėra išnaudota. Tačiau žvelgiant į šią
knygą iš tolo, ji atrodo gana impozan-
tiškai, nes formatas tikrai didžiulis.
Leidinys kietais viršeliais ir tai jį daro
dar solidesnį.

Antanas Masaitis, gyvenantis Delran, NJ, paaukojo „Draugui” 50
dol. auką. Labai ačiū.
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A. BUKONTIENÈ,
mokytoja 
O. DRUSEIKAITÈ
dèstytoja 

Kiekvieną pavasarį Kaliningrado
srities socialinėje-pedagoginėje kole-
gijoje suskamba lietuvių kalba. Va-
dinasi, į lietuvių kalbos olimpiadą su-
sirenka lietuvių kalbos ir etnokultū-
ros besimokantys moksleiviai iš visos
Kaliningrado srities. Šiemet ji vyko
jubiliejiniais metais, kai minimas
Lietuvos vardo tūkstantmetis, o Vil-
nius paskelbtas Europos kultūros
sostine. 

Gražiai papuoštoje salėje pos-
mais apie Lietuvą olimpiados daly-
vius ir svečius sveikino kolegijos stu-
dentės, direktoriaus pavaduotoja, lin-
kėdama įveikti jaudulį ir pristatyti
savo tautos kultūrą, Kaliningrado
srities lietuvių kalbos mokytojų aso-
ciacijos pirmininkas Aleksas Bartni-
kas, Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento (TMID) prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinis
direktorius Arvydas Daunoravičius. 

Olimpiadoje dalyvavo TMID už-
sienio lietuvių skyriaus vedėja Viole-
ta Raulynaitienė, Mažosios Lietuvos
fondo atstovė Rūta Mačiūnienė, Ka-
liningrado konsulato, Švietimo mi-
nisterijos atstovai. 

Šios olimpiados, kaip ir ankstes-
nių, tikslas – ugdyti teigiamą požiūrį
į lietuvių kalbą, skatinti norą kalbėti
ir bendrauti lietuviškai, patikrinti
lietuviškų ugdymo įstaigų moksleivių
kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgū-
džius.

Dalyviai ir nugalėtojai

Dalyviai buvo suskirstyti į 3 gru-
pes. Pirmoji grupė – tai I–XI klasių
mokiniai skaitovai, kurie deklamavo
lietuvių poetų eiles arba skaitė lietu-
vių autorių prozos kūrinio ištrauką.
Šioje grupėje dalyvavo 20 skaitovų.
Antros grupės moksleiviams reikėjo
kūrybiškai pristatyti pasirinktą Lie-
tuvos regioną, supažindinti su jo
geografine padėtimi, istorija, tradici-
jomis, etnine kultūra: atlikti dainą,
šokį, žaidimą, apibūdinti patiekalą.
Šios grupės užduotis atliko 25 mo-
kiniai. Trečios grupės mokiniai raštu
atliko gramatinį testą. 

Vertinant meninį skaitymą buvo
kreipiamas dėmesys į taisyklingą
tarimą, kirčiavimą, intonaciją. Ver-
tinant pristatymą – į gebėjimą pasa-
koti, mokėjimą teisingai lietuviškai
reikšti mintis, savo nuomonę, argu-
mentuoti.

Olimpiados prizininkais tapo
Aurelija Jelisiejeva, Kaliningrado L.
Rėzos sekmadieninės mokyklos 1-os
klasės mokinė (mokytoja L. Mešče-
riakova), Rasa Grikšaitė Nemano 2-
osios vidurinės mokyklos 4-os klasės
mokinė (mokytoja L. Glinskienė), Si-
monavičiūtė Kristina, Nemano 2-
osios vidurinės mokyklos mokinė
(mokytoja L. Glinskienė), Kristina
Grikšaitė, Nemano 2-os vidurinės
mokyklos 10 klasės mokinė (mokyto-
jas J. Glinskis), Lolita Janvariova,
Krasnoznamensko vidurinės mokyk-
los 7-os klasės mokinė (mokytoja A.
Strojeva). Jie apdovanoti Karaliau-
čiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų
asociacijos ir Kaliningrado srities

švietimo ministerijos diplomais bei
prizais.

Visi moksleiviai, dalyvavę olim-
piadoje, gavo padėkos raštus ir do-
vanas, kuriomis apdovanojo TMID.

Mažosios Lietuvos fondo atstovė
Mačiūnienė sakė, kad mokytojai tu-
rėtų daugiau dėmesio skirti aiškiam
žodžių tarimui, taisyklingam žodžių
kirčiavimui, TMID generalinis direk-
torius Daunoravičius pasidžiaugė, ga-
lėdamas dalyvauti olimpiadoje, girdė-
damas moksleivių atliekamas užduo-
tis.

Apdovanoti Karaliaučiaus 
krašto mokytojai

Prieš olimpiadą departamento
atstovai dvi dienas lankėsi Kara-
liaučiaus krašto mokyklose: pabuvojo
Nemano 2-ojoje, Uljanovo vidurinėse
mokyklose, Lunino pagrindinėje mo-
kykloje, Kaliningrado 4-ojoje, 48-
ojoje, 35 licėjuje susitiko su mokyklų
vadovais. Direktorius padėkojo mo-
kytojams, parengusiems vaikus olim-
piadai, Įsruties kolegijai, Kalining-
rado srities švietimo ministerijai.
Mokytojams buvo įteikti padėkos raš-
tai. TMID garbės sidabro ženklu „Už
nuopelnus” apdovanota Nijolė Gim-
butienė (Slavsko vidurinė mokykla),
Liucija Glinskienė (Nemano 2-oji
vidurinė mokykla), garbės aukso žen-
klu mokytojų asociacijos pirmininkas
A. Bartnikas, Aldona Strojeva (Kras-
noznamensko vidurinė) ir E. A. Bu-
kontienė (Uljanovo vidurinė). 

Kad olimpiada sklandžiai pra-
eitų, didžiausias krūvis teko asociaci-
jos pirmininkui Bartnikui, dėstytojai
Onutei Druseikaitei.

Lietuviško žodžio šventė baigėsi.
Atsisveikinome iki kitų metų olim-
piados, kuri bus jubiliejinė – dešimto-
ji. Kitais metais sukaks 15 metų, kai
įkurta Kaliningrado srities lietuvių
kalbos mokytojų asociacija. 

Moksleivių ir mokytojų kelionės
išlaidas apmokėjo Mažosios Lietuvos
fondo atstovė Mačiūnienė.

Lietuviškas žodis Įsrutyje
M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Apdovanojama Rasa Grikšaitė.

Olimpiados dalyviai ir žiūrovai.                                                                                              J. Glinskio nuotr.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Penktadienį, birželio 5 d. 7 val.
p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu zie -
ju je vyks prof. Arūno Ščiupoko, pa s -
kaita tema ,,Apie lėtinį skausmą ir
jo gydymą”. A. Ščiupokas yra Kauno
medicinos universiteto dėstytojas,
Skausmo klinikos gydytojas, Lietuvos
skausmo draugijos prezidentas, Žur-
nalo ,,Skausmo medicina” vyr. redak-
torius. Paskaitos trukmė – 45 min. Po
paskaitos paskaitininkas atsakys į
klau simus, vyks diskusija. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, birželio 6 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos Mi -
chael A. Nacius, Šv. Lawrence O’Too -
le parapijos, Matteson, IL, klebonas.
Po šv. Mišių – kavutė. Pra šome daly-
vauti.

�Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, birželio 6 d.
nuo 10 val. r. iki 8 val. v. vyks Lie -
tuvos diena. Programoje muzikinės ir
spor to prog ramos, žaidimai vaikams,
veiks nedi de lė mugė. Įėjimas – 5 dol.
Kviečiame Lie tuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmetį švęsti kartu. 

�Čikagos lietuvių Prekybos rū -
mai kviečia pagerbti Frank Zapolį ir
atvykti į iškilmingus pietus Wi llow -
brook po kylių salėje 2009 metų birže-
lio 7 d., sekmadienį, 12 val. p. p.  Bi -
lie tus už sisakyti galite paskambinę
Eve  linai Oželienei telefonu: 773-254-
7553. 

�JAV LB Elizabeth (NJ)  apy lin -
kės valdyba birželio 7 d., sekmadienį,
visus kviečia į lietuvišką festivalį. Ne -
pa si didžiuokite – atvykite praleisti
sa  vait   galį į New Jersey lietuvių telki -
nį. Šv. Mišias Šv. Petro ir Povilo baž -
ny čioje, 211 Ripley Place, Eliza beth,
NJ 07901, 11 val. r. at našaus kun. Da  -
nielius Staniškis. Festivalio metu vi -
sų lauks gardūs lietuviškos virtuvės
pietūs su šaltu lietuvišku alumi bei
vynu.

��Baltijos atminimo diena, prisi -

me nant baisiuosius Baltijos šalių gy -
ventojų trėmimus į Gulagą, rengiama
sekmadienį, birželio 14 d., nuo 4 val. p.
p. iki 5 val. p. p.  prie paminklo komu -
niz mo aukoms  at minti Massachusetts
Ave., G Street ir New Jersey Ave. san -
kryžoje, Washington, DC. Sankryža yra
ke letas kvartalų į vakarus nuo trau ki -
nių stoties (Union Station).

�41-oji mokytojų tobulinimosi
kur sų savaitė, turėjusi vykti Dai -
navoje, Manchester, MI, šiais metais
birželio 20–27 die nomis, dėl daugelio
kelionės į Lietuvą neįvyks. Daugiau
informacijos: tel.: 815-603-8672 (Dai-
va Ja kubauskienė)  ir tel.: 630-435-
6349 (Aud ronė Elvikienė) arba rašy-
kite el. paštu: jakdaiva@yahoo.com

audronee@gmail.com 

�Chorvedžiai kviečiami į pasiruo -
ši mo IX dainų šventei Toronte semi-
narą. Se minaras vyks Dainavos stovyk -
lavietėje (Manchester, MI, JAV) rugpjū -
čio 20–23 dienomis. Seminarą rengia IX
dainų šventės muzikos vadovė Dalia
Vis  kon tienė. Seminaro vadovė Rita
Klio rienė, ,,Exultate” choro vedėja iš
Cle veland, OH. Kviečiame dalyvauti vi -
sus Šiaurės Amerikos chorų, dainos
vienetų chor vedžius, vienetų atstovus.
Seminare bus pristatytas šventės reper-
tuaras, pradėti pasiruošimo darbai.
Dalyvaus Frank Bian chi, Cleveland Or -
chestra Youth Chorus direktorius, kuris
dalinsis savo 30 metų patirtimi. F. Bian -
chi dėsto cho ro dirigavimą Bal d win-
Wallace Con ser vatory of Music, Medi -
na, JAV.  Dau giau informacijos ir regis-
tracijos lapus rasite IX dainų šventės
Toronte 2010 tinklalapyje: www.dai-
nusvente.org.

��JAV LB Krašto valdyba paten -
ki no Roanoke, Virginia susibū ru sių
lietuvių prašymą įkurti JAV LB Roa -
noke, VA apylinkę. Buvo pa tvir -
tinta tos apylinkės valdyba: Silvija
Butkeraitytė – prezi den tė, Lora Va si -
liauskas – viceprezidentė, Mo nika
Pintch – iždininkė. Ki ti nariai: Su -
zanne Lyon, Donnie Gree ne, Juozas
Ali šauskas, Indrė Ma laiškaitė ir Ri -
čardas Slančiauskas (Slan). Visais LB
organizacijos reika lais pra šome keip-
tis į prezidentę Silviją But keraitytę
el. paš tu silvijab@gmail.com. JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkė Ben -
druotės plėtotei Sigita Šimkuvie nė-
Rosen buvo nuvykusi į Roanoke, VA
tarptautinį festivalį ir ten arčiau

IŠ ARTI IR TOLI...

Maloniai kviečiame visus 18 metų sulaukusius Lietuvos Respublikos
piliečius, gyvenančius JAV Illinois, Ohio, Michigan, Indiana ir Wisconsin vals -
tijose, aktyviai dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą, kurie vyks 2009
m. birželio 7 d. 

Daugiau in formacijos apie rin kimus galite rasti LR Generalinio konsula-
to Čikagoje tinklalapyje www.konsulatas.org ir Europos Parlamento tinkla -
lapyje  www.europarl.europa.eu/elections2009

BALSAVIMO VIETOS IR LAIKAS:

LR Generaliniame konsulate Či ka goje, 211 E. Ontario St., Suite
1500, Chicago, IL 60611, balsuoti bus galima:

2009 m. birželio 1–5 d. – nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p., nuo 2 val. p.p. iki
4 val. p. p.;

2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.;
2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.;
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439 balsuoti

bus galima:
2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.;
2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.
Jaunimo centre, 5620 S. Clare mont Ave.,Chicago, IL 60636 balsuoti bus

galima:
2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.;
2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.

Visais klausimais dėl rinkimų organizavimo maloniai prašome skambinti
į mūsų konsulinę įstaigą telefonu: 312-397-0382 ext. 203 arba el. paštu:

vytautas@konsulatas.org.

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

Rinkimai į Europos Parlamentą

Per 20 metų skaniai lietuvius ,,Seklyčioje” maitinusi Helena Paszko (visų ma-
lo niai vadinta Elenute) atsisveikino su šio restorano lankytojais. Ji išvyksta gyven-
ti į savo tėvynę Lenkiją. Atsisveikindami ,,Seklyčios” lankytojai dėkojo Helenai už
jos nuostabiai skanius valgius ir linkėjo jai sėkmingai grįžti ir įsikurti savo gimto-
joje žemėje.   

Su H. Paszko (kairėje) atsisveikina Albina Ramanauskienė ir JAV LB Krašto
valdybos So cialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis.   Joe Kulys nuotr.   

Informuojame, kad nuo š. m.
birželio 28 dienos Lietuvoje pradeda-
mi išduoti pasai su integruota bio -
met rinių duomenų laikmena, talpi -
nan čia veido atvaizdą ir pirštų ats -
paudus. Tuo pačiu metu keisis Lie -
tuvos Respublikos (toliau LR) pasų
iš davimo (keitimo) tvarka, o LR Ge -
ne raliniame konsulate bus montuoja-
ma reikiama įranga pirštų atspaudų
nu skaitymui.

Remdamiesi LR Užsienio reikalų
ministerijos Konsulinio departamen-
to rekomendacija, pranešame, kad LR
Generaliniame konsulate Čikagoje:

1) nuo birželio 1 iki 11 dienos pri-
imsime dokumentus dėl paso keitimo
tik tuo atveju, jei yra pasibaigęs paso
galiojimo laikas bei nereikia Lietu vo -
je registruoti JAV sudarytos santuo -
kos ar vaiko gimimo;

2) nuo birželio 11 dienos laikinai

visai nepriimsime dokumentų dėl pa -
so išdavimo (keitimo). Apie tai, kada
atnaujinsime dokumentų dėl LR paso
išdavimo (keitimo) priėmimą LR Ge -
neraliniame konsulate Čikagoje, in -
for muosime atskiru pranešimu.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėme -
sį, kad visos kitos konsulinės paslau-
gos LR Generaliniame konsulate bus
teikiamos taip, kaip anksčiau.

Jei turėsite klausimų, prašome
skam binti telefonu 312-397-0382 (ext
201; ext 202; ext 203) arba rašyti
elektroniniu paštu:

admin@ltconschi.org 
LR Generalinis konsulatas Čika -

go je atsiprašo LR piliečių dėl galimų
nesklandumų įgyvendinant naująją
Lietuvos Respublikos pasų išdavimo
tvarką.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje info

Dėmesio: keisis Lie tuvos Respublikos
pasų iš davimo (keitimo) tvarka

Aldona Biliūnienė, gyvenanti N. Palm Beach, FL, pasveikino šim-
tametį ,,Draugą”, kuriame, pasak jos, gali rasti viską, ko širdelė trokšta, ir
pratęsė laikraščio prenumeratą bei paaukojo „Draugui” 50 dol. auką.
Labai Jums ačiū.


