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Vilnius, kovo 16 d. (ELTA) – Su
,,nešvarių pinigų” legalizavimu susi-
jusios įmonės galėtų būti įtrauktos į
,,neskaidrių įmonių sąrašus” ir paša-
linamos iš konkursų dėl viešųjų pir-
kimų ar Europos Sąjungos (ES) pa-
ramos gavimo, teigia Seimo Naciona-
linio saugumo ir gynybos (NSGK) ko-
miteto pirmininkas Arvydas Anu-
šauskas.

Jo nuomone, taip pat būtina api-
brėžti Specialiųjų tyrimų tarnybos ir
Valstybės saugumo departamento
vaidmenį bei vykdomas priemones
kovoje su ,,nešvarių pinigų” legaliza-
vimu, ypač, kai tai peržengia Lietu-
vos sienas ir kelia grėsmę nacionali-
niam saugumui.

Spaudos konferencijoje Seimo
NSGK pirmininkas A. Anušauskas ir
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmi-
ninkas Stasys Šedbaras išsakė susirū-
pinimą dėl ,,šešėlinių” ir nusikalsta-

mu būdu įgytų lėšų legalizavimo, nes
tai neigiamai atsiliepia valstybės eko-
nomikai, biudžeto pajamų surinki-
mui ir nustatytai verslo tvarkai.

,,Tokios lėšos taip pat yra naudo-
jamos politiniams procesams paveik-
ti, darant įtaką ir vietos savivaldybių,
ir galbūt kai kurių politinių jėgų
sprendimams”, – pabrėžė A. Anu-
šauskas.

Jis priminė, kad nuo 2004 m. tuo-
metė socialdemokratų ir jų partnerių
valdžia panaikino konservatorių pri-
imtą Asmenų turto įsigijimo ir paja-
mų teisėtumo pagrindimo įstatymą.
Anot politiko, tuo pačiu metu nebuvo
imtasi deramų priemonių, kad kituo-
se įstatymuose turto įsigijimo ir paja-
mų teisėtumo patikrinimo nuostatos
būtų deramai įgyvendinamos ir būtų
išvengta ,,nešvarių pinigų” plovimo.

Pasak A. Anušausko, tokia padė-
tis Nukelta į 6 psl.

Čikaga, kovo 16 d. (LR genera-
linio konsulatas Čikagoje) – Savait-
raštis „Atgimimas”, LR Užsienio rei-
kalų ministerija, Lietuvos nacionali-
nis radijas ir televizija bei kiti rengi-
nio globėjai kviečia visus lietuvių kal-
bai neabejingus žmones dalyvauti
penktame Nacionalinio diktanto kon-
kurse. Kaip ir praėjusiais metais,
svarbiausia konkurso sąlyga – dik-
tantas turi būti rašomas visose vals-
tybėse tuo pačiu metu.

Nacionalinio diktanto rašymą LR
Generalinis konsulatas Čikagoje ren-
gia Pasaulio lietuvių centro Bo-
čių menėje adresu: 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439. Rašymo
laikas – kovo 27 d., šeštadienis, 11
val. ryto Lietuvos laiku (4 val. nak-
ties Čikagos laiku). Bus varžomasi
dėl raštingiausio užsienyje gyvenan-
čio lietuvio vardo.

Tampa gražia tradicija, kad Či-
kagos priemiestyje įsikūrusi lietuvių

įmonė „Goodwill Insurance, Mortga-
ge ir Real Estate” įsteigia apdovano-
jimą geriausiai Nacionalinį diktantą
Čikagoje parašiusiam lietuviui. Kaip
ir praėjusiais metais, Lietuvių stu-
dentų asociacija University of Illinois
at Chicago (LSA UIC) suvenyriniais
marškinėliais apdovanos tris geriau-
siai diktantą parašiusius moksleivius
arba studentus.

Visus norinčius dalyvauti Nacio-
nalinio diktanto rašyme kviečiame

registruotis iki kovo 25 d. skambi-
nant LR generalinio konsulato Čika-
goje telefonu 312-397-0382 ext. 204
arba rašant elektroniniu paštu agne-
@ltconschi.org. Registruojantis pra-
šome nurodyti savo vardą, pavardę,
adresą, telefono numerį ir elektro-
ninio pašto adresą.

Daugiau informacijos apie šį kon-
kursą galite rasti LR Užsienio reikalų
ministerijos internetinėje svetainėje
www.atgimimas.lt

A. Anušauskas tvirtina, jog kova su
,,šešėlinėmis pajamomis” ir ,,nešva-
rių pinigų” legalizavimu turi būti
veiksmingesnė. Delfi.lt nuotr.
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•Laisvės alėjos metamor-
fozės (2) (p. 11)

Parlamentarai kvieçia kovoti su
,,nešvariû pinigû” legalizavimu

Atleista Vaiko
teisiû apsaugos
kontrolierè
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Čikaga, kovo 16 d. (,,Draugo” info) – Kovo 12 d. vyko Illinois Junior
Academy of Science Region XI – Science Fair. Į University of St Francis, Joliet,
atvyko parinkti septinto ir aštunto skyriaus atstovai iš 45-ių vakarinių ir pie-
tinių Čikagos priemiesčių katalikiškų mokyklų. Tarp jų buvo Antanas Riškus ir
Gabrytė Razmaitė, atstovaujantys Our Lady of Peace mokyklai Darien mieste-
lyje, ir Matas McCarthy iš St Joan of Arc mokyklos Lisle mieste. Visi trys yra
aštunto skyriaus mokiniai. Antano projektas buvo apie žmogaus klausą, Ma-
tas tyrė mikrobanginių jėgų poveikį ir sėklų augimą. Gabrytė svarstė, kaip
sveikas maistas padeda protauti.

R. McCarthy nuotr. iš kairės: Antanas Riškus, Matas McCarthy, Gabrytė
Razmaitė.

Vilnius, kovo 16 d. (ELTA) – Pa-
sibaigus kadencijai Seimas atleido
Rimantę Šalaševičiūtę iš Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus pareigų.

Seimo pirmininkė I. Degutienė
nori, kad vaiko teisių apsaugos kont-
rolierius būtų ne tik ,,sausas teisinin-
kas”, bet ir mylėtų vaikus, sugebėtų
su jais dirbti.

I. Degutienė patikino parlamen-
tarus, kad neketinanti R. Šalaševi-
čiūtės kandidatūros teikti antrai ka-
dencijai. Apžvelgdama šios tarnybos
veiklą, Seimo vadovė teigė pasigedusi
tarpinstitucinio bendravimo ir bend-
radarbiavimo. Taip pat, jos nuomone,
nepakankamas dėmesys buvo skiria-
mas vaiko teisių apsaugai.

Tačiau I. Degutienė patikino,
kad yra padaryta ir gerų darbų, buvo
atliekama daug prevencinio darbo.
Tuo tarpu R. Šalaševičiūtė mano,
kad jai skirti kaltinimai nėra visiškai
pagrįsti. Ji tvirtino, kad sprendžiant
problemas buvusi nešališka, nepasi-
duodavo jokiai įtakai. R. Šalaševičiū-
tė daug priekaištų sulaukė vadina-
mojoje Kauno pedofilijos byloje.
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Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Apsiginklavę tik su DVD per-
rašinėjimo aparatu ir naryste in-
ternetinėje svetainėje ,,YouTube”
organizacijos ,,International Ama-
teur Scanning League” savanoriai
ėmėsi skaitmeninti, t. y. talpinti į
internetą, National Archives video
filmus. Nors National Archives me-
džiaga ir iki šiol buvo prieinama –
nuvykus į pačius archyvus JAV sos-
tinėje arba sumokėjus už pagei-
daujamą kopiją per Amazon.com,
netrukus apie 3,000 filmų bus gali-
ma internete pasiekti per keletą
sekundžių. Lyga yra nedidelė orga-
nizacija, dar kartą įrodanti, kad ko
negali biurokratija, tą gali savano-
riai. Savanoriavimas yra vienas iš
pamatinių lietuviškos veiklos, ku-
rios archyvai verkte prašosi archy-
vuojami ir perkeliami į kur kas pa-
trauklesnį ir prieinamesnį formatą,
išeivijoje stulpų. Pats laikas imtis to,
ko ėmėsi Lygos savanoriai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Los Angeles ,,Kunigaikštienės
Gražinos’’ būrelio vyr. skautės rin-
kosi vasario 20 d., šeštadienį, daili-
ninkės Irenos Raulinaitienės namuo-
se neeilinei sueigai. Vadovių paprašy-
ta gerb. Irena sutiko atidaryti savo
jaukius namus dideliam būriui skau-
čių ir svečių. Sueigoje apsilankė vy-
riausioji dienraščio ,,Draugas” re-
daktorė Dalia Cidzikaitė, kuri čia at-
vyko kaip prelegentė sekmadienio Va-
sario 16-tosios minėjimui.

Gerbiama redaktorė trumpai pa-
pasakojo apie dienraščio leidimo ma-
lonumus ir problemas, kvietė jį pre-

numeruoti ir skaityti, siųsti žinias.
Atsakė į rūpimus klausimus, iš kurių,
vis pasikartojantis – tas pavėlavęs
dienraščio pristatymas, kuris nėra
redakcijos, bet Amerikos pašto rū-
pestis. Būrelio vadovė ps. Audra Rei-
vydienė įteikė Daliai mažą dovanėlę
šiam susitikimui prisiminti.

Dailininkė Raulinaitienė supa-
žindino dalyves su grafikos menu ir
jos pamėgta spausdinimo (,,print
making’’) technika. Jos namai iš-
puošti pačios ir daugelio kitų grafi-
kos menininkų darbais. Irena mėgsta
gamtos, gėlių, augalų temas, ir tas

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

Visi Akademinio sąjūdžio nariai,
esate kviečiame dalyvauti

Akademinio skautų sąjūdžio
2010 m. visuotiniame

suvažiavime
„Atnaujink savo pasižadėjimą“,

kuris įvyks

2010 m. balandžio mėn.
16–18 dienomis

,,Doubletree Hotel“, Crystal City,
Washington, DC

Ruošiama įdomi suvažiavimo
programa!

Ad Meliorem!

Laukiame visų!

Daugiau informacijos rasite:
www.skautai.net,

Akademikų puslapyje arba parašę
adresu: 2010@comcast.net

Akademinio skautų sąjūdžio
Centro valdyba

P r a n e š i m a s

LSS skautų brolija ir LSS skaučių seserija
praneša, kad 2010 metų registracija eina prie
galo ir šiems metams greitai bus uždaryta.
Kadangi Sąjunga privalo atlikti pilną finansinę
ataskaitą iki kovo 30 d., asmenys, norintys pasi-
likti visateisiais Sąjungos nariais, yra prašo-
mi nario mokestį susimokėti nedelsiant, ne vė-
liau kaip iki š. m. kovo 20 d.

Nario mokestis yra 20 dol., į jį įeina Sąjun-
gos leidinys ,,Skautų aidas”. Broliai sumoka na-
rio mokestį Kaziui Matoniui, o sesės – Irenai
Markevičienei. Daugiau informacijos gausite:
pas brolį Kazį gilkaz@att. net ir pas sesę Ireną
IreneMark@aol.com

Neeilinė gražiniečių sueiga
Dalia Cidzikaitė ir Birutė Prasaus-
kienė.

pat darbas, pakeitus spalvas, įgauna
naujų savybių. Dailininkė parodė
visą spausdinimo procesą, kuriuo
labai domėjosi ypač jaunosios mūsų
narės.

Atlikus būrelio ūkinius reikalus,
sutarus dėl ruošos kovo 7 d. įvyksian-
čiai Kaziuko mugei, skautės skirs-
tėsi namo ir džiaugėsi sueigos iškilia,
džiaugsminga nuotaika.

Birutė Prasauskienė

Gražinietės skirstosi Kaziuko mugės darbus, veda Darija, viena iš vadovių. Inos Petokienės nuotr.

Clevelando ASS skyriaus pranešimas
Š. m. balandžio 10 d. 7 val. v.

šv. Kazimiero parapijos salėje –
koncertas „PAVASARĮ SUTINKANT“

(sol. Virginija Muliolienė)
Įėjimo auka: 15 dol.

Jaunimui iki 18 m. – nemokamai.
Rengia Akademinis skautų sąjūdis Clevelando skyrius

Ad Meliorem!
fil. Mylita Nasvytienė
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Ideologinė kova
sveikatos arenoje

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Antanas Paužuolis (,,Draugas”, 2010 m. vasario 3 d.), pritardamas
Algimantui Gečiui (,,Draugas”, 2010 m. sausio 22 d.), skatina ir
kitus pasisakyti dėl JAV sveikatos reformos, pridurdamas, kad

,,Daktarų, advokatų, įvairių sveikatos reikalų žinovų pasisakymai gal ne-
pasiektų Amerikos kongreso narių…”

Savo rankose turiu vieno JAV kongreso nario pasisakymą apie svei-
katos apsaugą laisvoje visuomenėje. Tai Paul Ryan, atstovaujančio Wis-
consin valstijai, aukšto rango Kongreso biudžeto komiteto ir ,,Ways and
Means” komiteto nario, kalba, pasakyta 2010 m. sausio 13 d. Washington,
DC, išspausdinta ,,Imprimis” leidinyje, kurį leidžia Hillsdale kolegija. (Lei-
dėjas davė sutikimą jo kalbą pacituoti.) Nors nei ,,Draugas”, nei aš Ryan
minčių nepropaguojame, verta su jomis susipažinti ir padaryti savo išva-
das.

Kiekviena apklausa rodo, kad 75 proc. ar daugiau amerikiečių yra pa-
tenkinti savo sveikatos patarnavimais. Taip pat nė vienas Kongreso narys
neneigia, kad sveikatos reforma yra reikalinga. Visi supranta, kad svei-
katos patarnavimų išlaidos tapo labai didelės ir kai kuriems nėra įkan-
damos. Šiuo metu vykstančios diskusijos yra ne apie reformos reikalin-
gumą, bet apie principus, kuriais reikėtų sekti reformą įgyvendinant.

Konstitucija teigia, kad kiekvienas turi teisę į sveikatą, panašiai kaip
kiekvienas turi teisę valgyti. Tai yra teisės į gyvybę dalis. Pagrindinė val-
džios užduotis yra tas teises apsaugoti. Tačiau tai nereiškia, kad valdžia
turi tą sveikatos globą parūpinti. Panašiai kalbant, valdžia neįpareigota
turėti ūkius ir auginti pasėlius, kad mums duotų teisę valgyti. Valdžios įsi-
pareigojimas tokiais atvejais yra pasirūpinti, kad būtų išsaugota laisva
prekybos rinka. Tokioje rinkoje sutelkiamos gėrybės, teikiamos paslaugos
prieinamomis kainomis kuo didesniam skaičiui žmonių. Jei sveikatos pas-
laugų sistema neveikia, ką dabar visi matome, padėtį gelbėti reikia ska-
tinant konkurenciją ir pasirinkimus, o ne juos slopinant. Konstitucija pali-
ko viešosios sveikatos administravimą ne federalinei valdžiai, bet valsti-
joms. Užtenka pažiūrėti, kas atsitiko su federalinės valdžios ,,Medicare” ir
,,Medicaid” programomis. Sukčiavimų ir vagysčių didėja. 1966 m. ,,Me-
dicare” mokesčių mokėtojams kainavo 3 milijardus dolerių. Buvo numaty-
ta, kad iki 1990 m., įskaičiavus ir infliaciją, išlaidos pakils iki 12 milijardų
dolerių. Iš tikrųjų tais metais jos pakilo iki 107 milijardų dol., o 2009 m.
,,Medicare” išlaidos jau siekia 427 milijardus dol., ,,Medicaid” išlaidos pri-
deda dar 255 milijardus dol. Federalinei valdžiai perėmus sveikatos pas-
laugų tiekimą, į jos rankas atitektų viena šeštoji krašto ekonomikos. Su-
dėjus visas federalines išlaidas, valdžia valdytų apie 50 proc. viso krašto
produkto.

Tačiau yra pasirinkimas. Yra trys sveikatos globos modeliai: 1. Šian-
dieninis pramonės-valdžios bendradarbiavimas, artimas kapitalizmui, kur
biurokratinės draudimo bendrovės monopolizuoja sveikatos draudimo
rinką daugumoje valstijų; 2. Yra Obama administracijos siūlomas pro-
gresyvus modelis, kur valdžios biurokratija nustato, kada ir kiek už įvai-
rius patarnavimus bus užmokama; 3. Yra Konstitucijos numatytas mode-
lis, kur sveikatos globos pramonė tarp savęs atvirai varžosi, o klientai visa
tai prižiūri.

Valdžios valdoma ir tvarkoma sveikatos priežiūra kertasi su laisva
visuomene ir konstituciniais principais, užtikrinančiais asmeninę laisvę ir
laisvą rinką. Iš praktiškos pusės žiūrint, šį modelį priimti būtų netikslu,
žinant, kad Amerikos sveikatos patarnavimai ir priežiūra yra geriausi pa-
saulyje. Daug kas atvyksta į Ameriką, ieškodamas geriausio sveikatos pa-
tarnavimo.

Ryan siūlo keturis pakeitimus, kurie įgalintų klientus ir priverstų
draudimo bendroves, daktarus ir ligonines atvirai tarp savęs varžytis. Atvi-
ras varžymasis sėkmingai veikia kitose srityse. Ji teigiamai veiks ir svei-
katos versle. Jo manymu, nesutariama ne dėl reikalo sumažinti išlaidas,
bet dėl ideologinių skirtumų. Diskusijos liečia pasirinkimą tarp konstitu-
cinės teisės bei laisvos visuomenės ir laisvos rinkos atsižadėjimo ir atsigrę-
žimo į europietišką socialinės gerovės sistemą.

Jau dabar Amerikoje sparčiai prie to artėjama. Paskaičiuota, kad 2004
m. Amerikoje 20 proc. šeimų 75 proc. savo pajamų gavo iš federalinės val-
džios. Kita 20 proc. šeimų 40 proc. savo pajamų gavo iš federalinės valdžios.
Viską sudėjus, apie 60 proc. Amerikos šeimų iš valdžios gavo daugiau pa-
jamų ir patarnavimų, negu jie įmokėjo savo mokečiais. Skaičiuojama, kad
prez. Obama tą priklausomybę padidins iki 70 proc.

Istorija rodo, jog amerikiečiai didžiavosi savo sugebėjimu patys tvar-
kytis ir gyventi laisvoje visuomenėje. Tai gali pasikeisti į sistemą, kur pi-
liečiai taps pasyvūs, daugiau susirūpinę savo gerove negu laisve. Sveikatos
reforma išryškina progresyvizmo principą ir atiduoda piliečių gyvenimą į
biurokratinių ,,specialistų” administracijos rankas.

Kitas pasirinkimas yra laisva visuomenė, apsaugota konstitucijos, kur
yra aiškiai apribota federalinės valdžios kontrolė. Amerikiečiai mato ir
supranta, kad esamą sveikatos priežiūros krizę galima tvarkyti neatiduo-
dant šeštadalio krašto pramonės valdžiai. Jie žino, kad galima susitvarkyti
su esančiais sunkumais neišduodant principų, kurie padarė Ameriką di-
džiausia ir sėkmingiausia šalimi pasaulyje.

Visuomenės veikėja Jelena Bon-
ner, rašytojas Vladimir Bukovski,
politinis apžvalgininkas ir moksli-
ninkas Andrej Piontkovski, ekono-
mistas Andrej Ilarijonov, rašytojas
Viktor Šenderovič, rašytojas Zachar
Prilepin, žmogaus teisių gynėjas Lev
Ponomariov, analitikas Vladimir Ka-
ra-Murza, žurnalistas Aleksandr
Ryklin, politikas Gari Kasparov, poli-
tikas Boris Nemcov ir dar keliasde-
šimt kitų ne tik Rusijoje, bet ir už jos
ribų gerai žinomų asmenų pasirašė
kreipimąsi į Rusijos piliečius, kuria-
me teigiama, kad Vladimir Putin re-
žimas yra rusų tautos gėda ir kelia
mirtiną grėsmę Rusijos valstybei. V.
Putin, kaip teigiama kreipimesi, pri-
valo pasitraukti kuo greičiau, nes
kiekviena jo režimo diena tarsi auglys
naikina Rusijos valstybę.

Kreipimosi tekstas yra platina-
mas visoje Rusijoje, po juo renkami
parašai. Taip pat kreipimosi rengėjai
su juo siekia supažindinti ir užsieny-
je gyvenančius žmones, nes, deja,
ypač vakariečiai, žvelgia į „putiniz-
mą” pro „rožinius akinius”. Siūlo-
me kreipimosi vertimą į lietuvių
kalbą.

Rusijos piliečiai, įsisąmoninimas
fakto, jog valdančiosios viršūnėlės
valia mūsų valstybė pateko į istorijos
aklavietę, paskatino mus paskelbti šį
kreipimąsi. Sau saugumo ieškojusi
Šeima suteikė praktiškai neribotą
valdžią Rusijai žmogui su abejotinu
vardu, nepasižyminčiam nei talentu,
nei būtina gyvenimo ar profesine
patirtimi, ir tai sukėlė ryškią visų
valstybės įstaigų smukimą.

Permainų būtinybę jaučia net
didelė valdančiojo „elito” dalis, pa-
kanka prisiminti daug triukšmo
sukėlusį D. Medvedev opusą „Rusija,
pirmyn”. Tačiau medvedeviška „mo-
dernizacija” yra akivaizdžiai pa-
mėgdžiojamojo pobūdžio ir tarnauja
vieninteliam tikslui – atnaujinti de-
koracijas, išlaikant autokratinės
kleptokratijos esmę.

Mes teigiame, kad ta visuome-
ninė-politinė konstrukcija, kuri šian-
dien primesta Rusijos piliečiams, yra
žlugdanti ir turi savo architektą, ku-
ratorių ir apsauginį viename asmeny-
je. Tai – Vladimir Putin.

Mes teigiame, kad šiandien Ru-
sijoje neįmanomos jokios esminės re-
formos, kol V. Putin turi realią valdžią.

Mes teigiame, kad Putin režimo
išardymas, tikras posūkis demokrati-
jos link, gali prasidėti tik tuo atveju,
jei iš Putin bus atimti visi valstybės ir
visuomenės valdymo svertai.

Mes teigiame, kad per Putin val-
dymo metus valdžia tapo negailestin-
go elgesio su savo piliečiais bei ne-
matyto masto korupcijos simboliu.
Rusija tapo valstybe, kurios piliečiai
beteisiai ir dauguma jų nuskurdę.
Valstybė, kuri neturi nei idealų, nei
ateities.

Kaip mėgsta kartoti Kremliaus
propagandininkai, Rusija Jelcin lai-
kais klūpėjo ant kelių, o Putin laikais
ji guli veidą panardinusi purve.

Tai valdžios paniekos ne tik as-

menybės teisėms ir laisvėms, bet ir
žmogaus gyvybei apskritai purvas.
Tai melaginga ir bejėgė politinių ir
visuomenės institutų pamėgdžioji-
mas, tai protus ir sielas nuodijančio
televizijos primityvizmo purvas, ku-
ris paverčia vis dar vieną iš labiausiai
išsilavinusių pasaulio tautų bedvase
ir amoralia minia. Tai visiškos korup-
cijos ir vagysčių purvas, tekantis iš
pačios Rusijos valdžios viršūnės.

Be Putin užtarimo negalėtų eg-
zistuoti jam artimų asmenų milijar-
dinės finansinės imperijos – Abramo-
vič, Timčenka, Kovalčukov, Roten-
berg, taip pat ir parazituojančios val-
džios draugų korporacijos – Rusijos
ekonomikos „juodosios skylės”.

Pradėjęs savo valdymą nuo isto-
rine tapusia fraze „žudyti išvietėse”,
jau vienuolika metų Putin šį principą
pavertė universaliu valstybės valdy-
mo instrumentu, susidorojant su po-
litikos ar verslo varžovais.

Bet kuris politinis, socialinis ar
ekonominis nepritarimas tam, ką
daro valdžia, iš karto numalšinamas
– geriausiu atveju administraciniais
draudimais, tačiau dažnai specialiųjų
tarnybų pajėgomis, baudžiamuoju
persekiojimu, fizine prievarta ar net
žudynėmis. Putin įrodė veiksmais,
kad savo asmeninius priešininkus
naikins visomis priemonėmis.

Būdamas valstybės vadovu Putin
sužlugdė viską, kas tik galėjo būti su-
žlugdyta. Visiškai nesėkminga pensi-
jų ir administracinė reforma, neįgy-
vendinta armijos, spec. tarnybų, tei-
sėsaugos ir teismų sistemos pertvar-
ka. Apverktinoje būklėje vegetuoja
sveikatos apsaugos sistema. Švietimo
sistemos ir mokslo smukimas pasiekė
tokį lygį, ji buvo tiek suniokota tų
veiklių vyrukų, kurių verslo intere-
sams ji buvo atiduota, kad šiandien
rusiškos mokslinės minties ,,milži-
nais” galima bus vadinti tokius per-
sonažus, kaip Petrik ar Gryzlov.

Praradome dešimtmetį, kai gam-
tos ištekliai buvo ypač brangūs ir už
juos gautus pinigus galėjome skirti
valstybės modernizacijai ir struktū-
rinėms ekonomikos reformoms. To-
dėl Rusiją taip skaudžiai palietė pa-
saulinė krizė.

Jelcin pasirinktas įpėdinis ne tik
nesugebėjo ištaisyti didžiųjų savo
pirmtako klaidų ir užgesinti Kaukazo
gaisro, tačiau įsigudrino savo politika
perkelti jį į naują lygmenį ir dabar jis
pradeda kelti grėsmę Rusijos vien-
tisumui.

„Kursk”, „Nord-ost”, Beslan, de-
šimtis tūkstančių žuvusių vidiniuose
karuose, tūkstančiai gyvybių, pra-
rastų technogeninėse katastrofose,
sudegusių žmonių gyvenimui netin-
kamose prieglaudose ir invalidų na-
muose, dešimtys nužudytų žurnalis-
tų, žmogaus teisių gynėjų ir politinių
priešininkų, milicijos sadizmo aukos
– visa tai Putin laikų simboliai.

Neatsakyta mįsle išlieka Basajev
žygis į Dagestan sritį, gyvenamųjų
namų sprogdinimas Maskvoje, Volgo-
donsk mieste, mįslingi „mokymai”
Riazanėje. Visa tai buvo labai pa-
lanku Putin. Nukelta į 9 psl.

„PUTIN PRIVALO
PASITRAUKTI”
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Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija
ir vėl pakvies į seminarus ir paskaitas

DALIA CIDZIKAITÈ

Jau dvejus metus kaip Čikagoje
ir jos apylinkėse savanoriškais pag-
rindais veikia Psichologinės ir dva-
sinės pagalbos draugija (PDPD; angl.
Lithuanian Association for Phycho-
logical and Spiritual Support). Š. m.
kovo 13 d., šeštadienį, jos nariai rin-
kosi į pirmąjį metinį suvažiavimą Pa-
saulio lietuvių centre (PLC), Lemont,
IL.

Suvažiavimo metu kalbėta apie
darbingą ir sėkmingą dvejų metų
veiklą, jo metu aptartos Draugijos
veiklos kryptys, planai, pasidalinta
sumanymais, o svarbiausia – supla-
nuoti artimiausi seminarai ir pas-
kaitos, skirti JAV lietuviams, išgy-
venantiems psichologines krizes, pa-
tiriantiems psichologinių ir dvasinių
sunkumų šeimoje, darbe, asmeninia-
me gyvenime, norintiems pagerinti
savo dvasinį, psichologinį gyvenimą.

Pagalbos linija – pirmasis
žingsnis buriantis į draugiją

Sumanymas steigti Draugiją gi-
mė 2001–2002 metais, pradėjus bur-
tis grupelei lietuvių dvasiniams ir
psichologiniams pokalbiams. Tokių
susitikimų būtinybę rodė ir vis gausė-
jančių skambučių ir laiškų skaičius
savaitraščio ,,Amerikos lietuvis” re-
dakcijai, kuri nebuvo pajėgi padėti
išspręsti skambinusių ir rašiusių
žmonių psichologinių problemų, dva-
sinių sunkumų. Tuo metu Čikagoje
dirbo tik psichologė Saulė Buzaitė,
teikusi pagalbą lietuvių kalba.

Prieš šešerius metus Dainavos
stovykloje (Manchester, MI) buvo su-
organizuotas koncertas, kurio metu
surinktos lėšos buvo skirtos Paguo-
dos telefono linijai įkurti. Linija, ku-
rią steigiant labai prisidėjo JAV LB
Socialinių reikalų tarybos pirminin-
kas Juozas Polikaitis, sėkmingai vei-
kia jau penkerius metus. Šiuo metu
linija vadinasi Psichologinės pagalbos
linija (866-438-7400), ja rūpinasi iš-
imtinai vien PDPD nariai savanoriai.
Žmonės gali šia linija skambinti iš bet
kurios JAV vietos, skambutis perjun-

giamas tuo metu budinčiam sava-
noriui.

Draugijos gimtadieniu laikoma
2007 m. lapkričio 27 d. Tą dieną
,,Seklyčioje” susirinkusi grupelė žmo-
nių nusprendė įkurti draugiją – pelno
nesiekiančią organizaciją, besiglau-
džiančią po JAV LB sparnu. Kitais
metais Draugijai buvo parinktas pa-
vadinimas, sudarytas Įstatų projek-
tas. 2008 m. lapkričio 29 d. įvykusio
steigiamojo PDPD susirinkimo metu
dalyvavo 22 žmonės, iš kurių 18 jų
tapo Draugijos nariais.

Šiuo metu PDPD valdybą suda-
ro: pirmininkas kun. Valdas Aušra,
vicepirmininkė Laima Zavistaus-
kienė, iždininkė Vilija Aukštikalnie-
nė, sekretorė Daiva Piščikaitė, Re-
vizijos komisija: kun. Antanas Sau-
laitis, SJ, kun. Liudas Miliauskas ir
Rasa Cicėnienė. Valdyba posėdžiams
renkasi kas trys mėnesiai.

Nuveikti darbai

Kovo 13 d. suvažiavime PDPD
valdybos pirmininkas V. Aušra pasi-
džiaugė pastarųjų metų Draugijos
veikla. Priimti keturi nauji nariai,

Psicholginės pagalbos telefono pas-
laugos praplėstos iki dviejų dienų sa-
vaitėje ir pratęstos viena valanda: šiuo
metu ji veikia pirmadieniais ir ketvir-
tadieniais nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
2009 m. prie telefono Draugijos sava-
noriai budėjo daugiau nei 400 valandų.

2009 m. kovo 5 d. ir 19 d. įvyko
PDPD surengti seminarai skyrybų
tema ,,Ant skyrybų slenksčio” Ziono
lietuvių liuteronų parapijoje (Oak
Lawn, IL) ir PLC. Po seminaro Ziono
grupelė rinkosi aštuonių savaičių už-
siėmimams. Pasibaigus aštuonioms
savaitėms ta pati grupelė išsakė norą
susitikti vieną kartą į mėnesį. Rug-
sėjo 10 d. suburta panaši grupė, už-
siėmimai su ja taip pat vyko aštuo-
nias savaites. Po užsiėmimų grupėse
atsirado žmonių, kurie iš dalies tęsė
savo problemų sprendimą su vienu ar
kitu vadovu asmeniškai.

Tų pačių metų rugsėjo 12 d. įvy-
ko Santaros-Šviesos surengta PDPD
apvalaus stalo diskusija ,,Emigranto
praradimai ir atradimai”, sulaukusi
didelio žiūrovų susidomėjimo. Disku-
sijoje dalyvavo V. Aušra, Nora Aušrie-
nė, advokatė Kristina Wayne, psi-
chologės R. Cicėnienė ir L. Zavis-

tauskas ir kun. A. Saulaitis. To paties
mėnesio pabaigoje ir spalio mėnesį
Draugijos narė N. Aušrienė skaitė
paskaitas apie gedulą Ziono parapijo-
je ir PLC. Kartu su R. Cicėniene ten
pat – PLC ir Ziono parapijoje – skaitė
paskaitas apie baimę ir nerimą. Lap-
kričio 5 d. PLC įvyko seminaras apie
smurtą šeimoje, kurį vedė K. Wayne,
L. Zavistauskas ir kun. A. Saulaitis.

Prieš porą savaičių PDPD tapo
prieinama interneto socialiniame tin-
kle ,,Facebook”. Iki šiol prie šio tink-
lo prisijungė jau 120 žmonių. Apie
Draugijos veiklą JAV lietuvius spau-
doje supažindina jos narė gyd. Ona
Radzevičienė.

Tolimesnė Draugijos
veikla

PDPD veikla paremta vien tik
savanorišku darbu. Draugija ir toliau
dirbs su žmonėmis, patekusiais į
krizes, turinčiais psichologinių prob-
lemų ar dvasinių sunkumų, užsiims
švietėjiška veikla, rengs seminarus ir
paskaitas, teiks savitarpio pagalbą.
Draugijos veiklą remia Lietuvių Fon-
das.

Draugija laukia naujų narių, ne
tik psichologų, dvasininkų, socialinių
darbuotojų, teisininkų, bet ir žmonių,
kurie norėtų savanorišku darbu pri-
sidėti prie Draugijos veiklos, nes,
kaip buvo pastebėta šio suvažiavimo
metu, psichologais tampama. Nario
mokestis – 25 dol. į metus.

Suvažiavimo metu nuspręsta to-
liau tęsti paskaitų ir seminarų ciklą.
Balandžio 10 d. 9:30 val. ryto PLC
numatoma surengti seminarą-disku-
siją ,,Bendravimas šeimoje”, kurioje
paskaitas skaitys advokatė K. Wayne
ir kun. A. Saulaitis.

Balandžio 28 d. 2 val. p. p. ,,Sek-
lyčioje” įvyks PDPD narės Vilijos
Aukštikalnienės paskaita apie ,,Medi-
caid” ir ,,Medicare” programas.

Išsamesnę informaciją apie ren-
giamas paskaitas ir seminarus Drau-
gija pateiks vėliau.

Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija – tel.:

708-422-1433;
773-983-6517;
Psichologinės pagalbos linija:
866-438-7400;
el. paštas:
pagalbosdraugija@live.com;
Facebook:
www.facebook.com/pagalbos.

draugijaPirmojo PDPD suvažiavimo dalyviai. Dalios Cidzikaitės nuotr.

Iš kairės: Juozas Polikaitis, kun. Liudas Miliauskas, kun. Valdas Aušra ir Rasa Cicėnienė.
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Vartydamas „Skautybės kelio”
straipsnius „Draugo” dienraščio va-
sario mėn. 10 dienos laidoje, pastebė-
jau rašinį su nuotraukomis apie 2009
metais įvykusius „Skiltininkų” kur-
sus. Skiltininkas ar skiltininkė yra
mažos grupės vadovas, kuriuos išsi-
renka patys jaunuoliai. Grupę sudaro
6–8 asmenys. Norint būti skiltininku
ar skiltininke, reikia turėti šiokių to-
kių vadovavimo žinių ir gabumų. Tuo
tikslu – žinių pagilinimui – ir yra
ruošiami kursai.

Mane nustebino nuotrauka, po
kuria parašyta, kad viena iš nuo-
traukoje stovinčių yra kursų patarė-
ja, apsirengusi suplyšusiomis kel-
nėmis. Tokia šių dienų jaunimo ma-
da. Spaudoje teko pastebėti, kad šių
dienų jaunimas nemoka pasakyti žo-
džio „NE”. Bendraamžių psichologi-
nis spaudimas kelia baimę būti
nesuprastiems ir išskirtiems iš savo
būrio. Reikia manyti, kad vyriausių
vadovų tikslas yra paruošti jaunuo-
sius vadovus būti tvarkingais organi-
zacijos nariais, rodant save kaip pa-
vyzdį jaunesniesiems, nesivaikant
žalingų jaunimo „madų”.

Teko dalyvauti daugelyje stovyk-
lų, kuriose matydavau netvarkingai
apsirengusius jaunuolius ar jau-
nuoles vėliavų nuleidimo ar iškil-
mingų sueigų metu. Pagarba jūrų

skautėms už jų tvarkingumą. Teko
pastebėti nusižengimų nustatytoms
taisyklėms, ir tarp vyresnių vadovų.
Yra sakoma, kad nėra namų be dū-
mų, bet tai – išimtys.

Mane nustebino straipsnio pasa-
kymas, kad tik 15 jaunuolių dalyvavo
visuose užsiėmimuose iš 44 atvyku-
sių. Suruošti kursus kainuoja nema-
žai išlaidų ir asmeninio laiko. Atrodo,
kad kai kurie jaunuoliai atvyksta tik
linksmai praleisti laiką.

Skaitant „Skautybės kelyje” išs-
pausdintus straipsnius, atmintin grį-
žo laikai, kada, gyvendami Vokietijos
stovyklose, atkūrėme Tėvynėje Lie-
tuvoje veikiančius skautų vienetus ir
kitas Lietuvoje veikiančias organi-
zacijas, o vėliau tą patį darėme išvykę
į svetingus kraštus. Buvo vadovau-
tasi Lietuvoje skautų vadovybės su-
kurtomis taisyklėmis. Gal ir tada pa-
sitaikydavo mažų nukrypimų, bet
viskas būdavo sutvarkoma išmintin-
gais sprendimais, nes klestėjo tar-
pusavio meilė, pagarba vienas kitam,
broliškumas, seseriškumas.

Gal kam nors nepatiks šie mano
tiesūs žodžiai, bet juk iš klaidų mo-
komės. Visi žino seną patarlę: „Kalk
geležį, kol ji dar karšta.”

Senas skautijos darbuotojas
Antanas Paužuolis

Čikaga, IL

KAS DUOS JAUNIMUI PAVYZDÎ?

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname.
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Nors Orland Park, IL dirbantis
šeimos gydytojas Andrius Kudirka
sutinka, jog šiuo metu JAV Kongrese
siūlomas sveikatos reformos planas
nėra pats geriausias ir kad tikrai ne
visi juo būtų patenkinti, jo nuomone,
jei reformos nebus, labai nukentės
JAV piliečiai. Lietuvis gydytojas, ku-
rio bent 15 proc. pacientų neturi jo-
kio sveikatos draudimo, įsitikinęs, jog
geriausia išeitis būtų įvesti sveikatos
reformą, kuri suteiktų visiems pa-
cientams galimybę bent įsigyti svei-
katos draudimą. Universalus gydy-
mas, pasak gyd. Kudirkos, bent su-
teiktų galimybę žmonėms negyventi
baimėje ir negalvoti, kas atsitiks, jei
jis ar ji susirgs.

– Ar, Jūsų nuomone, svei-
katos reforma JAV yra reikalin-
ga. Ar Jums, kaip gydytojui, ji
padėtų?

– Dažnai nėra aišku, ar pokyčiai
bus geri gydytojams, ar ne, kol nesi
padirbęs su tokiu planu dešimt metų.
Mano specialybėje – esu šeimos gydy-
tojas – neturėtų labai daug kas keis-
tis; gal net bus lengviau, nes daugiau
žmonių turės sveikatos draudimą.
Apskritai, tie planai šiek tiek remia
šeimos gydytojus, nes žinoma, kad
šeimos gydytojai gali daug ligų gydyti
pigiau nei konkrečių ligų specialistai.
Šeimos gydytojai labai reikalingi šiai
sveikatos sistemai, ir ypač yra nau-
dingi naujai sistemai. Nes bus dau-
giau pacientų, turinčių draudimą, ku-
rie norės profilaktiškai pasitikrinti
savo sveikatą. Man darbo visados
bus. 

Jau dabar yra aišku, kad siūloma
reforma nėra puiki reforma, tikrai ne
visi bus patenkinti ir nemažai gydy-
tojų bus nepatenkintų. Bet Ameri-
koje jau daug metų yra bandoma
įvesti sveikatos reformą, ir jei Obama
vyriausybė dabar reformos nesugebės
priimti, ji negalės to padaryti dar de-
šimt ar dvidešimt metų. Nors tai nėra
geriausias sugalvotas planas, yra šiek
tiek problemų, jei reformos nebus,
JAV piliečiai labai nukentės. Dažnai
sako, kad reikia eiti po truputį, bet
taip po truputį einama jau šešias-
dešimt metų ir be jokių rezultatų. 

– Teigiama, kad JAV gyvena
apie 48 milijonus gyventojų, ne-
turinčių  sveikatos draudimo. Į šį
skaičių neįskaičiuoti taip vadi-
nami ,,nedokumentuoti” asme-
nys, JAV gyvenantys ,,be doku-
mentų”. Ar pritariate JAV prezi-
dento Barack Obama vyriausy-
bės norui įvesti universalų drau-
dimą, kur visi žmonės turėtų ar
privalėtų turėti sveikatos drau-
dimą?

– Aš sutinku, kad Amerikoje yra
labai svarbu turėti universalų svei-
katos draudimą. Nors daug žmonių
tokio draudimo neturi, jie turi svei-
katos problemų ir eina pas gydytojus
ir kartais negali susimokėti už svei-
katos paslaugas. Jeigu tokie žmonės
turėtų universalų draudimą, atsiras-
tų galimybė išvengti tam tikrų ligų
arba pradėti gydyti jas ankstesnėje
stadijoje, kad tiek daug nekainuotų,
kaip dabar neretai būna. Manau, kad
geriausia išeitis būtų įvesti reformą,
kuri suteiktų visiems pacientams ga-
limybę bent įsigyti sveikatos drau-
dimą.

– Jums pačiam, kaip gydyto-

jui, ar būtų lengviau, jei kiek-
vienas pacientas, atėjęs pas Jus,
turėtų sveikatos draudimą?

– Tai priklausytų nuo įvestos sis-
temos. Jei JAV vyriausybė sutiktų
mokėti normalias kainas daktarams,
kad šie tinkamai prižiūrėtų savo pa-
cientus, tai būtų daug lengviau. Šiuo
metu bent 15 proc. mano pacientų jo-
kio draudimo neturi, ir man labai
daug reikia atlikti papildomų dalykų,
bandant jiems suteikti tinkamą svei-
katos aprūpinimą. Nes jiems reikia
tam tikrų tyrimų, už kuriuos jie ne-
gali susimokėti, todėl tenka ieškoti,
kur jie tai galėtų atlikti pigiau. Todėl
jei jie turėtų nors kokį nors drau-
dimą, gal ir nelabai gerą, bet kad jis
galėtų padengti nors kokias nors
sveikatos išlaidas, man būtų leng-
viau: reikėtų mažiau rūpintis dėl kai-
nų, mažiau sukti galvą, kur siųsti pa-
cientus be draudimo, ir labiau pa-
sirūpinti jų sveikata.

– Tarkime, pas Jus apsilanko
sveikatos draudimo neturintis
pacientas. Ką darote?

– Pirma patikrinu jo sveikatą ir,
jei reikia, bandau patarti atlikti rei-
kalingus tyrimus, išrašyti vaistus. Jie
jis turi klausimų, patariu dėl įvairių
sveikatos draudimų, nurodau vietas,
kur tyrimus galėtų atlikti pigiau.
Kadangi tokia sveikatos sistema JAV
egzistuoja jau ilgai, norime lietu-
viams, neturintiems sveikatos drau-
dimo, padėti. Tad siūlome tokias kai-
nas, kurios, mano nuomone, yra pri-
imtinos pacientams, neturintiems
sveikatos draudimo, ir tuo pačiu lei-
džia mums sumokėti klinikų mo-
kesčius, už seselių ir sekretorių dar-
bą, bet kad pacientui nebūtų per
brangu. Bandome kartu surasti pi-
gesnį variantą.

– Naujos sveikatos reformos
priešininkai teigia, kad jei būtų
įvestas universalus sveikatos
draudimas, sistema taptų socia-
listine. Ar Jūs sutiktumėte su
tokiu vertinimu?

– Nelabai sutinku, juk daug
kraštų turi universalų sveikatos
draudimą, bet jie nevadinami socia-
listiniais. Taip, pasikeitimų sveikatos
sistemoje būtų, bet, manau, jei Ame-
rikoje būtų įvesti valdžios ir privatūs
draudimai, vis tiek būtų gerų pasi-
rinkimų, ir pacientai vis tiek gautų
sveikatos gydymą. Pagrindinis daly-
kas, manau, yra tas, kad nesvarbu,
kokiame krašte – esu dirbęs Austra-
lijoje, kur yra universalus sveikatos
gydymas, vis tiek turtingesni žmonės
daugiau turės pinigų ir jiems leng-
viau bus laviruoti toje sistemoje. Bet
bent jau žmogus ir jo šeima neturėtų
bankrutuoti ar negalėtų pasiųsti
vaikų į universitetą dėl vieno šeimos
nario susirgimo. Tad universalus gy-
dymas bent suteiktų galimybę žmo-
nėms negyventi baimėje ir negalvoti,
kas atsitiks, jei jis ar ji susirgs.

– Nauja sveikatos reforma
greičiausiai kažkiek pakeistų
,,Medicare” ir ,,Medicaid” pro-
gramas. Ar, Jūsų nuomone, tai
vykusios programos, gal ką nors
ir čia reikėtų keisti?

– ,,Medicare” yra skirta vyres-
niems žmonėms ir žmonėms su rim-
tomis sveikatos problemomis. Man
ne visiškai yra aišku, kiek nauja re-
forma pakeistų ,,Medicare” sistemą,

Diskusija: sveikatos reforma JAV – 
priimti ar atmesti?

bet apskritai paėmus tai nebloga sis-
tema. Gal pasikeis mokėjimo kaina ar
reikės mokėti už tam tikrus dalykus,
bet bent jau pacientams ji nėra bloga
programa. ,,Medicaid” programa yra
skirta nepasiturintiems žmonėms.
Tai gera sistema, nes ji aprūpina
žmones, kurie neturi pinigų. Bet pro-
gramos silpnybė yra ta, kad kadangi
valdžia moka labai mažai gydyto-
jams, mažiau klinikų gali išsilaikyti.
Tad dauguma klinikų nepriima šio
draudimo, ir pacientams sunku su-
rasti gydytojus arba reikia toli va-
žiuoti. Be to, kaip ir su visais valdžios
planais, yra žmonių, kurie naudojasi
šiuo draudimu, nors jie jau turi geres-
nį darbą arba gauna geresnę algą.

– Kurios šalies sveikatos sis-
tema Jums būtų priimtiniausia,
kuri, Jūsų nuomone,  labiausiai
tiktų JAV?

– Nesu tikras, bet manau, kad

tam tikros Europos valstybės kaip
Šveicarija arba Vokietija būtų pana-
šiausios į Amerikos sveikatos siste-
mą, t. y. kur yra daug privačių svei-
katos draudimo kompanijų, bet ir
valdžia siūlo draudimą. Jei neklystu,
Šveicarija tik prieš kokius 15 metų
perėjo prie universalaus draudimo,
bet šioje šalyje vis tiek yra privačių
kompanijų, kurios rūpinasi žmonių
sveikata. Anglijos sistema yra neblo-
ga, bet būtų per sunku ją pritaikyti
Amerikai, nes ji yra grynai valdiška,
o JAV privačios draudimo kompanijos
nė viena neatiduos savo darbo ir
pelno.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Pirmąją diskusiją apie šiuo metu
JAV kongrese svarstomą sveikatos
reformą skaitykite š. m. kovo 16 d.
,,Drauge”. Savo mintimis ten dalijasi
kun. Kęstutis Trimakas.   – Redakcija
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Pasikeitusi retorika nereiškia
Lietuvos užsienio politikos pokyçiû 

Paryžius, kovo 16 d. (ELTA) –
Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savic-
kas praėjusį savaitgalį Paryžiuje
(Prancūzija) vykusiose rekordų geri-
nimo varžybose pagerino net tris pa-
saulio rekordus.

34 metų lietuvis 160 kg svorio
rąstą per minutę nuo žemės virš gal-
vos iškėlė šešis kartus, 30 kg svorį
prieš save išlaikė 59,1 sek., o du ,,la-
gaminus” po 180 kg nunešė 18 metrų.

Pasaulio klausytojams bus pristatyti  
V. Baceviçiaus ,,Žodžiai”

Vilnius, kovo  16 d. (BNS) – Pa-
sikeitusi retorika nereiškia didelių
Lietuvos užsienio politikos pokyčių,
pareiškė užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis.

Ministras sakė nesutinkąs su bri-
tų apžvalgininko Edward Lucas nuo-
mone, kad Lietuvos užsienio politiko-
je matoma ,,šrioderizacija”.

,,Tai, kad pasikeitė retorika, ne-
reiškia, kad pasikeitė politika. Ar re-
torika apsprendžia politiką? Tikrai
ne. Politiką apsprendžia konkretūs
žingsniai, pasisakymai, nuostatos.
Šitų pokyčių aš nematau. Matau tik
bandymą subalansuoti santykius
tarp Rytų ir Vakarų, skiriant tam
tikrą dėmesį Skandinavijai, centrinei
ir vakarinei Europai, bet niekur nėra
pasakyta, kad pasisukome 180 laips-
nių kampu”, – Lietuvos televizijos
laidai ,,Savaitės atgarsiai” sakė A.
Ažubalis.

Britų savaitraščio ,,The Econo-
mist” apžvalgininkas E. Lucas inter-
viu BNS sakė nerimaująs, kad Lietu-
va ,,aukoja kai kurias svarbias verty-
bes ir principingą paramą demokrati-
jai Rusijos kaimynystėje”.

,,Iš esmės tai tam tikra Lietuvos
užsienio politikos ‘šrioderizacija’, ir
aš įžvelgiu tame pavojų”, – sakė žino-
mas žurnalistas.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras pareiškė, kad tokios išvados yra
,,skubotos”.

,,Nedaryčiau tokių skubotų išva-
dų, kurias padarė E. Lucas. Aš jam
per Demokratijų bendrijų susirinki-
mą kovo 12 dieną išsakiau apgailesta-
vimą, kad toks patyręs apžvalginin-
kas mėtosi labai neatsakingais kalti-

nimais vien dėlto, kad Gruzijos prezi-
dentas nebuvo pakviestas į Kovo 11-
osios minėjimą. Daugiau argumentų
jis man neišsakė”, – tvirtino A. Ažu-
balis, atstovaujantis didžiausiai val-
dančiajai Tėvynės sąjungai – Lietuvos
krikščionims demokratams.

E. Lucas teigė, kad Rusija šiuo
metu ,,glosto” Lietuvą, skaldydama
Baltijos šalių vienybę, o prezidentų
susitikimai šiuo metu gali būti pa-
naudoti kaip tik šiai politikai vykdyti.

Tuo metu A. Ažubalis teigė su-
tinkąs, kad Rusija vykdo skaldymo
politiką, tačiau tvirtino neįžvelgiąs
Vilniaus nuolaidžiavimo.

,,Kur mes nuolaidžiaujame? Kad
Rusija skaldė, bandė skaldyti, tai
šventa tiesa. Daryti išvadas, kad Lie-
tuvoje kažkas kažkam pradėjo nuo-
laidžiauti ar dėl to, kad kažkas susi-
tiko su Rusijos vadovais... Man tai as-
meniškai nėra argumentai”, – teigė
ministras.

A. Ažubalis taip pat sakė nesu-
reikšminąs fakto, kad į Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo dvidešimt-
mečio minėjimą neatvyko daug kvies-
tų Vakarų Europos prezidentų. Anot
ministro, Vakaruose Rytų ir Vidurio
Europos istorija dar vertinama ste-
reotipiškai.

,,Mes dar tik antrus metus ES rė-
muose bandome aiškinti mūsų kole-
goms, partneriams, kokia mūsų buvo
Rytų ir Centrinės Europos istorija, ką
mums atnešė totalitarizmas, ir tai
nebūtinai priimama labai jau džiu-
giai. Stereotipus, įkaltus į galvą poli-
tikams ir visuomenėms, labai sunku
išmušti”, – sakė Lietuvos užsienio
reikalų ministras.

Lietuvos diplomatai sieks, kad ambasadoje
sudarytos santuokos bùtû pripažîstamos

Popiežius ragina jaunimâ nebijoti
siekti kunigystès

Atkelta iš 1 psl. buvo
ir yra nepatenkinama. Jo nuomone,
ko-va su ,,šešėlinėmis pajamomis” ir
,,nešvarių pinigų” legalizavimu turi
būti veiksmingesnė.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko-
miteto pirmininkas S. Šedbaras, pri-
tardamas problemos aktualumui,
sakė: ,,Susidaro įspūdis, kad bendra-
darbiavimo tarp valstybės tarnybų,
derinant veiksmus, trūksta. Paminė-
čiau Valstybės sienos apsaugos tarny-
bą ir Muitinės departamentą.”

Tuo tarpu Seimo Lietuvos social-
demokratų partijos (LSDP) frakcijos
seniūnas Algirdas Butkevičius neigia
kaltinimus, esą 2004 m. tuometinė
socialdemokratų valdžia atsisakė įpa-
reigojimo pagrįsti turto įsigijimo ir
pajamų teisėtumą.

Pasak A. Butkevičiaus, šios nuo-
statos buvo perkeltos į kitą – Mokes-
čių administravimo įstatymą, tokiu
būdu ,,nešvarių pinigų” plovimui už-
kertant kelią kur kas operatyviau.

Pasak LSDP frakcijos seniūno,
Mokesčių administravimo įstatymu
užtikrintas mokesčių administrato-
riaus ir kitų valstybės institucijų ben-
dradarbiavimas, numatyta pareiga
pranešti apie mokesčių pažeidimų po-
žymių turinčias veikas Valstybinei
mokesčių inspekcijai. Teisiškai įtvir-
tintas teisėsaugos ir mokesčius admi-
nistruojančių tarnybų bendradarbia-
vimas.

,,Siūlyčiau ponui A. Anušauskui
prieš pateikiant teiginius pasidomėti
vieno ar kito įstatymo pakeitimo mo-
tyvais”, – sako A. Butkevičius.

R. Sikorski: Lenkijos atstovas buvo
pasirengês geriau nei V. Ušackas

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) – Lie-
tuvos diplomatai Airijoje ketina siek-
ti, kad šioje šalyje esančioje Lietuvos
ambasadoje sudarytos santuokos bū-
tų pripažįstamos.

Airija visoms ambasadoms, tarp
jų ir Lietuvos, pastaruoju metu iš-
siuntė notas, kuriose nurodoma, kad
visos ambasadose sudarytos santuo-
kos yra nepripažįstamos.

Pasak Užsienio reikalų ministe-
rijos (URM) atstovės Aušros Semaš-
kienės, kitą savaitę Lietuvos pareigū-
nai važiuos į Airiją, kur kartu su kitų
Europos Sąjungos (ES) šalių kolego-
mis ketina aptarti šį klausimą su Ai-
rijos pareigūnais.

,,Kitą savaitę į Airiją vyksta mū-
sų ministerijos atstovai, kur kartu su
kitų ES šalių, kurių piliečius palietė

šis Airijos įstatymas, atstovais kreip-
sis į Airijos atsakingas tarnybas ir
bandys toliau spręsti šį klausimą”, –
sakė URM atstovė.

,,Dabar matome būtinybę pasiek-
ti, kad jau sudarytos santuokos būtų
pripažįstamos. URM yra nurodžiusi
ambasadai Airijoje laikinai nebepri-
imti naujų prašymų registruoti san-
tuokas ambasadoje, susisiekti su
pateikusiais prašymus piliečiais ir
juos informuoti apie susidariusią
padėtį”, – kalbėjo A. Semaškienė.

Anot jos, URM kreipėsi į Lietu-
vos teisingumo ministeriją, prašyda-
ma pateikti šiuo klausimu teisinę-
ekspertinę nuomonę.

Lietuvos atstovybės užsienyje tu-
ri teisę registruoti santuokas nuo
2008 m. liepos 1d. 

Vilnius,  kovo 16 d. (BNS) – Len-
kijos užsienio reikalų ministras Ra-
doslaw Sikorski pareiškė, kad Varšu-
vos siūlytas kandidatas buvo geriau
pasirengęs užimti Europos Sąjungos
(ES) misijos Afganistane vadovo pa-
reigas nei šią vietą gavęs buvęs Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas.

Lenkija į šias pareigas siūlė bu-
vusį žvalgybos vadovą Andrzej Ana-
nicz, tačiau ES užsienio politikos va-
dovė Catherine Ashton pasirinko V.
Ušacką.

,,Jis varžėsi su buvusiu užsienio
reikalų ministru, ir tai nulėmė, kad

buvo pasirinktas ne jis”,  – ,,Zet” ra-
dijui sakė R. Sikorski. Pasak naujie-
nų agentūros PAP, ministras pareiš-
kė, kad persų ir turkų kalbomis kal-
bantis A. Ananicz buvo geriau pasiren-
gęs misijai nei Lietuvos diplomatas.

R. Sikorski buvusį žvalgybos va-
dovą nusprendė paskirti Lenkijos
ambasadoriumi Pakistane.

C. Ashton apie V. Ušacko skyrimą
ES specialiuoju atstovu Afganistane
ir Bendrijos misijos šioje šalyje vado-
vu paskelbė vasario mėnesį. V. Ušac-
kas iš užsienio reikalų ministro pa-
reigų atsistatydino po prezidentės
Dalios Grybauskaitės kritikos.

Vilnius, kovo 16 d. (ELTA) – Pa-
sauliui bus pristatyti XX amžiaus lie-
tuvių kompozitoriaus ir pianisto Vy-
tauto Bacevičiaus ,,Žodžiai”, kuriuos
įrašo lietuvių ir užsienio atlikėjai.

Kompaktinė plokštelė su septy-
niais V. Bacevičiaus ,,Žodžiais” bus iš-
leista Didžiosios Britanijos leidybos
bendrovės ,,Toccata Classics” ir plati-
nama tarptautinėje rinkoje.

Lietuvių kompozitoriaus kūri-
nius įrašinėja jaunosios kartos lietu-
vių pianistas Gabrielius Alekna,
,,Grammy” apdovanojimams triskart
nominuota pianistė Ursula Oppens ir

The Juilliard School dėstytojas var-
gonininkas Matthew Lewis. Įrašai at-
liekami New York ir Vilniuje.

Keturi iš septynių V. Bacevičiaus
kūrinių bus įrašyti pirmą kartą. Įra-
šymas prasidėjo pernai, šiuo metu
Vilniuje viešintis G. Alekna ketina
įrašyti du likusius kūrinius. Pianistas
yra V. Bacevičiaus muzikos žinovas.
Jo muzikos menų daktaro disertacija
apie V. Bacevičiaus nespausdintus kū-
rinius fortepijonui buvo apdovanota
kaip geriausia The Juilliard School
metų disertacija. 

Parlamentarai kvieçia kovoti su ,,nešvariû
pinigû” legalizavimu               

Roma, kovo 15 d. (BNS) – Po-
piežius Benediktas XVI paragino jau-
nus žmones įgyvendinti savo ,,pa-
šaukimą” kunigystei, nors Katalikų
Bažnyčia šiuo metu išgyvena sunkų
laikotarpį dėl ją krečiančių pedofilijos
skandalų.

,,Nebijokite, jauni žmonės, jeigu
Viešpats jus šaukia pasirinkti religi-
nį, vienuolišką ar misionierišką gy-
venimo kelią”, – sakoma popiežiaus
laiške kovo 28 dieną minimos Pasau-
lio Jaunimo dienos proga.

,,Mes galime dalintis didžiuliu
džiaugsmu su tais, kurie drąsiai į jį
atsako”, – sakoma su pastaruoju me-
tu užgriuvusia pedofilijos skandalų
keliose Europos šalyse lavina kovo-
jančio pontifiko laiške.

Tačiau tie, kurie ,,jaučia pašau-
kimą santuokai”, turėtų jam paklusti
,,su tikėjimu, žadėdami sukurti tvirtą
pagrindą didelei ir ištikimai meilei”.

Airijoje, Austrijoje, Šveicarijoje,
Nyderlanduose ir popiežiaus gimtojo-
je Vokietijoje kilus skandalams dėl į
viešumą iškilusių kunigų vykdytų
vaikų tvirkinimo atvejų, vis dažniau
suabejojama Bažnyčios reikalaujamo
kunigų celibato prasmingumu.

Nors praėjusią savaitę popiežius
pasisakė už celibatą, pavadindamas jį
,,visiško atsidavimo ženklu” ir ,,įsipa-
reigojimu Viešpačiui”.

Šiemet Pasaulio jaunimo diena
sutampa su katalikų savaitę prieš Ve-
lykas švenčiamu Verbų sekmadieniu,
ir bus minima Šv. Petro aikštėje.
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TBILISIS
Vakarų šalių diplomatai ir Gru-

zijoje esantys paliaubų stebėtojai
pasmerkė klaidinantį Gruzijos tele-
vizijos laidą apie menamą Rusijos
pajėgų įsiveržimą. Įrašas, kurį paro-
dė su Gruzijos prezidentu Michail
Saakašvili glaudžiai susijusi televizi-
ja ,,Imedi”, buvo trumpam sukėlęs
šalies gyventojų sumaištį ir sulaukė
audringos kritikos iš Gruzijos ir
užsienio. Europos Sąjungos (ES) ste-
bėtojų misija Gruzijoje (EUMM) savo
pranešime pasmerkė šį žingsnį, saky-
dama, jog tokia laida galėjo sukelti
smurto atsinaujinimą. 

MINSKAS
Kovo 15 d. rytą Baltarusijos pre-

zidentas Aleksandr Lukašenka at-
vyko į Venesuelą. Po sutikimo iškil-
mių tiesiog oro uoste A. Lukašenka
buvo įteiktas Karakaso garbės pilie-
čio raktas. Baltarusijos vadovą pa-
sitiko Venesuelos viceprezidentas
Elias Haua ir grupė vaikų, skanduo-
jančių: „Sveiki atvykę, pone prezi-
dente!”

DUBLINAS
Airijos katalikų bažnyčią krečia

skandalas. Manoma, kad apie kunigų
tvirkinamus mažamečius vaikus ži-
nojo aukščiausias bažnyčios hierar-
chas. Tačiau atsistatydinti ragina-
mas kardinolas tą padaryti žada tik
tuomet, jei taip palieps popiežius, –
rašo independent.ie. Kardinolas Sean
Brady ginasi dėl savo vaidmens 1975
m., kuomet nuo kunigo Brendan
Smyth nukentėjusiems vaikams bu-
vo nurodyta tylėti. Hierarchas tvirti-
na prieš 35 metus elgęsis pagal baž-
nytinę teisę – apie nusikaltimą jis
tuomet pranešęs vyskupui.

ROMA
Italijos ministras pirmininkas

Silvio Berlusconi 2008 m. uždirbo 23
mln. eurų. Tai teigiama jo pajamų
deklaracijoje, praneša agentūra AFP.
S. Berlusconi savo uždarbiu gerokai
lenkia kitus politikus. 2007 m. prem-
jero pajamos siekė 14,5 mln. eurų. 

WASHINGTON, DC
Jungtinių Valstijų šiaurės rytuo-

se, siautėjant audrai ir liūtims, žuvo
7 žmonės, daugiau kaip 300,000 ne-
turi elektros, pranešė JAV televizija
CNN. Pasak policijos, 5 iš minėtų 7
žmonių žuvo atsidūrę po virstančiais
medžiais. Potvynio pavojus tebegalio-
ja regione nuo North Virginia iki
pietinės New  Hampsher dalies, pra-
nešė JAV meteorologijos tarnyba. Kai
kuriuose oro uostuose buvo atidėti
skrydžiai.

* * *
Aukštas JAV pasiuntinys George

Mitchell atidėjo planuotą kelionę po
Artimuosius Rytus, pranešė Izraelio
prezidento kanceliarija, kilus di-
džiausiai pastarojo laikotarpio Wa-
shington ir žydų valstybės santykių
krizei. Šis sprendimas siejamas su
tebesiplečiančia diplomatinių san-
tykių krize, kuri prasidėjo praeitą
savaitę, kai Izraelis paskelbė planuo-
jantis pastatyti 1,600 namų žydų
naujakuriams aneksuotoje Rytų
Jeruzalėje. 

* * *
Bendrovė ,,Sony” ir JAV pop-

muzikos superžvaigždės Michael
Jackson kūrybinio paveldo valdytojai
pasirašė rekordinį 7 metus galiosian-
čią 250 mln. dolerių vertės sutartį dėl
kūrinių platinimo teisių, pranešė
JAV žiniasklaida. Pagal šią sutartį,
kurios sąlygose minima bent 10
naujų M. Jackson projektų, taip pat
gali būti išleisti kompiuteriniai žaidi-
mai, muzikos įrašai ir filmai. Sutartis
mirusio dainininko paveldėtojams
atneš mažiausiai 200 mln.dolerių, ra-
šo dienraštis ,,The Wall Street Jour-
nal”. 

* * *
JAV pajėgos perdavė Irako sau-

gumo pajėgoms dar vieno šalies ka-
lėjimo kontrolę, praneša BBC. Tadžio
stovykloje į šiaurę nuo Bagdado esan-
tis kalėjimas talpina 3,000 kalinių,
dauguma jų – smulkūs maištininkai,
teigia JAV pareigūnai. Tik nedidelė
dalis kalėjime esančių kalinių buvo
pripažinti kaltais įvykdę nusikalti-
mus. Jie buvo sulaikyti Irako val-
džios nurodymu. Šis kalėjimas yra
JAV karinės bazės dalis. Iki 2011 m.
planuojama iš Irako išvesti visus
amerikiečių karius.

Jeruzalèje kilo riaušès

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) – Šim-
tai palestiniečių susirėmė su Izraelio
policija keliuose Rytų Jeruzalės ra-
jonuose, kai šiame šventajame mieste
smarkiai padidėjo religinė ir politinė
įtampa.

Policija šaudė guminėmis kul-
komis ir sprogdino garsines granatas,
vaikydama protestuotojus Šuafato
pabėgėlių stovykloje, o riaušininkai
saugumo pajėgas apmėtė akmenimis.
Palestiniečiai išsisklaidė, kai malšinti
neramumų buvo pasiųsti kariai. Pa-
našūs susirėmimai taip pat vyko
kitose Rytų Jeruzalės vietose. Policija
nurodė pasiuntusi į Šventojo miesto
gatves 3,000 pareigūnų. 

Kelias pastarąsias savaites mies-
te tvyrojusią įtampą dar labiau padi-
dino vienos istorinės sinagogos pa-
kartotinis atidarymas Jeruzalėje. Iz-
raelis kovo 15 d. iš naujo atidarė is-
torinę Hurvos sinagogą Jeruzalės
senamiestyje, kuri prieš 62 metus
buvo sugriauta per karą su Jordanija,
o vyriausybė šį žingsnį vadino re-
liginio pakantumo simboliu.

Tačiau šį sinagoga buvo atidary-
ta Šventajame mieste smarkiai pa-
didėjus politinei ir religinei įtampai,
kai po susirėmimų su palestiniečiais į
Jeruzalės gatves buvo pasiųsti tūks-
tančiai policininkų. Palestiniečių se-
kuliarusis judėjimas ,,Fatah” ir su juo
smarkiai nesutariantis islamistinis
judėjimas ,,Hamas” vieningai pa-
smerkė šį Izraelio žingsnį ir paragino
arabus bei kitus musulmonus ,,ateiti
į pagalbą Jeruzalei ir Al Aksos me-
četei”.

Izraelio vyriausybė praėjusią sa-
vaitę paskelbė planuojanti pastatyti
naujų namų žydų naujakuriams Rytų
Jeruzalėje, kur gyvena daugiausiai
arabai. 

Šis sprendimas smarkiai supykdė
palestiniečius, taip pat Jungtinių
Valstijų administraciją, kuri tuo metu
į Artimuosius Rytus buvo pasiuntusi
viceprezidentą Joe Biden. Šis aukštas
Washington atstovas turėjo paska-
tinti netiesiogines žydų valstybės ir
palestiniečių taikos derybas.

Ryga, kovo 16 d. (BNS)  – Per
tradicinį renginį pagerbiant Antrojo
pasaulinio karo metais nacistinės
Vokietijos pusėje kovojusio ,,Waffen
SS” latvių legiono atminimą Latvijos
sostinėje Rygoje buvo matyti ir kelios
Lietuvos valstybinės vėliavos.

Tradicinės eitynės baigėsi ties
miesto centre esančiu Laisvės pa-
minklu, prie kurio būriavosi save
antifašistais vadinantys protestuo-
tojai. Didesnių susirėmimų tarp
abiejų priešininkų stovyklų neįvyko.

Kovo 16 d. latvių legiono vete-
ranų ir jiems prijaučiančių žmonių
vieši renginiai, ypač eitynės gatvėmis
ir gėlių padėjimas prie Laisvės pa-
minklo Rygoje kasmet sulaukia di-
džiulio atgarsio ir Latvijoje, ir už-
sienyje.

Nors buvę legionieriai veltui mė-
gina paaiškinti, kad jie nebuvo Vo-
kietijos ,,Waffen SS” pajėgų dalis ir
nedalyvavo civilių gyventojų naikini-
me, už Latvijos ribų jie paprastai va-
dinami buvusiais esesininkais.

Rygoje SS veteranû eitynèse
plevèsavo ir Lietuvos vèliavos

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais)

JAV

EUROPA

Palestiniečių riaušininkai saugumo pajėgas apmėtė akmenimis. 
Scanpix nuotr.

SS latvių legiono atminimo eitynės.
DELFI.lv nuotr.
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LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Inc  
(TAUTOS FONDAS)

307 West 30th Street, New York, NY 10001-2703
TEL. (212) 868-5860  FAX (212) 868-5815   

E-mail: Info@Tautosfondas.org

TAUTOS FONDO AUKUOTOJAI 
2009

Tautos Fondo vadovybė širdingai dėkoja visiems aukotojams, kurie taip
dosniai ir ištikimai remia Tautos Fondo kilnius tautinius projektus, ir kviečia
ir toliau juos remti.

Dr. Giedrė Kumpikaitė
Tautos Fondo Tarybos pirmininkė

$ 150,000.00 Urbaitis Palikimas, Elena Urbaitis, Massapequa Park, NY.  
$   20,000.00 Pagojus, Petras, Detroit, MI.  
$ 7,000.00 ANON.
$     6,178.50 Šomkaitė, Dr. Rožė, So.Orange, NJ.  
$     4,000.00 Milukas, Albinas, Tiverton, RI.  
$   2,000.00 Estate of Vytautas Maželis-Renata Alinskas Excecutrix, Rid-
gewood, NY.  
$     1,700.00 Kolyčius, Vincas,Toronto, Canada.  
$     1,300.00 Remienė, Marija, Westchester, IL.  
$     1,000.00 ZIFF BROTHERS, Employee Allocated Gift Fund, New York, NY,
Quinn, James J., Providence, RI, Varnelis, Edmund & Gražina, Mentor, OH, Guil-
bert, Gene & Irene, Roxbury, CT, Paulius, Vytautas, Allendale, NJ, Lewis, Blan-
che, West Hazelton, PA, Dedinas, Vilija, Elmhurst, IL, Sidas, Zita J., Wilton, CT.  
$        900.00 Sirusas, George S. & Gražina, Lambertville, NJ.  
$        850.00 Švitra, Dr. Paulius, Great Neck, NY.  
$        750.00 DLK Birutes Draugija-Los Angeles skyrius, Oak Park, CA, Kum-
pikas, Dr. Giedrė, Hollis Hills, NY.  
$        650.00 Bražėnas-Paronetto, Dr. Nijolė, Sparkill, NY.  
$        600.00 Barnet, Elena, New York, NY.  
$        536.00 Januta, Donatas, Oakland, CA.  
$        525.00 Januškis, Lola, South Pasadena, FL.  
$        500.00 Fidelity Charitable Gift Fund, Cincinnati, OH, Andries, Drs. Ray-
mond & Rūta, Media, PA, Aronson, Ugne and Brian, Akron, OH, Valavičius,
Antanas & Viktoria, Chicago, IL.  
$        450.00 Jatulis, Viltis, Woodland Hills, CA.  
$         400.00 American Lithuanian Club of Beverly Shores, Beverly Shores, IN,
Kuncas, John, Deland, FL, Krakauskas, Petras & Birutė, Lynbrook, NY, Šližys,
Raimundas & Tracey, Woodhaven, NY.  
$        385.00 Vainius, Jonas, Oak Brook, IL.  
$        350.00 Daugėla, Dr. Mary Zibutė, Washington, DC, Graudis, Raymond &
Ruta, Milltown, NJ.
$        345.00 Stankūnas, Jonas & Giedrė, Cos Cob, CT.  
$        315.00 Sakienė, Rūta, Oceanside, CA.  
$        300.00 Banaitis, Drs. Sigitas & Daiva, Wilsonville, OR, Dundzila, Anta-
nas, Port Orange, FL, Tumas, Alfonsas, Simi Valley, CA, Petrikas, Aloyzas &
Birutė, Wilton, CT, Raibys, Juozas & Severina G., Ventura, CA, Steponis, Anelė,
Woodhaven, NY,  Woss, Dalia, Missouri City, TX, Liutikiene, Laimute, Newark,
NJ, Handy, Danutė, Santa Barbara, CA.  
$       250.00 Lithuanian Citizen's Club, Mr. Joseph B. Rudis, New York, NY,
Končius, Juozas & Giedrė, Lemont, IL, Tender, Lisa M., Wellesley, MA.  
$        240.00 Balanda, Gediminas, Sterling Heights, MI.  
$        230.00 Banionis, Ona, Cleveland, OH.  
$        206.80 Lithuanian World Community, Holden, MA.  
$         200.00 Ošlapas,  Elvira, Old Greenwich, CT, Skripkus, Dr. Aldona, Kear-
ny, NJ, Rimas, Dr. Ramunė, Jamaica Plain, MA, Norton, Dr. Jerome & Abigail,
Syosset, NY, Kavaliūnas, Jonas P., Beverly Shores, IN, Chesonis, Kestutis, Bal-
timore, MD, Zalys, Caroline & Zigmas, Hopewell Jct., NY, Bobelis, Sigitas &
Guoda, Somers, NY, Bagdonas, Halina, Oak Lawn, IL, Sealey, Prof. Raphael,
Berkeley, CA. 
$        175.00 Miklas, Henrikas & Rasa, Great Neck, NY.  
$        165.00 Ražauskas, Rožė, Dearborn Hts., MI.  
$        150.00 Alinskas, Tadas & Renata, Ridgewood, NY, Kazlauskas, Leonas &
Onutė, Trail Creek, IN, Steponis, Balys & Eufemija, Seven Hills, OH, Vedeckas,
Algis & Roma, Massapequa, NY, Bogušienė, Teklė, So. Boston, MA, Petrulis,
Eleonora L., New Canaan, CT, Vainius, Elena, Maspeth, NY.  
$        140.00 Mažeika, Vaclovas & Vanda, Park Ridge, IL.  
$        136.00 Tautvyvdas, Kęstutis & Birutė, Greenbank, WA.  
$        125.00 Mohler, John & Hildegard, Rockville, MD, Rysavy, Adelė, Jackson
Hts., NY.  
$        110.00 Kondratas, Dr. Ramūnas & Skirma, Springfield, VA.  
$        105.00 Svalbonas, Vytas, Red Lion, PA.  
$        100.00 Am. Liet. Gydytoju Draug. NY, Dr. Ramunė Pliurienė, Cranford,
NJ,  JAV LB Elizabeth Apylinke, Mr. Rimantas Bitenas, Watchung, NJ, Knights
of Lithuania Council 29, E. Sadonis-J. Wozniack, Verona, NJ, Mažosios Lietuvos
Draugija, Vilnius Trumpjonas, Naperville, IL, Unilever United States Foun-
dation, Inc, Princeton, NJ, Jarašūnas, Laima, Santa Monica, CA, Mikonis,
Marie, Richmond Hts.,OH, Dimas, Dr. Stefa, Middle Village, NY, Janačienė, Dr.
Aldona, Natick, MA, Vaitkevicius,Dr. Vainutis K., Pleasant Ridge, MI, Dičpini-
gaitis, Dr. Juozas ir Irena, Woodhaven, NY, Craddock, Drs. John & Nancy, New-
ton, NJ, Zaunius, Giedrė M.,Cranford, NJ, Lembertas, Vitalis, Santa Monica,
CA, Debesis, Juan Pablo, New York,NY, Norvilas, Algis & Jura, Oak Lawn, IL,
Šetikas, Algis N., Woodbrige, VA, Šmulkštys, Julius & Isabel, Lakeside, MI,
Smulkstys, Louis & Ruta, Lemont, IL, Kozar, Tad & Rasa, Woodcliff  Lake, NJ,
Smith, Daina & Joseph, Chicago, IL, Kriaučiunas, R. & G., Lansing, MI, Bo-
belis, Antanas & Danutė,Massapequa Park, NY, Draugelis, Arūnas & Irena,
Lemont, IL, Gudaitis, Antanas & Rima, Ormond Beach, FL, Matusaitis, Vid-
mantas &Vita,Livingston, NJ, Nelsas, Romas & Angelė, Fullerton, CA, Šimonis,
Jonas & Marija(Bardzilauskaitė), Santa Barbara, CA, Valaitis, Jurgis & Nijolė,
Norwalk, CT, Zelenis, Vytautas & Vanda, Reseda, CA, Žiaugra, Vytautas & Liu-
da, West Roxbury,MA, Čerkeliūnas, Rima, Queens Village, NY,  Lileika-Shea,

Laima, Del Ray Beach, FL, Petrauskas, Regina, Euclid, OH, Shumway, Aldona, Wor-
cester, MA, Simanavičius, Ligija B., Poughkeepsie, NY, Strimaitis, Ona, Putnam,
CT, Šileikis-Hood, Laima, New York, NY, Sidas, Patricia, Wilton, CT, Molnar,
Helen M., Cicero, IL, Segreti, Ramune J., Irvington, NY, Motiejūnas, Fele, Pres-
cott, AZ, Mihailovich, Laima, Staten Island, NY, Liepinaitis, Aldona, Jamaica,
NY, Babonas, Rev. Alfonsas, Southfield, MI,  Urbonas, Rev. Ignatius, Lemont, IL. 
$  90.00 Kubilius, Ramune, Evanston, IL.  
$  85.00 Laskauskas, Julionas K. & Romas A., Baltimore, MD,  
$  80.00 Dirda, Petras, Oak Lawn, IL, Polikaitis, Dalilė ir Antanas, Westlake
Village, CA.  
$  75.00 Ciplijauskaitė, Dr. Birutė, Madison, WI, Sadonis, Robert & Emilia,
Verona, NJ,  Šeštokas, Anthony K. & Onile V., Media, PA, Laucius, Henrikas &
Ilona, Union Pier, MI.  
$  72.00 Rasys, Irena, Cambridge, MA.  
$  70.00 Osmolskis, Ona, Bayside, NY, Smilga, Julia, Chicago, IL.  
$  68.00 Kuprys, Marija, Riverside, IL.  
$  60.00 Sperauskas, Tomas & Maija, Glen Cove, NY, Jasaitis, Elena, St. Pe-
tersburg, FL. Rudzinskas, Elena, Laporte, IN, Vaičiūnas, Laima, Chicago, IL.  
$  56.00 Vaitkus, Ona, Juno Beach, FL.  
$  55.00 Pintsch, Aldona, West Milford, NJ.  
$  54.00 Vidutis, Diana B., Takoma Park, MD, Eitutis, Jadvyga,Saint Peters,
MO.  
$  50.00 Lithuanian American Community C/O L. Hood, New York, NY, Miku-
tis, Jr., Capt. Albert P. & Henrietta D., Philadelphia, PA, Jokubka, Dr. Petras, St.
Pete Beach, FL,  Preikštas-Petrulis, Dr. Birutė, Daytona Beach, FL, Janušonis,
Gailė A., Rochester, NY,  Bielskus, Algirdas, Cleveland, OH, Bigelis, Ramūnas,
Congers, NY, Mėlinis, Remigijus Raymond, Manalapan, NJ, Salčius, J. P., Lake
Forest, IL, Baužys, Juozas & Ona, Orland Park, IL, Jankunas, Aleksas & Laris,
Cicero, IL, Bimbiris, Alfons & Vera,Boise, ID, Ercius, Mamertas & Gražina, Lit-
tle Neck, NY, Ilgutis, Alfonsas & Ramutė, Woodhaven, NY, Jurgėla, Raymond &
Angelica J., Woodhaven, NY, Kilius, Irena & Vladas, Valley Stream, NY, Kulik,
William & Marion, Providence, RI, Muliolis, Algirdas & Amanda, Euclid, OH,
Norvila, Kostas & Juzė, Brooklyn, NY, Petronis, Aloyzas & Ausrele, Westwood,
MA, Zenkus, Algirdas & Dorothy, Webster, MA, Cibulskienė, Birutė, New Hyde
Park, NY, Gobužas, Aldona, New York, NY, Grinis, Aldona, St. Petersburg Beach,
FL, Jurevičius, Živilė, Richmond Hill, NY, Sabalis, Ausra, Woodhaven, NY, Vy-
gantas, Maria K., Great Neck, NY, Svirinskas, Albina, Cicero, IL, Bandrowski,
Laura M., West Hampton Beach, NY, Skrupskelis, Enata, Chicago, IL.  
$  40.00 Keblys, Dr. Kęstutis & Vitallija, Baton Rouge, LA, Osteika, Antanas,
Warren, MI,  Leonas, Galina, Bradford, NH, Giedratis, Rūta E., Naperville, IL. 
$  36.00 Skiotys, E. J. & Z., Farmington Hills, MI, Kuprenas, Jadvyga,
Springfield, IL,  
$  35.00 Helt, Mildred C., Boothwyn, PA.  
$  34.00 Penikas, Romualdas & Vida, E.Norwich, NY.  
$  30.00 Rugienius, Algis ir Liuda, Bloomfield Hills, MI, Ramonas, John, Re-
dondo Beach, CA, Stankus, Kostas & Vida, Homer Glen, IL, Siemaška, Liutave-
ras & Danutė, Palm Harbor, FL, Zubinas, Valentine, Westchester, IL, Vaškys, So-
fija, St.Petersburg, FL,  Vengianskas, Emilija, Lakeside, MI, Glasgow, Irena,
Nelson, Canada, Alinskas,Liucija, Clifton, NJ.  
$  25.00 Kenter, Dr. Gražina, Danbury, CT, Lenkauskas, Dr. E. & M., Cincin-
nati, OH, Apanius, Vincas & Liuda, Chesterland, OH, Mikulis, Juozas, Wes-tch-
ester, IL, Vingelis, A., Jeannette, PA, Senkus, Joseph & Aldona, Jamaica, NY,
Gobužas, Peter & Aldona, Blauvelt, NY, Baltch-Gravrogkas, Jurgis & Aldona,
Menands, NY, Anonis, Vytautas& Danutė, Rego Park, NY, Brasauskas, Balys &
Jane, Baltimore, MD, Milukas, Vytautas & Leokadia, Plainview, NY, Noreika,
Juozas & Diana, Beverly Shores, IN,  Prasauskas, Algis & Birutė, Lomita, CA,
Purtulis, Elena, St. Pete.Beach, FL, Skobeika, Sofija, Lindenhurst, NY, Taunys,
Regina, Putnam, CT, Mickus, Giedre E., Granada Hills, CA, Burba Trulsson,
Nora, Scottsdale, AZ, Enck, Nemyra & Vidas, Los Angeles, CA, Zakaras, Vikto-
ria, Santa Barbara, CA, Radice, Marcella E., Wayne, NJ,  Burba, Maryte, Wes-
tern Spring, IL, Ses. Paulė, M.,Toronto ON, Canada.  
$  20.00 St. Casimir's Lithuanian Saturday School, Los Angeles, CA, Bie-
liauskas, Dr. Vytautas, Cincinnati, OH, Danilevičienė, Dr. Joana, Chicago, IL,
Gruzdys, Dr. Vitoldas &Vanda, Euclid, OH, Čižiūnas, Kęstutis, Falls Church, VA,
Tirkšliūnas, Arūnas, Staten Island, NY, Yorke, John D., Cream Ridge, NJ, Ru-
bas, Ramutis & Nijole, Riverside, IL, Bradūnas,Jurgis & Loreta., Baltimore,
MD, Minelga, Antanas & Aldona, Lacey, WA, Banks, Jr., Joseph & Teresa,
Auburn, MA, Shoban, Mark A. & Marie A., Handler, AZ,  Diuda, J. & P., Oak
Lawn, IL, Zubinas, Jonas & Jolanta, Dowers Grove, IL, Baukas, Mindaugas &
Ona, Cicero, IL, Hagewood, Ralph & Veronica, Asheville, NC, Vodopalas, Jurgis
& Elvyra, Gulfort, FL, Bileris, Kęstutis & Astra, Richmond Hill, NY,  Daugėla,
Jonas & Juze, Ormond Beach, FL, Doveinis, Juozas & Danutė, Clinton Twp,MI,
Narutis, Pilypas & Elvyra, Oak Lawn, IL, Barauskas, Ona, Woodhaven, NY,
Bublienė, Stanislava, Birmingham, MI, Kazlauskis, Veronica, New Hyde Park,
NY,  Petrutis, Regina, West Hyannisport, MA, Ignatenkovas-Brzozka, Olga, Phi-
ladelphia, PA,  Revelant, Cynthia J., Pittsburg, PA, Merkel, Ingrid, New Mexico
Avenue, NW,Washington, DC, Priekaila M., Bigelis A., North Riverside, IL, Ba-
ranauskas, Ilona, So. Boston, MA.  
$  18.00 Kupcikevičius, V., Oak Lawn, ILKučėnas, Clement A Catherine, Oran-
ge, CA, Paskevičius,Henry & Maria, Downers Grove, IL, Karlove, Allan & Ro-
mana, Glenview, IL, Petkus, Paul Gytis & Grasilda, La Grange Park, IL,  Anta-
naitis, Aukse & T., Joliet, IL. Čikotas, Bronius & Janina, Alexandria, VA, Lau-
kys, Eduard & Donna, Fort Salonga,NY, Vitkus, Aleksas & Danguolė, Palos
Heights, IL, Aidis, Aloyzas & Mary, Bethesda,MD, Bieliauskienė, Palmyra, Ha-
lethorpe, MD, Liuiza, Fele, Taylors, SC, Rūta, Tatjana, Chicago, IL. 
$  15.00 Kisielius, Stefa, Cicero, IL, Kliore, Arvydas & Birute, Pasadena, CA.  
$  10.00 Baltrus, Joseph,PA, Venckus, Stasys & Anna, Arlington, MA, Sodei-
kienė, N., Cicero, IL,  

$   VISO/TOTAL 204,445.30 

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
(TAUTOS FONDAS)

307 West 30th Street, New York, NY 10001-2703
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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
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Atkelta iš 3 psl.
Putin nesugebėjimas strategiškai

mąstyti jau seniai nieko nestebina.
Jis neturi sugebėjimo nuspėti, koks
bus pasaulis po dešimt ar penkiolikos
metų, kokį vaidmenį tame pasaulyje
vaidins Rusija. Jis nesugeba įvertinti
tikros rizikos ir grėsmių Rusijai ir
todėl nesugeba nuosekliai ir kryptin-
gai planuoti veiksmų, atpažinti tikrų
sąjungininkų ir priešininkų.

Akivaizdus to pavyzdys – nese-
niai su Kinija pasirašyta kapitulia-
cinė sutartis, kuri lengva Putin ran-
ka praktiškai perduoda Kinijai Toli-
muosius Rytus ir Rytų Sibirą. Tai,
kad Putin nemąsto strategiškai, įro-
do ir jo maniakinė aistra įvairiems
naftotiekiams visomis įmanomomis
kryptimis, ambicingų ir labai brangių
projektų įgyvendinimas (pavyzdžiui,
Sočio olimpinės žaidynės ar milžiniš-
ko tilto į salą statyba). Tai pasityčio-
jimas valstybėje, kurioje labai daug
žmonių gyvena žemiau skurdo ribos.

Persikėlęs kuriam laikus iš prezi-
dento krėslo į premjero apartamen-
tus ir Kremliuje palikęs sau paklusnų
vietininką, tos pačios „kraujo gru-

pės” atstovą – Putin sukūrė atvirai
antikonstucinę valdžios iki gyvenimo
pabaigos santvarką. Akivaizdu, kad
Putin niekada savanoriškai neat-
sisakys valdžios. Tai susiję ne tik su
valdžios geismu, bet ir su baime, jog
teks atsakyti už savo veiksmus. Rusų
tautai gėdinga, o valstybei pražūtin-
ga turėti tokį vadovą. Tokio kryžiaus
Rusija negali toliau nešti.

Žemę po kojomis prarandanti
Putin grupuotė kiekvieną akimirką
gali pradėti nuo tikslinių represijų
prie masinių. Mes raginame teisėsau-
gos organų ir jėgos struktūrų darbuo-
tojus – neikite prieš savo tautą.
Nevykdykite nusikalstamų įsakymų,
kuriuos pateikia korumpuoti poli-
tikai, nepakluskite, kai jus siųs žu-
dyti vardan Putin, Sečin ar Deri-
paska...

Šiandien pagrindiniu reikalavi-
mu mitinguose nuo Vladivostoko iki
Kaliningrado turi tapti šūkis „Putin
– lauk”. Išsivadavimas nuo putiniz-
mo – tik pirmas, tačiau būtinas žings-
nis naujos laisvos Rusijos link.

Vertė Andrius Navickas
Bernardinai.lt

„PUTIN PRIVALO PASITRAUKTI”

LOS ANGELES, CA

PRANAS VISVYDAS

Kaip evoliucijoje – nuolatinis at-
sinaujinimas. Neatmetant to, kas
buvo veiksminga anksčiau.

Ši filosofija toptelėjo man sėdint
ant pilkai blizgančio metalinio suolo
6-osios gatvės ir Montanos aveniu
kampo. Čia laukiama autobuso nr. 9.
Nieko nelaukiau, tik poilsiaudamas
šildžiausi popietės saulėje. Buvo sek-
madienis. Valentino diena. Viešpa-
tavo giedra.

O pailsėti reikėjo – juk nejauni
sąnariai. Šeštadienio (02.13) vakare
juk buvau nuvažiavęs į tradicinį Los
Angeles „Retro” trupės Valentino
dienai skirtą spektaklį, šį sykį pava-
dintą „Meilė, aistra ir tango...” (va-
dovė ir choreografė Sigita Barysienė),
Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Jau kelios savaitės prieš buvo
skelbiama, jog „programą atliks ‘Ret-
ro’ šokėjai ir tango šoks argentinie-
čiai”. O tai jau šis tas. Pamatysime,
kokiais žingsniais bei figūromis įgy-
vendinamas šis elegantiškas šokis.
Salėje svečių netrūko. Bilietai tik 35
dol. Ant stalų pradžioje šalti užkan-
džiai, prie lėkščių – skaidri taurė vy-
nui ar vandeniui. Esi ištroškęs – nu-
eik prie baro ir nusipirk. Vyno kau-
šelis tik penkinė.

Be abejo, viskas – finansiškai pa-
remti darbščią trupę. Scenoje vaidy-
binė įžanga, be žodžių, persmelkta
sąmojo, nes perdėm banali – gyveni-
miška. Matome užeigos vidų. Šone,
prie baro, darbuojasi grakšti Pada-
vėja (Justina Brazdžionienė). Įeina

vidutinio amžiaus Keleivis su mažu
lagaminu, buklus vyras (Amandas
Ragauskas). Tereikia kelių prasmin-
gų žvilgsnių, judesių, vyno taurės ir
tarp judviejų užsimezga ryšys. Įtiki-
nančiai suvaidinta. Pasigirsta  rit-
minga tango muzika. Berods, iš
pradžių scenoje pašoka „Retro” po-
ros. Tada pasirodo argentiniečiai.
Wunderbar! Tarytum sapne.

Ji – trapi, liauna juodaplaukė
Yolanda Rossi. Jis irgi lieknas, pagy-
venęs, malonaus žvilgsnio senjoras,
su ūsiukais – Nichael Espinoza. Abu
tinka vienas kitam. Jo ramūs, apskai-
čiuoti judesiai priminė atsargaus
chirurgo elgseną. Atidus su šypsenėle
žiūrėjimas į vyksmą. Ji kaskart su
kojomis, lyg klusni asistentė, išdari-
nėja juslias figūras. Žodžiu, gyvybin-
ga, tiksli operacija. Gražu. Kilnu.
Klasika. Vėl pasirodo „Retro” poros.
Vėl abu solistai.

Po to trupė jau ant salės grindų
šoko įvairiausių tango melodijų nu-
merius. Daug ką iš anuometinės Lie-
tuvos archyvo. Girdėjosi ir Šaba-
niauskas. Ir jų pamilta, šiam metų
laikui tinkama „Žiema”. Su įsimin-
tinu tekstu.

Spektaklio gale scenoje Keleivis,
šitaip fantastiškai praleidęs vakarą,
išeina į žiemos pasaulį – jau ne vie-
nas, bet drauge su jį pamilusia Pada-
vėja. Taip būna gyvenime. Tada salė-
je tango žingsniais ima mankštintis
šokantys svečiai. Pabandžiau ir aš.
Taip ir priartėjo vidurnaktis. Po to
vėl greit  keliais į vakarus. Pavargęs,
bet ir atsinaujinęs.

„Retro” – vis nauju pavidalu

BERISSO, ARGENTINA

Lietuvos Respublikos Nepriklau-
somybės sukakties 92-ųjų metinių
šventė vyko 2010 m. vasario mėn. 16
d., antradienį, prie lietuviško pamin-
klo ,,Rūpintojėlis”, pačiame Berisso
miesto centre. Šventėje dalyvavo kul-
tūros draugijos „Mindaugas” pirmi-
ninkas Leonardo Perotti Czeszunas,
lietuvių kultūros draugijos „Nemu-
nas” pirmininkas Esteban Dulke, Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos, Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės valdy-
bos narys ir radijo valandėlės „Ecos
de Lituania” vedėjas Juan Ignacio

Fourment Kalvelis.
Prie paminklo buvo sugiedoti Ar-

gentinos ir Lietuvos himnai. J. Kal-
velis pasakė kalbą apie šią istorinę
datą. 

Renginį organizavo  lietuvių kul-
tūros draugija „Nemunas” (Berisso),
lietuvių kultūros draugija „Mindau-
gas” (Berisso), lietuviška radijo va-
landėlė ,,Ecos de Lituania”.  Prisidėjo
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. 

Parengė J. Kalvelis

92-oji Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės sukaktis 

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės sukakties 92-ųjų metinių šventės Be-
risso mieste dalyviai. 
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje kartu su Dariaus
ir Girėno komitetu Čikagoje bei Čika-
gos-Vilniaus susigiminiavusių miestų
komitetu pakvietė čikagiečius į Lie -
tu vos Nepriklausomybės atkūrimo
dvidešimtme čio minėjimą neįprastoje
lietu viams vietoje – Midway oro uos -
te. To priežastis – Midway oro uosto
Avia ci jos veteranų salėje atnaujintos
Stepono Da riaus ir Stasio Girėno at -
minimo lentos atidengimas.

Jau prie įėjimo durų visus at vy -
kusiuosius pasitiko lietuviškais tau-
tiniais drabužiais pasipuošusios mo -
te rys. Aviacijos veteranų salėje iki
prasidedant minėjimui buvo rodo mas
specialiai šiai progai sukurtas doku-
mentinis filmas apie S. Da riaus ir S.

Girėno skrydį. Kadangi salė yra atvi-
roje erdvėje, tai daugelis tą dieną ke -
liavusių su įdomumu stebėjo renginį.

Renginį vedė oro uosto Avia cijos
departamento darbuotoja Erin O’Do -
nnell. Pranešusi, kad čia visi susi -
rinko ypatinga proga – pažymėti Lie -
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
20-metį ir atminimo lentos žymiems
lietuviams lakūnams atidengimą,
popietės vedėja pakvietė šaulių sąjun-
gos narius įnešti vėliavas ir sugiedoti
JAV ir Lietuvos himnus.

Pristačiusi susirinkusiems aukš-
tus Čikagos miesto pareigūnus bei
už sienio valstybių diplomatus, E.
O’Donnell prie mokrofono pakvietė
Lietuvos Respublikos generalinę kon-
sulę Čikagoje Skaistę Aniulienę. Pa -
sveikinusi gausiai susirinkusius į šią
neeilinę šventę, gen. konsulė pažy -
mėjo, kad legendinių lakūnų Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbis
ne užmirštamas, ir padėkojo visiems,
kurie pagaliau savo triūsu pasiekė
tikslą – sugrąžino į Midway oro uostą
dar 1993 metais iškilmingai legen-
diniams lakūnams paminėti atiden g -
tą at mi nimo lentą.

Minėjimo metu kalbėjo Čikagos
aviacijos departamento direktorė Ro -
se marie S. Andolino, gražiai pasi -
sveikinęs lietuviškai Čikagos mero
Richard Daley sveikinimo laišką per-
skaitė Čikagos miesto Tarptautinių
ry šių departamento direktorius Kha -
led Elkhatib, žodį tarė susigiminia-
vusių miestų Čikaga–Vilniaus komi -
teto pirmininkas Stanley Balzekas,

Midway oro uoste atidengta atnaujinta paminklinė lenta S. Dariaus ir S. Girėno
transatlantiniam žygiui atminti.

Kalba Lietuvos Respublikos gynybos atašė Jungti nėms Amerikos Valsti -
joms ir Kanadai pavaduotojas plk. ltn. Min dau gas Aba likšta. Už jo (iš
kairės): Lie tuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas M. Abarius, jo pa-
vaduotojas Linas Orentas ir Dariaus ir Girėno komiteto Čikagoje narys
Ernestas Lukoševičius.

JAV LB Brighton Park apylinkės pir-
mininkė Salomėja Daulienė (kairėje)
ir ALIAS vicepirmininkė Aurelija Dob-
rovolskienė Midway oro uoste prie
paminklinės lentos S. Dariaus ir S. Gi-
rėno transatlantiniam žygiui atminti.
A. Dobrovolskienė daug prisidėjo,
kad ši lenta būtų pakabinta. Už šį
darbą ji apdovanota Šaulių žvaigžde.

Į Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio paminėjimą Midway oro uoste susirinko nemažas būrys tautiečių.
Jono Kuprio nuotraukos

Midway oro uoste atidengta Stepono Da riaus 
ir Stasio Girėno at minimo lenta

(fotoreportažas)

Jr, JAV LB tarybos narys Algimantas
Barniškis.

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijo-
je vadas Mykolas Abarius ir jo pa va -
duotojas Linas Orentas jūrų šaulių
žvaigždėmis apdovanojo didelę grupę
žmonių, kurių pastangomis atmini-
mo lenta vėl kabo Midway oro uoste.
Apdovanojimo iškilmėse dalyvavo iš
Washington, DC atvy kęs Lietuvos
Respublikos gynybos atašė Jungti -
nėms Amerikos Valsti joms ir Kanadai
pavaduotojas plk. ltn. Min dau gas
Aba likšta. 

Po apdovanojimų buvo atidengta
atminimo lenta. Atminimo lentą žy -
miems lietuvių lakūnams atidengė R.
S. Andolino ir S. Aniulienė.

,,Gerų žmonių ir Dievo pagalba
darbas, trukęs pusantrų metų, baig-
tas, – džiaugėsi Dariaus ir Girėno
komiteto Čikagoje narys Ernestas
Lu koševičius. – Džiugu, kad drąsiųjų
oreivių ir jų istorinio skrydžio atmi -
ni mas gyvas mūsų širdyse. Steponas
Darius ir Stasys Girėnas šiandien vėl
su mumis kaip liaudies didvyriai, drą-
sos ir žygdarbių šaukliai.”

Atminimo lentos atidengimas
Midway oro uoste, Čikagoje, – graži
dovana ne tik išeivijai, bet ir visiems
Lietuvos žmonėms neeilinės šventės
– Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo 20-mečio proga.  Ačiu visiems, ku -
rie padarė viską, kad ta lenta paga -
liau vėl kabėtų ten, kur jai ir dera.

Visus at vy kusiuosius pasitiko lietuviškais tautiniais drabužiais pasipuošusios
mo te rys.
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A † A
BRONIUS LATOŽA

Mirė 2010 m. kovo 11 d., sulaukęs 94 metų amžiaus.
Gimė 1915 m. spalio 6 d. Leechburg, PA.
Gyveno Westmont, IL. Ilgus metus gyveno Cicero, IL.
Liūdesyje liko: žmona Regina Latoža-Ginkutė, sūnus dr. Kas-

tytis su žmona Gražina ir dukra Ingrida; dukra Rita Bagley su vyru
Joe ir jų dukra Lana; mirusios dukros Natalijos Stukienės vyras Ed-
mundas, jų dukros Justina ir Maira; daug draugų ir giminių Lietu-
voje, Amerikoje, Australijoje ir Kanadoje.

Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

A † A
GENEI RIMKIENEI

iškeliavus į amžinybę, reiškiame gilią užuojautą vyrui
RIMVYDUI, sūnui PETRUI su šeima, seserims REGI-
NAI ir DANUTEI su šeimomis, kitiems giminaičiams
ir draugams.

Pasaulio Lietuvių centras

Ilgametės mūsų mielos šokėjos
A † A

GENĖS RIMKIENĖS

netekus, jos vyrui RIMVYDUI, sūnui PETRUI, sese-
rims DANUTEI ir REGINAI su šeimomis nuoširdžią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Lietuvių tautinių šokių grupė „Lėtūnas”

,,Centrinis” viešbutis 
(Anos Press namai)

(Laisvės al. 21 / 
Nepriklausomybės a. 13)

• XIX a. pabaigoje teismo valdi-
ninko žmona Ana Press (Ona Pre-
sienė) pagal 1896 m. Nikolaj An-
drejev parengtą projektą ėmėsi sta-
tyti viešbutį.

• Statyba baigta 1897 m. Vieš-
butis O. Presienei priklausė ir trečia-
me dešimtmetyje. Po jos mirties pa-
likuonių paveldėtas turtas tikriausiai
buvo parduotas.

• IV dešimtmetyje pastate buvo
įsikūrusi Lietuvos Respublikos Vi-
daus reikalų ministerija – savivaldy-
bių, sveikatos, piliečių apsaugos ir
kiti departamentai. Pirmame aukšte
buvo restoranas ir keletas krautuvių.

• Sovietmečiu viršutiniuose
aukštuose buvo įsikūręs Valstybinės
automobilių inspekcijos Kauno sky-
rius, vėliau Kelių policija, pirmame
aukšte – kavinė-valgykla „Lietuviški
patiekalai”.

• 2004 m. pirmame aukšte įsi-
kūrusi užeiga „Prie akmenų”.

Donskių namai – ,,Salamander”
avalynės parduotuvė

(Laisvės al. 25–27)

• 1867 m. Fišeris ir Dvera Dons-
kiai pasistatė du vieno aukšto mūri-
nius namus ir svirną kieme. Vienam
namui (Laisvės al. 25) 1875 m. užsta-
tytas antras aukštas. Šis namas išliko
beveik nepasikeitęs.

• Kito namo (Laisvės al. 27) vie-
toje savininkų įpėdinis pirklys Lip-
manas Donskis apie 1900 m. pastatė
dviaukštį pastatą pagal architekto
Nikolaj Andrejev projektą.

• 1930 m. turtą paveldėjo Beilė
Donskytė. Pirmuose namų aukštuose
veikė „Radio centro”, „Marginių”,
„Higienos” krautuvės.

• 1936 m. gautas leidimas padi-
dinti vitrinas, pakeisti duris.

• 1940 m. B. Donskytės-Aškelie-
nės turtas nacionalizuotas.

• Po karo buvusiame šeimininkų
bute įsikūrė komjaunimo komitetas.

• 1957 m. namas sudalintas į 1–2
kambarių komunalinius butus.

• Apie 1960 m. dalyje žemutinio
aukšto įrengta kavinė „Pasaka” – pir-

moji vaikų kavinė Lietuvoje ir visoje
Tarybų Sąjungoje. Vidų projektavo
bei puošė seserys Vida ir Filomena
Ušinskaitės.

• 1970–1971 m. jos atnaujino ka-
vinę vitražų „nameliais”, sienas puo-
šė tinko reljefais. Kavinė veikė iki
1996 m.

• 1997 m. pirmame aukšte trum-
pam buvo įsikūrusi kavinė „Mi-
chele”.

• Nuo 2003 m. – „Salamander”
avalynės parduotuvė.

L. Pašoldt namas – avalynės 
parduotuvė „Danija”

(Laisvės al. 37)

• Vokiečių kilmės pirklio Karl
Gering dukters Leontinos Pašoldt
namas statytas 1878 m. Projektą nu-
braižė Simonas Gorskis, statybai
vadovavo inžinierius Fortūnatas Ko-
losovskis. Pirmame aukšte buvo trys
parduotuvės.

• 1933 m. įrengtas kampinis įėji-
mas į parduotuvę. Namas išsaugojo
daug autentiškų išorės ir vidaus ele-
mentų.

• 2004 m. čia jau veikė avalynės
parduotuvė „Danija”.

„Konrado” cukrainė – „Tulpės”
kavinė – drabužių parduotuvė

„Mango”
(Laisvės al. 45)

• 1850 m. kolegijos sekretorius
Aleksiej Dubenkin pastatė mūrinį
dviejų aukštų namą. Darbus prižiū-
rėjo gubernijos architektas Teodor
Helmholc.

• 1852 m. pirmame pastato aukš-
te įsteigta cukrainė. Antrąjį namo
aukštą nuomavo valstybinė įstaiga –
Turto rūmai.

• 1864 m. namą įsigijo I gildijos
pirklys Šavelis Vainšteinas, kuris
supirkinėjo pastatus, juos atnaujin-
davo ir nuomodavo.

• Tarp 1877–1890 m. prie abiejų
namo šonų buvo prijungtos naujos
dviaukštės dalys. Pastatai buvo per-
statomi keletą kartų, kol Šavelio ir
Šprincos Vainšteinų nekilnojamas
turtas XX a. pradžioje užstatytas Vil-
niaus Žemės bankui, iš kurio 1907 m.
jį nupirko miestiečiai Jankelis Žiž-

Laisvės alėjos metamorfozės
Tęsinys iš kovo 10 d.

morskis ir Rasia-Dveira Oržechovs-
ka. Jų įpėdiniams valda priklausė iki
pat 1940 m.

• 1920 m. dalį pirmojo aukšto
užėmė brolių Leonido ir Makso Kon-
radų kavinė-cukrainė. Pirmosios ne-
priklausomybės metais „Konrado”
kavinę mėgo Kauno inteligentija,
ypač menininkai.

• 1938 m. kavinė atnaujinta.
• Po karo, 1948–1949 m., „Tul-

pe” pavadintos kavinės vidus buvo
pertvarkytas pagal Jono Virako pro-
jektą.

• 1961 m. vidus vėl atnaujintas,
patalpos praplėstos. Projekto autoriai
Vytautas Dičius ir Algimantas Mikė-
nas.

• 2003 m. pertvarkyta į drabužių
parduotuvę „Mango”.

,,Pažangos” rūmai – užkandinė
,,Viva koldūnai”

(Laisvės al. 53)

• Pastatyti 1932–1934 m. pagal
inžinieriaus architekto Felikso Viz-
baro projektą.

• Pirmosios nepriklausomybės
metais čia buvo įsikūrusi „Pažangos”

bendrovės administracija, įvairios
redakcijos („Lietuvos aido”), klubai,
valdybos, „Paramos” vartotojų ben-
drovės krautuvė, restoranas.

• Sovietmečiu pirmame aukšte –
parduotuvė „Vaikų pasaulis”.

• Nuo 2004 m. – Vytauto Didžiojo
universitetas, Jaunimo karjeros cen-
tras, pirmame aukšte – užkandinė
„Viva koldūnai”.

Bus daugiau.
www.grazitumano.lt

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
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�LR Generalinis konsulatas Či -
kagoje praneša, kad Gene Siskel Film
Center (164 N. State Street, Chicago,
IL) kovo 18 d., ket virtadienį, 8 val. v.
bus ro domas rež. Kristinos Buožytės
2008 m. vaidybinis filmas ,,Kolekcio-
nierė” (,,The Collectress”). Lietuviš-
kas filmas lietuvių kalba su angliš-
kais subtitrais. Tel. pasiteiravi mui:
312-846-2800.

�Kovo 19 d. 9 val. v. ,,Kunigaik -
ščių užeigoje”, 6312 S. Harlem Ave.,
Summit, IL 60501, koncertuos Alek -
sandras Makejevas. Tel. pasi tei ravi -
mui: 708-594-5622.

�JAV LB Waukegan-Lake Coun -
ty apylinkės valdyba kviečia visus
apy linkės lietuvius atvykti į apylin -
kės metinį-ataskaitinį susirinkimą,
kuris vyks kovo 21 d. 1 val. p. p. Li -
ber tyville Civic Centre, adresu 135 W
Church Street, Libertyville, IL
60048.

�FSS Čikagos skyrius ruošia ve -
lykinių margučių marginimo vaka ro -
nę, kuri vyks kovo 26 d., penktadienį,
6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro
apa tinėje valgykloje, Lemont. Apie
da   lyvavimą prašome pranešti Jo lan -
dai iki kovo 24 d. tel.: 630-257-2558.

��Kviečiame į Lietuvos pop sce-
nos princo Ryčio Cicino koncertą,
kuris vyks Pasaulio lietuvių centre
kovo 27 d. 8 val. v. Bilietus galite įsi-
gyti parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir kavi-
nėje ,,Smilga”. Daugiau informacijos
tel.: 773-788-1362 arba tel.: 708-594-
5622.

��Kviečiame kovo 27 d. į Balzeko
lietuvių kultūros muziejų, 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, kur atvykusieji
bus mo komi marginti margučius. Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500.

��Jaunimo centro Moterų klubo
narės kovo 28 d., Verbų sekmadienį,
po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų
koplyčioje kviečia į tradicinius prieš -
velykinius priešpiečius Jaunimo cen -
t ro kavinėje, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Šventinį stalą pa -
šventins tėvas Antanas Gražulis, SJ.
Savo apsilankymu paremsite Jau ni -
mo centrą.

��Pasaulio lietuvių centro Mote -
rų renginių komitetas rengia Atve -
lykio vaišes kovo 30 d., sekma die nį,
12 val. p. p. Visi nuoširdžiai kviečiami
smagiai praleisti popietę. Vietas
užsisakyti galite tel.: 708-448-7436
(Aldona.)

��Balan džio 17 d. 6 val. v. Lietu -
vių pasaulio centre vyks Montessori
mokyklėlės ,,Žiburėlis” vakaronė ,,Suk
suk ratelį”. Atvykusių su tautiniais
dra bužiais laukia staigmena. Bi lieto
kaina – 50 dol. Daugiau informacijos
galite gauti tinklalapyje www.zibu-
relis.org arba tel: 630-257-8891.

�Registracija naujiems 2010–2011
mokslo metams Čikagos lituanistinė-
je mokykloje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) vyks balan -
džio 17 d. Daugiau in for macijos apie
registraciją ir mokyklą galite rasti

mo kyklos tinklalapyje: www.cikagos
lituanistinemokykla.org Tel. pasitei -
ra vimui: 708-296-3192 (Lai ma Apa -
na vičienė) arba 630-290-4490 (Kris -
tina Petraitienė).

�Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas
birželio 20 d. švęs kunigystės 50-
metį. Padėkos šv. Mišios vyks Šv. An -
tano parapijos šventovėje (Cicero),
kurioje jis patarnauja lietuvių kata-
likų bendruomenei. Po Šv. Mišių –
aka demija ir vaišės parapijos salėje.
Pa gerbti kun. K. Trimaką atvyks ir
sve čiai iš Lietuvos.

�Lietuvos Nepriklausomybės
mi nė jimas Beverly Shores Šv. Onos
bažnyčioje Beverly Shores Lietuvių
klubas minės sekmadienį, kovo 21 d.,
1 val. p. p. Šv. Mišias atnašaus An-
tanas Gražulis, SJ.  Minėjimo pra džia
2 val. p. p. Pagrindinis kalbėtojas –
dr. Robertas Vitas. Klubo valdyba pri -
mena klubo nariams bei naujiems ir
seniems draugams, kad Bever ly Sho -
res jūsų lauks gera nuotaika, o po
minėjimo – klubo moterų suruoštas
gausus vaišių stalas.

�Kovo 21 d., sekmadienį, po 11
val. r. lietuviškų šv. Mišių Šv. Petro ir
Po vilo parapijos salėje (216 Ripley
Pl., Elizabeth, NJ) šaukiamas NJ lie -
tu vių sporto klubo ,,Liepsna” metinis
susirinkimas. Rinksime naują valdy-
bą, svarstysime klubo ateities klausi -
mus bei lauksime naujų įdomių pa -
siūlymų. Tel. pasiteiravimui: 732-
713-5108 (Žilvinas Bublis).

�Š. m. balandžio 10 d. įvyks
,,Lie tuvių krepšinio turnyras, West
Palm Beach – 2010”,  kurį organizuo-
ja JAV LB Palm Beach apylinkės val -
dyba bei Lietuvių švietimo ir kul tū -
ros centras. Varžybos vyks sporto sa -
lėje, ad re su: 500 Swain Blvd., Gree n  -
acres, FL. Va karinė programa – bare
,,Cruzan Rum Bar”, 11511 Ellison
Wilson Rd., North Palm Beach, FL
33410. Infor macija tel.: 561-574-0027
(Arvydas) arba tink la lapyje www.
javlb.org.

�Pagal seną tradiciją Nevėžio/
Ne ringos tunto (Worcester, MA) orga-
nizuojama Kaziuko mugė vyks ba -
landžio 11 d. Maironio parko salėje.
Mu gės pradžia – 12 val. p. p. Galėsite
nusipirkti įdomių rankdarbių, me-
džio drožinių, knygų, lietuviško mais-
to produktų ir kitokių gėrybių. Nuo
12:30 val. p. p. jūsų lauks gardūs pie-
tūs, pyragai, kavutė. Daugiau in for-
macijos tel.: 508-755-0400 (Irena
Markevičienė) arba el paštu: Irene-
Mark@aol.com

�Lietuvos vaikų globos organi-
zacija (Lithuanian Children’s Relief,
Inc.) gegužės 2 d., sekmadienį, 2 val.
p.p. kviečia į septintąją kasmetinę
muzikos ir dainų popietę ,,Mano
širdies daina”, kuri vyks  Fontbonne
Academy Auditorium, 930 Brook
Road, Milton, MA. Bilieto kaina – 35
dol. Visos lėšos bus skirtos Lietuvos
vaikams. Bilietus užsisakyti galite tel.:
505-586-0650 (Veronica Bizin kaus -
kas). Daugiau informacijos ra si te tin-
klalapyje www.walnuthillarts.org.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

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 
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

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Organizuojamos išvykos 
į Dainų šventę autobusais

Hartford apylinkės valdyba
kviečia registruotis į Dainų šventės
išvyką autobusu.  Planuojama iš vykti
penktadienį, liepos 2 d., grįžti pirma-
dienį, liepos 5 d. Išvyką organizuoja
JAV LB Hartford apylinkė. Infor -
maciją teikia D. Grajauskienė tel.:
860-657-9067. Autobusas išvyks nuo
Šv. Trejybės parapijos bažnyčios, 53
Capitol Ave., Hartford, CT. Užsire -
gistruoti ir 100 dol. užstatą prašome
atsiųsti iki š. m. balandžio 1 d. adresu
53 Canione Rd., Glastonbury, CT.
06033. Kviečiame vi sus paremti To -
ronte vykstančią Dainų šventę savo
dalyva vimu.

JAV Lietuvių Bendruomenės Vi -
durio Vakarų apygardos valdyba
ruo  šia keturių dienų išvyką autobusu
į IX  Dainų šventę, Toronte.  Planuo -
ja  me išvykti iš Čikagos penktadienį,
liepos 2 d. Šeštadienį numatoma apž-
valginė ekskursija po Toronto miestą.
Sekmadienį,  liepos 4 d., visi dalyvau -
sime Dainų šventėje. Grįžtame į Či -
ka gą pirmadienį, liepos 5 d. Priim ki -
me torontiečių kvietimą ,,Gyventi
dai na” ir  dalyvaukime iškilioje tauti -
nėje šventėje. Išsamesnę infor ma ciją
galite gauti paskambinę Ire nai Vili -
mie nei tel.: 708-974-0591 arba parašę
el. pašto adresu: zvilimas@att.net

Bilietus į Lietuvių Operos spektaklį ,,Linksmoji našlė” galite įsi-
gyti kiek vieną sekmadienį po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo J.
Matulaičio misijoje, Lemont. 

Premjera įvyks balandžio 25 d. 3 val. p. p. ,,Olympic Theat re”, 6134 W.
Cermak Rd, Cicero, IL 60804. Informacija tel. 773-434-7919, 708-691-9114,
630-242-1888.

Edita Barauskienė tapo Ameri-
kos Lietuvių Tautinės sąjungos lite-
ratūrinio konkurso laureatė. Už ro-
maną „Amžinasis keleivis Abraomas
iš Kulvos” vertinimo komisija jai pa-
skyrė antrąją premiją.

Rašytoja rašo: „Kai gruodžio 23
d. rytmetį man paskambino iš Čika-
gos, iš pradžių pasimečiau, o kai pra-
nešė malonią naujieną, kad mano Ab -
raomas iš Kulvos komisijai pasirodė
tinkamas ir vertas dėmesio, mano
džiaugsmui nebuvo galo. Tai buvo
tikrai maloni kalėdinė dovana.
Džiaugiausi taip, tarsi būčiau gavusi
Nobelio premiją. Teisybę pasakius –
dar labiau, nes tai Amerikos lietuvių
dovana.

Ir koks neapsakomai puikus
jaus mas užlieja krūtinę, kai tavo dar-
belį įvertina anapus Atlanto. Kaip no -
rėčiau pamatyti Jūsų visų veidus ir
akis, nusilenkti ir žodiškai savo lū-
pomis pasveikinti Jus visus su Kovo
11-ąja ir pareikšti Jums padėką už
dėmesį mano Abraomui iš Kulvos bei
mano kūrybai.”

Laureatė gautą premiją panau-
dos knygos išleidimui ir į šventę Či -
kagoje kovo 21 d. neatvyks. 

Šventėje dalyvaus pirmosios ir
tre čiosios premijų laureatai iš Lie tu -
vos, kuriuos galėsime pasveikinti
šventės metu kovo 21 d., 3 val. p. p.
jau šį sekmadienį. 

Vietas dar galima užsisakyti skam-
binant Irenai Dirdienei telefonais:
708-422-6514 arba 708-408-8352.

Literatūrinių premijų 
įteikimo šventė

Edita Barauskienė

www.draugas.org


