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Washington, DC, balandžio 13
d. (AFP/BNS) – Ukraina paskelbė, jog
atsisakys visų savo smarkiai prisod-
rinto urano atsargų. Tai yra pirmasis
konkretus pasiekimas Washington,
DC vykstančioje pasaulio vadovų
konferencijoje branduolinio saugumo
klausimais, kuriai vadovauja JAV
prezidentas Barack Obama. Apie šį
sprendimą pranešta vienam aukštas
pareigas užimančiam amerikiečių pa-
reigūnui įspėjus, jog pasaulyje auga
branduolinio terorizmo grėsmė.

B. Obama organizavo šią 47 vals-
tybių vadovų konferenciją Washing-
ton, DC, kuri yra didžiausias per pas-
taruosius 65-erius metus JAV prezi-
dento vadovaujamas viršūnių susiti-
kimas, vildamasis, kad bus paremtos
jo pastangos per ketverius metus už-
tikrinti visų pasaulyje sukauptų
branduolinių medžiagų saugumą.

Buvusios sovietinės Ukrainos, iš-
gyvenusios didžiausią pasaulyje bran-
duolinį įvykį – 1986 m. įvykusią Čer-

nobylio atominės elektrinės avariją,
pareiškimas yra svarbus ženklas vir-
šūnių susitikimo dalyviams.

Neseniai Ukrainos prezidentu
tapęs Viktor Janukovyč per dvišalį
susitikimą su B. Obama pranešė, kad
šalis atsisakys 90 kilogramų smarkiai
prisodrinto urano, kurio pakaktų
pagaminti kelias atomines bombas,
nurodė Baltieji rūmai.

Tuo tarpu B. Obama vyriausiasis
patarėjas teritorinio saugumo ir ko-
vos su terorizmu klausimais John
Brennan įspėjo, kad kovotojų tinklas
,,al Qaeda” ,,smarkiai” domisi bran-
duoliniais ginklais, bei sakė, kad
branduolinio terorizmo grėsmė yra
,,tikra”, ,,rimta” ir ,,auganti”.

Kinijos, Indijos, Pakistano, Rusi-
jos ir dešimčių kitų valstybių vadovai
susirinko griežtai saugomame konfe-
rencijų centre dalyvauti dvi dienas
truksiančiame viršūnių susitikime.
Pagrindinis susitikimo tikslas – už-
tikrinti, Nukelta į 7 psl.

Vilnius, balandžio 13 d. (lzinios.
lt) – Netikėta žinia apie gyventojų
skolas valstybei už privalomąjį svei-
katos draudimą (PSD) sukėlė žmonių
apgultį ne tik prie teritorinių darbo
biržų. Jos esama ir kitose įstaigose, į
kurias plūstelėjo išvykimo iš Lietuvos
nedeklaravę asmenys.

Valdininkai tikina, kad užsienyje
gyvenantiems tautiečiams, norin-
tiems deklaruoti savo išvykimą, ne-

būtina grįžti į Lietuvą ar kreiptis į ki-
tose valstybėse veikiančias mūsų
krašto konsulines įstaigas. Esą terei-
kia pasinaudoti internetu. Užsienyje
gyvenantys, dirbantys ir mokesčius
ten mokantys emigrantai į žinią, kad
yra skolingi Lietuvos valstybei už
PSD, reagavo itin jautriai.

Anot Migracijos departamento
atstovės spaudai Nomedos Pikelytės,
viešojoje erdvėje pasirodžiusi žinia,

kad pageidaujantieji deklaruoti išvy-
kimą iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mė-
nesių laikotarpiui tai padaryti gali
migracijos tarnybose, yra netiksli.
„Nuo 2007 m. liepos 1 d. gyvenamo-
sios vietos deklaravimo darbą atlieka
seniūnijos. Jeigu savivaldybėje seniū-
nija neįsteigta – kitas savivaldybės
administracijos padalinys, kuriam pa-
vesta atlikti deklaravimo įstaigos dar-
bą”, – sakė N. Pikelytė. Ji aiškino,

kad užsienyje jau gyvenantys Lietu-
vos piliečiai gali kreiptis į konkrečioje
valstybėje esančią mūsų šalies atsto-
vybę. Ilgiau nei 6 mėn. gyvenantieji
užsienyje deklaruoti savo išvykimą gali
ir nevykdami į Lietuvos atstovybes, juo
labiau nebūtina grįžti į Lietuvą. Esą
tereikia prisijungti prie elektroninės
banko sistemos, kurioje galima rasti
nuorodą apie viešąsias paslaugas, taip
pat ir apie išvykimo deklaravimą.

Jungtinės Valstijos ir Rusija turėtų pa-
sirašyti susitarimą dėl plutonio at-
sargų tvarkymo. APN nuotr.

•Skautybės kelias. 2010
m. žiemos išvyka į Rako
stovyklą (p. 2)
•Prošvaistės Prahoje ir
tragedija Kirgizijoje (p.
3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Tarp Gordijaus ir Pro-
krusto (p. 4)
•JAV LJS būrėsi meti-
niam suvažiavimui (p. 5)
•Detroitiečiai laukia
vysk. P. Baltakio (p. 5)
•Daugiau apie Laisvės
alėją (p. 8)
•V. Alantas (9) (p. 9)
•Č. Janušo sugrįžimas į
Lietuvą (p. 10)

Pasaulio vadovai tariasi,
kaip kovoti su branduoline gr∂sme

Mir∂ buvês prezidento
patarèjas J. Šmulkštys
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Washington, DC, balandžio 13 d. (LR ambasados info) –
Balandžio 12 d. LR ambasadorius JAV Audrius Brūzga savo ir
Lietuvos žmonių vardu pareiškė nuoširdžią užuojautą Lenki-
jos ambasadoriui JAV Robert Kupiecki dėl tragiškos Lenkijos
prezidento Lech Kaczynski, pirmosios ponios Marios ir visų iš-
kilių Lenkijos piliečių žūties. Ambasadorius A. Brūzga ir LR
ambasados JAV darbuotojai pagerbė žuvusiuosius tylos minu-
te ir padėjo gėlių prie žuvusio Lenkijos prezidento ir pirmosios
ponios nuotraukos bei pasirašė užuojautų knygoje Lenkijos
ambasadoje Washington, DC.

Vilnius, balandžio 13 d. (ELTA) – Eidamas 80-
uosius metus balandžio 12 d. Jungtinėse Valstijose po
sunkios ir ilgos ligos mirė buvęs prezidento Valdo Adam-
kaus patarėjas, profesorius Julius Šmulkštys.

J. Šmulkštys gimė 1930 m. gegužės 27 d. Kaune,
1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Buvo Amerikos lietu-
vių sąjungos vienas įkūrėjų, centro valdybos narys, vi-
cepirmininkas, iždininkas. Nuo 1954 m. ,,Santaros”
(šios organizacijos vienas įkūrėjų), vėliau – ,,Santa-
ros-Šviesos” federacijos centro valdybos narys, vice-
pirmininkas. Nuo 1998 m. buvo Lietuvos prezidento
V. Adamkaus patarėjas. Prezidento tarptautinės ko-
misijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusi-
kaltimams Lietuvoje įvertinti narys. 2010 m. vasario
pradžioje J. Šmulkštys apdovanotas Gedimino ordino
Komandoro kryžiumi.

J. Šmulkštys jo valia bus palaidotas Vilniuje.

Ambasadorius A. Brūzga pasirašo užuojautų knygoje Lenkijos
ambasadoje Washington, DC. LR ambasados nuotr.
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Praėjusį šeštadienį Čikagos
lituanistinėje mokykloje vyko
,,Lietuviško žodžio” šventė. Joje
buvo ne tik apdovanojami gra-
žiausiai rašantys ir daugiausiai
skaitantys mokiniai. Šiai popietei
mokiniams buvo pasiūlyta išrinkti
gražiausią lietuvišką žodį. Buvo
smalsu, kokį žodį išrinks vaikai,
gyvenantys toli nuo Lietuvos,
augantys kitoje kultūroje, apsupti
kitakalbių. Ne paslaptis, ir patys
jie, susitikę su draugais, kalba
angliškai. Ir štai popietės vedėja
mokytoja Audronė Sidaugienė
pranešė, kad mokiniams gražūs
žodžiai yra ,,meilė”, ,,Lietuva”, o
pats gražiausias – ,,mamytė”. Mo-
kytojai ištarus šį žodį visi mokiniai
pradėjo ploti. Ar ne nuostabu, kad
mažųjų širdelėse meile apgaubtos
Lietuva ir motina. Laimingas ir
turtingas žmogus, mylintis savo
kraštą ir savo motiną.

Redaktorė Laima Apanavičienė

DONATAS RAMANAUSKAS,
draugininkas

Tik pagalvokite, šių metų žiemos
išvyka į Rako stovyklą su Lituanicos
tunto Dariaus ir Girėno prit. skautų
draugove vyksta jau 10 metų iš eilės!
Turbūt dėlto, kad tai yra vienas po-
puliariausių kasmetinių įvykių mūsų
skautiško vieneto kalendoriuje. Nie-
kuomet tiksliai nežinome, kas mūsų
laukia po penkių valandų kelionės į
šiaurę nuo Čikagos, ar tai būtų snie-
go pusnys, ar šalti vėjai, bet žinome,
kad bus smagu.

Šių metų kelionė prasidėjo penk-
tadienį, sausio 29 dieną. Keturi skau-
tai vyčiai (Linas Aleksiūnas, Audrius
Aleksiūnas, Mikutis Leipus ir And-
rius Markulis) iš Čikagos pajudėjo
Rako link jau vidurdienį. Jie turėjo
atlikti įvairias užduotis prieš kitiems
atvykstant vėliau tos dienos naktį,
pvz., atkasti stovyklos vartus, kad
būtų galima įvažiuoti, atrakinti pas-
tatus ir užkurti pečius, kad būtų šilta
ir smagu atvykusiems. Ačiū, broliai
vyčiai!

Pagrindinė grupė susirinko Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL.
Brolio Juozo Kapačinsko, kuris pa-
skolino ,,Bake For Me” kepyklos

sunkvežimį, dėka į automobilį sutal-
pinome visus stovyklavimo reikme-
nis. Taip pat tuntininkas Edis Leipus
išnuomavo didelį 15 vietų mikroauto-
busą vežti skautus, o brolis Vytenis
Lietuvninkas vairavo savo ,,Explorer
SUV” automobilį kaip atsarginį auto-
mobilį. Lemont susirinko 18 skautų
ir vadovų.

Vadija: Donatas Ramanauskas,
Juozas Kapačinskas ir Mikutis Leipus.

Instruktoriai: Audrius Aleksiū-
nas, Linas Aleksiūnas, Edis Leipus,
Vytenis Lietuvninkas, Andrius Lie-
tuvninkas, Andrius Markulis, Terry
Petry Sr., Rimvydas Šoliūnas, Marius
Stalionis ir Linas Sutkus.

Šaunūs šernai: Aleksas Jučas,
Gilius Blinstrubas, Justas Bobinas,
Danielius Mockaitis ir Jonas Ma-
jauskas.

Skrendantys pingvinai: Marty-
nas Matutis, Jr. Terrence Petry,
Matas Lapkus, Rimas Baršketis ir Vi-
das Kulbis.

Išvažiavome iš Lemont 6:30 val.
r. Kelias sausas, judėjimas geras. Pa-
siekėme New Buffalo, MI išvažia-
vimą 8 val. v. Ten sutikome brolį Da-
nielių Mockaitį, kuris gyvena netoli
Beverly Shores, IN. Pavalgėme vaka-
rienę ,,McDonald’s” ir važiavome

2010 m. žiemos išvyka
į Rako stovyklą

broli.skautai.net
Skaitytojų konkursas

Kas mėnesį rasite naujų žinių Brolijos tinklalapyje http://broli.skautai.net,
ten rasite klausimų ir uždavinių iš Brolijos pažangumo programos.

Visi LSS nariai gali dalyvauti. Siųskite savo atsakymus į Brolijos vado pašto dėžutę
tomasmya@gmail.com iki mėnesio galo.

Dalyviai gaus taškų, o gale metų pranešime, kas laimėjo.
Aplankykite tinklalapį (http://broli.skautai.net) ir dalyvaukite skaitytojų konkurse!

toliau. Trumpai sustojome Grand
Haven, MI prisipildyti automobilių
benzino tankus ir persirengti šilta
žiemine apranga, nes po pusantros
valandos būsime Rake. Stovyklos
vartus pasiekėme apie vidurnaktį.
Sniego ne per daug, apie 4”– 6”, bet
jis kietas ir slidus. Mikroautobusą ir
sunkvežimį palikome vietoje, tik įva-
žiavę pro vartus. Visi turėjo neštis
savo reikmenis į savo nakvynės vie-
tas: prityrusieji skautai į ambulatori-
ją, jauni skautai vyčiai į Aušros Vartų
virtuvę, o vyresni vadovai į Litua-
nicos virtuvę. Vienas skautas (Teriu-
kas Petry) ir du vadovai (Donatas
Ramanauskas ir Edis Leipus) nakvo-
jo lauke. Teriukas ir Donatas – at-
skirose palapinėse, o brolis Edis –
mažame, neapšildytame šeimininkų
namelyje. Temperatūra – apie 6 F.
Tik tie skautai, kurie bent keturias
naktis nakvoja lauke (nebūtinai iš
eilės), atlieka svarbią Žiemos stovyk-
lautojo specialybės dalį. Tyla 2 val. r.

Šeštadienis, sausio 30 d.

Atsikėlėme apie 8 val. r. Brolis
Juozas prižiūrėjo prit. skautus, kurie
ruošė pusryčius: šiltą avižinę košę,
karštą kakavą, šaltus javainius su
pienu, sumuštinius, virtus kiauši-
nius, šviežius vaisius bei sultis. Taigi,
pusryčiai gana paprasti, nes mūsų
laukė sudėtingas užsiėmimas. Po
pusryčių vyko vėliavos pakėlimas,
kurio metu buvo paaiškinta užduo-
tis: pastatyti roges, panašias į tas,
kurias naudojo (ir vis dar naudoja)
Alaska ir šiaurės Kanados gyventojai
ir kurios paprastai yra tempiamos
šunų. Roges pavadinome „Klondike
Sleds”, nes jas 1897–1899 m. naudojo
tie, kurie ieškojo aukso Alaska ir
Kanados žemėse bei upėse.

Bus daugiau.

Geltonšlipsiai ,,Rake”, 2009 m. vasara. Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Pradėtas privalomas
JAV gyventojų surašymas

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

JAV Konstitucija reikalauja, kad kas dešimt metų būtų suskaičiuoti vi-
si JAV gyvenantys žmonės. 2010 m. surašymas įgalins federalinę valdžią
paskirstyti daugiau negu 400 milijardų dolerių įvairiems projektams fi-
nansuoti – ligoninėms, darbo apmokymo centrams, mokykloms, pensinin-
kų centrams, tiltams, tuneliams, kritiškiems patarnavimams ir t.t. Sura-
šymo rezultatai taip pat padės nuspręsti kiekvienos valstijos atstovų
skaičių JAV Atstovų rūmuose, Washington, DC.

Kovo mėnesį surašymo formos buvo išsiuntinėtos visoms JAV esan-
čioms gyvenvietėms. Surašymo forma yra trumpa, joje yra dešimt klausi-
mų: 1. Kiek asmenų gyvena name ar bute? 2. Ar dar kas nors ten gyveno š.
m. balandžio 1 d.? 3. Ar gyvenvietė yra namas, butas ar pervežamas na-
melis? 4. Telefono numeris. 5. Gyvenančiųjų vardai ir pavardės. 6. Pirmojo
atsakyme įvardyto asmens lytis. 7. Pirmojo įvardyto asmens amžius ir gi-
mimo data. 8. Ar pirmasis įvardytas asmuo yra ispanų, lotynų ar meksi-
kiečių kilmės? 9. Pirmojo įvardyto asmens ,,rasė”. (Žodį ,,rasė” rašau ka-
butėse, net ten duodamas pasirinkimas iš 14 ,,rasių”. Iš tikrųjų septynios
iš tų ,,rasių” yra azijiečių tautybės. Mano studijavimo laikais buvo bene
penkios pripažintos rasės pasaulyje – baltoji, juodoji, geltonoji, rudoji ir
raudonoji. Atrodo, kad surašyme painiojamos rasių ir tautinės kilmės
sąvokos). 10. Ar pirmas įvardytas asmuo gyvena kur kitur, pvz., univer-
sitete, kariuomenėje, vasarnamyje, kalėjime, slaugos namuose ar vaikų
priežiūros namuose?

Paštu neatsiliepę adresatai balandžio-liepos mėnesiais bus asmeniškai
aplankyti apklausos darbuotojų. Gruodžio mėnesį surašymo rezultatai bus
pristatyti JAV Prezidentui. Įstatymai numato, kad surašymo formos
užpildymas yra privalomas. Įstatymo numatyta bauda už formos neužpil-
dymą yra iki šimto dolerių už kiekvieną neatsakytą klausimą. Už mela-
gingą atsakymą bauda padidėja iki 500 dolerių. Stengiamasi visus gyven-
tojus, piliečius ir ne piliečius, legalius ir nelegalius, užtikrinti, kad surašy-
mo rezultatai nėra prieinami kitoms valdžios įstaigoms kaip FBI, IRS ar
CIA. Surašymo darbuotojai, prisiekę paklusti įstatymui, už gautų rezulta-
tų ,,išplepėjimą” kam nereikia gali būti bausti iki 250,000 dol. pabauda
arba iki penkerių metų kalėjimo.

Šių metų visuotinio JAV gyventojų surašymo formoje klausimų yra
mažiau nei praeityje. Tai džiuginanti žinia nemėgstantiems biurokratizmo.
Surašymo apklausos suprastinimas yra biurokratijos pripažinimas, kad
turėta sunkumų praeityje su ilgesnio formato surašymais.

Tačiau biurokratizmas nepasidavė ir nuo 2005 metų įvedė papildomą
apklausą, pavadintą American Community Survey – ACS (Amerikos ben-
druomenės apklausa). Šia apklausa norima kuo daugiau sužinoti apie
krašte vykstančius demografinius pokyčius. ACS renka informaciją apie
gyventojų rasę, pajamas, laiko trukmę nuvažiuoti į darbą, turimo namo
vertę, veterano statusą, sveikatos draudimą, vartojamą kalbą namie, tauti-
nę kilmę, pilietybę, išsilavinimą ir kt.

Kaip ir visuotinio surašymo duomenys, ACS surinkta informacija lai-
koma slapta, t.y. yra neprieinama kitoms valdžios įstaigoms ar asmenims.
Negavus atsiliepimo paštu, žmonėms bus skambinama telefonu arba jie
bus aplankyti asmeniškai. Atsisakiusieji apklausoje dalyvauti gali būti
nubausti iki 5,000 dol. Žiniaskaidos žiniomis, iki šiol niekas dar nebuvo
nubaustas. Įdomu, kad ACS renka informaciją ne kas dešimt metų, bet
kasmet, pasirinkdama vis kitą atsakovų grupę. Kasmet maždaug trys mi-
lijonai gyvenviečių yra atsitiktinai parenkama iš kiekvienos JAV apskrities.
Remiantis surinkta informacija, bandoma gautus duomenis apibendrinti
visam kraštui.

ACS procedūros susilaukė šiek tiek pasipriešinimo. Vienas iš tokių
priešininkų yra Ron Paul, JAV Kongreso atstovas iš Texas valstijos.
Spaudoje jis buvo cituojamas sakant, kad ,,JAV niekada neįgaliojo federali-
nės valdžios be paliovos tyrinėti Amerikos žmones. Dar svarbiau, krašto tė-
vai niekada neįsivaizdavo krašto, kur žmonės apsiverstų ir paklustų val-
džios reikalavimams.” Pripažįstama, kad didelės prekybos ir pramonės
bendrovės gaus daug vertingos informacijos apie gyventojų padėtį ir jų įp-
ročius. Didėja ACS apklausai nepritariančių ir gyventojų skaičius, nes ta-
me procese prarandama privatumo teisė. Spaudoje rašoma, kad Surašymo
biuras neturi įgaliojimų bausti ACS apklausos neatsakiusiųjų, tačiau ACS
gali tokius traukti į teismą. Prisibijoma, kad tokiu atveju per žiniasklaidą
nubanguotų nepasitenkinimo banga, kuri su laiku panaikintų ACS pas-
tangas rinkti smulkią informaciją apie JAV gyventojus.

MYKOLAS DRUNGA

Pasak Miunchene leidžiamo Pie-
tų Vokietijos dienraščio „Süddeuts-
che”, JAV prezidentas Barack Oba-
ma reikšmingai pakeitė kryptį. Po
beveik 20 metų dvi didžiausios atomi-
nės galybės vėl pasirašė visapusišką
ginkluotės sumažinimo sutartį, kuria
įtvirtinamas lygiavertiškumas.

Jo pirmtakas George W. Bush
2002-aisiais atsisakė priešraketinę
gynybą ribojančios Antibalistinių
raketų sutarties, nes norėjo Ameriką
vesti prie neaplenkiamo pirmavimo.
Obama nesiekia neriboto dominavi-
mo, jis bando strateginiu susilaikymu
įveikti praėjusių laikų nesantaiką. Jis
didžiausią pasaulio karinę valstybę
daro labiau nuspėjamą.

O Irano ir Šiaurės Korėjos atžvil-
giu Obama pabrėžia, kad valstybių
bendrija turi įtvirtinti tarptautinę
teisę. Šito gali reikalauti tik tie, kurie
patys laikosi savo įsipareigojimų.
Bush tai mažai rūpėjo.

Anot kito Vokietijos laikraščio,
Bylefeldo dienraščio „Westfalen-
Blatt”, „Jungtinių Valstijų preziden-
tas B. Obama glosto rusiškąją sielą.
Jis milžinei Rusijai po daugelio pa-
žeminimo metų suteikia galimybę
jaustis lygiai taip pat galingai ir svar-
biai, kaip ir Jungtinės Valstijos. Šitą
naują įvertinimą Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev dėkingai priėmė.
Jis Obama padarė dovaną. Atominia-
me ginče su Iranu Medvedev pagaliau
pasakė aiškių žodžių. Teheranas iki
šiol atmetė siūlomus kompromisus.
Todėl sankcijos kartais neišven-
giamos.”

Dienraščio „Frankfurter All-
gemeine” nuomone, „Amerikai šita
nusiginklavimo sutartis visų pirma
yra priemonė užkirsti kelią bran-
duolinių ginklų plitimui pasaulyje ir
tarp teroro grupuočių. Bet ar sutartis
turės šį pageidaujamą poveikį, gana
abejotina. Kylanti pasaulio galybė
Kinija čia jausis niekuo dėta, Indijos
ir Pakistano branduolinis apsigin-
klavimas reiškiasi savituose geopoli-
tiniuose rėmuose, o Izraelis nuo savo
‘branduolinio dviprasmiškumo’ lai-
kysenos tikrai neatsitrauks”.

Pasak Gėros miesto dienraščio
„Ostthüringer”, „prieš metus, kai
Barack Obama Prahoje pateikė savo
pasaulio be atominių ginklų viziją, jis
dar buvo laikomas nuo realybės nuto-
lusiu svajotoju. Dabar, metams pra-
ėjus, atominis nusiginklavimas jau
įrašytas į tarptautinę darbotvarkę,
kaip to nebuvo nuo pat Šaltojo karo
pabaigos. Jau vien tai yra Nobelio
taikos premijos laureato nuopelnas,
jis imasi pateisinti į jį šiuo apdovano-
jimu sudėtas išankstines viltis”.

Panašios nuomonės ir Malmės
dienraštis „Sydsvenska Dagbla-
det”: „Jeigu neužtarnautos Nobelio
taikos premijos dar galima užsidirbti
po laiko, ko gero, Barack Obama tai
pasiseks. Gal jis įeis istorijon kaip to
vertas laureatas.”

Pasak Amsterdamo dienraščio
„Volkskrant”, „kuo labiau atominės
galybės sumažins savo arsenalus, tuo
įtikinamiau galima reikalauti iš tokio
Irano, kad jis suvaldytų savo bran-
duolines ambicijas. Irano bomba yra
pavojingesnė negu šimtas kovinių
galvučių Vyoming ar Uralo kalnuo-
se”.

Berlyne ir Hamburge leidžiamas
dienraštis „Welt” pritaria sutarčiai,

bet ne Obama vizijai, nes, girdi,
„atgrąsymui ir sąjungininkų pasiti-
kėjimui atominiai ginklai lieka nepa-
mainomi. Bet svarbiausia tai, kad
naujoji sutartis reiškia ledynmečio
pabaigą, nes įveda naujas pasitikėji-
mo priemones, priežiūra vietoje,
skaidrumą ir nuspėjamumą. Abi
puses jungia interesas ginti ir stip-
rinti 1968 m. pasirašytą Branduoli-
nių ginklų neplatinimo sutartį, kurią
netrukus reikės pratęsti. Ji atsirado
iš baimės ir protingumo po branduo-
linių susidūrimų dėl Berlyno ir Ku-
bos ir yra svarbiausias, bet kartu ir
labiausiai pavojuje esantis pasaulio
tvarkos elementas”.

Vienos dienraštis „Presse” rašė,
kad „Prahos susitarimas gali būti
žingsnis kelyje į Obama pasaulio be
atominio ginklo viziją. Jis gali duoti
postūmio ir tolesnėms ginkluotės
mažinimo ir prižiūrėjimo pastan-
goms. Tačiau Obama vizija vis tiek
liks tik vizija. Pasaulis netaps laisvas
nuo atominių ginklų nei Obama gy-
vam esant, nei per jo vaikų gyvenimo
amžių. Tai sakome vadovaudamiesi
ne pesimizmu, bet realizmu.”

Dar gūdžiau pasisakė Kotbuso
dienraštis „Lausitzer Runds-
chau”: „Tas dabar labai giriamas
susitarimas dėl ginkluotės mažinimo
išties yra visai kita negu naujos eros
pradžia. Juo netgi nėra galutinai už-
baigiamas tas didžiulis Šaltojo karo
laikų ginklavimasis, kuris vedė prie
visiškai absurdiškų raketų varžybų.
Ir šį susitarimą dar veikia nepasiti-
kėjimas, ir ypač iš rusų pusės įtari-
mas, jog partneris turi visai kitokius
ketinimus negu vaizduoja. Griuvus
Berlyno sienai, žlugus komunistų
prievartos valdžiai, nebeliko jokios
pateisinamos priežasties kaupti to-
kius mirtį nešančius ginklus. Dabar,
po 20 metų kalbų apie partnerystę,
vis dar negalima aiškiai suprasti, jog
viena pusė įsitikinusi, kad antra nesi-
griebs savižudiškų kvailybių. Kol
Jungtinės Valstijos užsispyrusios
kurti sistemas, kurios padarytų jas
nepažeidžiamas, tol per dešimtme-
čius augintas nepasitikėjimas ne-
gali būti greitai pašalinamas. Užtat
iš Prahos išėjęs signalas toks jau be
galo kuklus”, – rašė Kotbuso dien-
raštis.

Kuklus ar ne kuklus – Romos
dienraštis „Repubblica” manė, kad
jis vertas džiugesio, tačiau jį temdė
įvykiai „tolimojoje Kirgizijoje, kur
liaudies sukilimas išvaikė prezidentą
Kurmanbek Bakijev. Kadaise jis buvo
vadinamosios tulpių revoliucijos did-
vyris, palaikomas buvusio Amerikos
prezidento George W. Bush. Dabar į jį
žiūrima kaip į korumpuotą ir des-
potišką fiurerį, atsakingą už milžiniš-
ką ūkio krizę”, – teigė Romos dien-
raštis.

Panašiai ir Stambulo dienraštis
„Star” rašė, jog K. Bakijev išryškėjo
besantis toks pat baisūnas, kaip ir jo
pirmtakas A. Akajev. Paaiškėjo, jog
abu vėl tik save praturtino. Tai yra
pamatinė Kirgizijos blogybė. Niekas
negalvoja apie šalies problemas, visi
perversmai daromi tik savo pačių
naudai.

Šanchajaus dienraštis „Jiefang
Ribao” „pagrindinėmis piliečių ne-
pasitenkinimo priežastimis” įvardijo
„korupciją ir katastrofišką ekonomi-
kos padėtį”, kuri „vis prastėjo, o pre-
zidentas K. Bakijev nieko gero nei
patarė, nei darė”.

PROŠVAISTĖS PRAHOJE IR
TRAGEDIJA KIRGIZIJOJE

Anot Londono „Times”, nė vie-
na iš Vidurio Azijos šalių „su savo
ženkliais žemės turtais iki šiol nesu-
gebėjo pritraukti užsienio investuoto-
jų. Tam būtinai reikia bent mažiausio
veiksmingo valdymo ir politinės to-
lerancijos. Todėl Kirgizija yra tik
naujausias posovietinės tragedijos

pavyzdys”.
Lrt.lt

Mykolas Drunga – JAV lietuvių ir
Lietuvos žurnalistas, visuomenės
veikėjas. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba
Lietuvoje, yra Išeivijos studijų centro,
Lietuvos radijo bendradarbis.



4 DRAUGAS, 2010 m. balandžio 14 d., treçiadienis

JUOZAS GREVELDA

Pagaliau! Pagaliau ir šuns balsas
nukako į dangų! Pagaliau mūsų mie-
loji valdžia nusprendė muštis į krū-
tines, apgailėti savo nuodėmes, ap-
raudoti nenusisekusias šunybes ir
dovanoti tautai laimę ir gerovę. O jei-
gu kartais kas nors kaip nors kitąsyk
ir nenusisektų, tai bent jau padova-
noti jai tą šviesiąją, tą išsvajotąją, tą
geresniojo gyvenimo viltį (visai už
dyką!).

Juokai menki. Kaip gi padaryti,
kad ir vilkai sotūs, ir avys sveikos
liktų? Kad galingieji, niekingus mili-
jonus ir milijardus žarstantys bei tų
niekingųjų niekaip atsižadėti nesuge-
bantys, bent mažą dalelę tų niekin-
gųjų ir tautai numestų – jeigu ne iš-
mokų, tai bent jau išmaldų pavidalu,
kad pernelyg didelį kąsnį apžioję
kitąkart nepaspringtų ir nenumir-
tų…

Susirinko tad galingųjų atstovai į
frakcijų posėdį ir pradėjo svarstyti,
kaip išspręsti problematiškąją prob-
lemą – kaip padalinti tuos trupinius,
kurie, žiūrėk, tik ir taikstosi nuo vai-
šių stalo nubyrėti, vargšų pensininkų
kišenes be saiko ir be sąžinės pri-
kimšti ir kitų duonos valgytojų bei
alaus gėrovų koseres užkamšyti. Su-
sirinko ir pradėjo spręsti, galvas suk-
ti, pakaušius krapštyti. Tai ne juo-
kas, pasakysiu tamstoms, atrasti kaip
tautą pamaitinti arba bent jau kaip
nors kitaip užganėdinti. Ne vienas
politikas trūkį gavo, o praeityje ne
vienas karalius sostą ir galvą prara-
do, bergždžiai galvas bekvaršindami
šiuo užkeiktu ir prakeiktu klausimu
besikankindamas.

Tad mūsų galingųjų atstovams
nori nenori reikalo teko imtis iš es-
mės. Liberalcentristų atstovas pirma-
sis paprašė žodžio:

– Jeigu būtų leista man pirma-
jam pasiūlyti, kaip išspręsti šią prob-
lemą, tai aš išdrįsiu pasiūlyti Gordi-
jaus mazgo būdą arba metodą – ne
atrišti suraizgytą mazgą, o jį perkirsti
arba perpjauti.

Liberalas-sąjūdietis praplyšo
juokais:

– Vaikiškas mąstymas duoda vai-
kiškus rezultatus, kolega Erikai. Ką
Jūs pasiūlytumėte nukirsti – ar tik
ne mus maitinančią ranką!?

Liberalcentristas pasišiaušė
prieš kolegą, bet Seimo pirmininkė
juos abu sudraudė:

– Liaukitės, mielas Erikai ir
mielas Jonai! Pirmą kartą per Lietu-
vos Respublikos Seimo istoriją drau-
giškai susirinkę į visų frakcijų seniū-
nų pasitarimą elkimės kaip tautos
tėvai, o ne kaip vaikai. Apsvarsty-
kime problemą iš esmės ir siūlykime
bet kokius sprendimus, nes tik gin-
čuose išryškėja tiesa, o užmerkę prieš
ją akis, rizikuojame likti be mandatų.
Ar gerbiamas kolega Erikas galėtų
sukonkretinti savo pasiūlymą?

Gerbiamas kolega Erikas šiek
tiek atsileido ir sulinksėjo galva:

– Be abejo, galėčiau. Kalbėsiu
glaustai. Visų pirma, norėčiau sufor-
muluoti priežastis, kurios gimdo tau-
tos kantrybę išgaišinusias problemas:
valdžios išsigimimą, visuotinę korup-
ciją, nedarbą, priverstinę emigraciją,
mažus atlyginimus, pensijas ir viso-
kias išmokas bei neapykantą mums,
t. y. atsiprašau, – valdžiai. Tas prie-
žastis visi matome, bet įvardyti ne-
norime. O prie jų priskirčiau šias, pa-
čias svarbiausias: visų pirma – poli-
tinių partijų finansavimo įstatymo

netobulumai. Antra, prasta mokesčių
politika ir naktiniai jos sprendimo
metodai. Trečia...

– Pradžiai pakaks, gali toliau
nebesivarginti, gerbiamas kolega, –
nutraukė kolegą konservatyviųjų
krikdemų seniūnas. – Jau ir taip di-
delis problemų sąrašas gręsia tuo,
kad Jūs mus, gerbiamasis, priversite

Tarp Gordijaus ir Prokrusto
Iš politinės satyros ciklo ,,Seimo portretai”

griebtis ne Gordijaus mazgo metodo,
o mus visus suguldysite į Prokrusto
lovą, kur mus ištiks tikriausias ir
greitas galas.

– Ką tu turi galvoje, gerbiamas
Jurgi, kas gi ta Prokrusto lova? – pas-
malsavo socialdemokratų šefas.

– Buvo toks Prokrustas, dar di-
desnis niekšas ir už mus, mielas
Algirdai. Jeigu būtum nors truputį
pasidomėjęs mitologija, taip kvailai
neklausinėtum. Jis prie savo namų
buvo pasistatęs lovą, į kurią privers-
davo atsigulti kiekvieną praeivį.
Jeigu jam lova būdavo per trumpa,
Prokrustas kojas nukirsdavo, o jeigu
per ilga, jis žmogų ištempdavo. Taip
jis žmones kankino, kol Tesėjas niek-
šą nugalabijo, – paaiškino krikščionių
seniūnas. – Bet mieli kolegos, ar
Jums kartais neatrodo, jog mes ir
patys esame patekę į Prokrusto lovą?

– Mielas Jurgi, ką dar tu čia
mums prasimanysi? – pasipiktino
tvarkos ir teisingumo saugotojų va-
das. – Tik jau ne mane tu paguldysi į
lovą, ir man nesvarbu, kieno ji, tavo

ar Prokrusto.
– Niekas nė negalvoja tamstos

guldyti į lovą, mielas Valentinai, –
paprieštaravo krikščionis Aleksan-
dras. – Mus visus į tą lovą suguldys
rinkėjai, o jie tai jau tikrai mums
išrašys sąskaitą su magaryčiom. Ir
bus už ką – ir už apkarpytas pensijas,
ir už nusuktus atlyginimus, ir už ne-
sibaigiančias iždo vagystes, ir už tar-
navimą oligarchams, ir už panieką
tautai, ir už...

– Gana, gana, – sumosavo ran-
kom mišrios Seimo narių frakcijos
seniūnė. – Ko jau čia dabar įsileidote
kudakuoti, lyg lapės užpultos vištos.
Juk iki Seimo rinkimų liko dar ištisi
pustrečių metų, taigi, mūsų atlygini-
mams niekas negresia. Gėda klau-
syti!

– Ne gėda, Rimute, oi ne gėda, –
išspaudė liūdną aimaną Seimo pir-
mininkė. – Gėda kas kita: kad palei-
dom korupciją kaip šunį nuo gran-
dinės per pavasario rują, kad davėm
valią policijos komisarams, prokuro-
rams ir teisėjams imti kyšius be
saiko, kad nė vieno prasivogusio mi-
nistro ir parsidavusio Seimo nario
taip ir nepasodinom į valdiškus na-
mus valdiškos duonos paskanauti.
Kartais net verkti norisi, pagalvojus,
ką po vieno kito dešimtmečio žmonės
pasakys apie mūsų valdymą. Bet ką

padarysi, niekas kitas mūsų dalios
neatvargs, Augijaus arklides teks
mums patiems išmėžti.

– Ar tik kavos nepadauginote,
gerbiama pirmininke? – nustebo dar-
bo frakcijos seniūnas. – Juk Augijaus
arklides ne pats Augijus mėžė, o tam
darbui dievai Heraklį pasiuntė. Taigi
ir tą darbą dirbti ne mus likimas
paskyrė. Mūsų paskirtis ne išmėžti, o
pridergti, nors ir kaip tai būtų
nemalonu klausyti.

– Bijau, kad Jūs teisus, jaunasis
kolega Vytautai, – karčiai atsiduso
gerbiama pirmininkė. – Tik bijau,
kad būtent mums Dievas atsiųs tą
naująjį Heraklį.

– Drąsiai galite nebijoti, pirmi-
ninke, – paguodė Tautos prisikėlimo
seniūnė. – Tam darbui mes esame.
Mes prikėlėme tautą ir mes išmėšime
ankstesnių valdžių pridergtus tvar-
tus.

– Gerbiamai Arūnei, kaip ir jos
vadui, tokios ydos kaip kuklumas
nebūdingos, – konstatavo jaunasis
kolega Vytautas. – Deja, iš to triūso
niekam nebus naudos, Linas ir Alek-
sandras griežtai prižiūrės, kad mėšlo
nebūtų per mažai.

– Užmirštate, gerbiamas Vytau-
tai, kad nei Linas, nei Aleksandras
jau seniai nebe mūsų frakcijoje, už-
protestavo Arūnė. – Jų frakcija nuo
mūsų atskilo, ir tai yra geriausia, ką
jie sugebėjo Seime nuveikti.

– Liūdna, liūdna ir dar kartą
liūdna, – liūdnai atsiduso Seimo
pirmininkė. – Susirinkome čia, kad
aptartume padėtį ir numatytume,
kaip ją pagerinti, ir še tau, – vėl rie-
jamės.

– Neliūdėkite, gerbiama Irena, –
paguodė kolega Jurgis. – Nenorėčiau
sutikti su Jūsų pesimistiška diag-
noze. Sakyčiau kaip tik atvirkščiai:
mes vieningai konstatavome, jog
mūsų Seimas yra morališkai susidė-
vėjęs ir išmestinas į šiukšlyną. Tačiau
iš to dėsningai kyla kita išvada: visų
ankstesnių kadencijų seimai padėtį
blogino, ir kaskart darėsi vis blogiau
ir blogiau. Ne išimtis ir mes. Tai
kodėl turim plaukus rautis ir galvas
pelenais barstytis? Ar mes kuo blo-
gesni už kitus?

– Kalbi kaip šventas Jonas Auk-
saburnis, mielas Jurgi, – šyptelėjo
krikščionis Aleksandras. – Tik ką
mes vis dėlto nuspręsime, kaip tautai
tarnausime?

– Labai paprastai, – pralinksmėjo
kolega Jurgis. – Mes paskelbsime
pranešimą spaudai, jog Seimo valdy-
ba apsvarstė ištisą šūsnį klausimų
Seimo darbui pagerinti, ką iš tikrųjų
ką tik ir padarėme, ir viskas bus kaip
tik.

– Ir viskas? – nustebo krikščionis
Aleksandras. – O kaip su mūsų pri-
dirbtom eibėm ir šunybėm, kaip su
tuo prikauptu mėšlu, kuris laukia ir
nesulaukia savo Heraklio?

– Viskam savas laikas, – atsiduso
pirmininkė. – Yra laikas akmenis
rinkti, ir laikas akmenis mėtyti. Tik
kažin, ar tai mūsų pareiga juos ran-
kioti ir jais švaistytis, lyg kokiems
vaikėzams. Mes turime išlikti ramūs
ir orūs, susitelkę ir susikaupę. Ma-
nau, jog mums labiau dera pasirūpin-
ti, kad būtų juos į ką mėtyti.

Taip ir nusprendė – paskelbti
pranešimą spaudai, nuraminti tautą,
o akmenų nerankioti ir jų nemėtyti.
Tegul tuo rūpinasi tie, kam nagus
niežti, – tesižino.

Seimūnai – išlaidūnai.
R. Daukanto karikatūros

Sušelpkite privalomam sveikatos draudimui.
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Tyku, jauku ir ramu, kada ilsi-
mės savo salonėlyje. Nejaučiame, ne-
pagalvojame, kaip mūsų planeta Že-
mė sukasi apie savo ašį, kaip greitai
lekia laikas, nusinešdamas kiek da-
barties, kai ką palikdamas ateičiai.

Ar laikas dar kada dovanos lietu-
viams popiežių, kurio pusė širdies
plaktų lietuviškai? (Kad jo pusė šir-
dies plaka lietuviškai pats popiežius
Jonas Paulius II buvo pasakęs.) Meilę
jis lietuviams parodė ne vien tik žo-
džiais. Popiežius buvo susirūpinęs,
kad lietuviai išblaškyti po visą pa-
saulį.

Jaunas broliukas pranciškonas
Paulius Baltakis, kaip ir daugelis ti-
kinčiųjų, vienuolių, kunigėlių lanky-
davosi Popiežiškoje Šv. Kazimiero
kolegijoje, Romoje. Matyt, popiežiaus
akis jį pastebėjo ir pamėgo. 1984 m.
kovo mėn. popiežiaus Jono Pauliaus
II kun. P. Baltakis paskirtas vyskupu
visai lietuvių išeivijai už Lietuvos
ribų (tituliniu Egaros vyskupu). Apie
tai buvo paskelbta birželio 7 d., kon-
sekracija atlikta rugsėjo 14 d. Port-
land katedroje, Maine valstijoje. Kon-
sekravo apaštališkas pronuncijus
Amerikai, arkivyskupas Pio Laghi,
asistuojant vyskupui A. Brizgiui ir
Portland vyskupui Ed. C. O’Leary.

Naujasis vyskupas Baltakis pra-

dėjo lankyti lietuvių parapijas, esan-
čias už Lietuvos ribų, kur jos bebūtų.
Jo namai buvo pranciškonų vienuo-
lyne, Brooklyn, NY.

* * *
Vysk. P. Baltakis gimė 1925 m.

Troškūnų par., Panevėžio aps. Mokė-
si Anykščiuose. Vokiečių paimtas į
aviacijos tarnybą, atsidūrė Suomijoje,
Norvegijoje ir pagaliau, karo pabaigo-
je Belgijoje. Ten 1946 m. stojo į pran-
ciškonus ir, išėjęs filosofijos bei teolo-
gijos mokslus, 1952 m. buvo įšventin-
tas į kunigus.

Atvykęs į Kanadą, nuo 1953 me-
tų buvo Toronto Prisikėlimo parapi-
jos vikaru. Daug dirbo su jaunimu.
Organizavo vasaros stovyklas. Tada
jaunas pranciškonas Baltakis aukojo
visus savo sugebėjimus įsteigti vasar-
vietę Wasaga, kuri yra gerokai į šiau-
rę nuo Toronto.

1964–1967 m. išrinktas į provin-
cijolo patarėjus, drauge buvo Toronto
vienuolyno viršininkas.

1969 m. buvo atkeltas į Brooklyn
vienuolyną, vadovavo Kultūros židi-
nio statybai, dėstė lituanistinėje mo-
kykloje, dirbo su ateitininkais, skau-
tais ir šauliais. 1973–1975 m. buvo
Lietuvių skautų sąjungos (LSS) Se-
serijos dvasios vadas ir 1979–1982 m.
LSS brolijos dvasios vadas. 1964–

Detroitiečiai laukia vysk. Pauliaus Baltakio
DETROIT, MI

JAV LJS atstovai būrėsi metiniam suvažiavimui
Čikagos apylinkėje

JAV LJS valdyba.

KÊSTUTIS DAUGIRDAS
JAV LJS sekretorius

Šio metinio suvažiavimo, įvy-
kusio Willowbrook, IL kovo 12–14 d.,
nariai, dauguma neseniai grįžę iš
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo (PLJ)
kongreso, jautė ypatingą norą stip-
rinti Sąjungos veiklą Amerikoje. „Ši
Sąjunga turi didžiulį potencialą, –
sakė naujai išrinkta JAV LJS pirmi-
ninkė Simona Gajauskaitė. – Jeigu
tikimės pasiekti savo tikslą – jungti
visų kartų jaunus Amerikos lietu-
vius, mums daug darbo prieš akis.”

Į JAV LJS valdybą taip pat buvo
išrinkti: Daiva Mattis – vicepirminin-
kė, Aušra Vencutė – renginių direkto-
rė, Austėja Kaveckaitė – iždininkė,
Raimundas Kazlauskas – spaudos di-
rektorius ir Kęstutis Daugirdas – sek-
retorius.

Neoficiali suvažiavimo pradžia
buvo vakarienė ,,Kunigaikčių užeigo-
je” penktadienio vakare. Šeštadienį
,,Holiday Inn” viešbutyje vyko pats
posėdis, kuriame dalyvavo 29 atsto-
vai iš JAV ir 5 svečiai iš Kanados.

Posėdis prasidėjo praėjusių metų

ataskaita. Atstovai iš Washington,
DC, Bostono, Čikagos, Clevelando,
Los Angeles ir Urbana miesto skaitė
pranešimus apie savo vietinių organi-
zacijų veiklą. Kiekvienas miestas tu-

rėjo savo pasisekimų ir sunkumų, bet
visi pareiškė norą akivaizdžiai rody-
tis visuomenėje ir pritraukti daugiau
narių.

Giedrė Kazlauskaitė, buvusi JAV
LJS pirmininkė ir naujai išrinkta pa-
saulio LJS vicepirmininkė, prista-
tė dalyviams nutarimus, kurie buvo
priimti per neseniai įvykusį XIII PLJ
kongresą Pietų Amerikoje gruodžio
22 – sausio 7 dienomis. Tarp jų buvo
rezoliuciją palaikyti Pietų Amerikos
Lietuvių Bendruomenes, steigti LJS
atstovybę Lietuvoje, pertvarkyti Są-
jungos statutą. Taip pat buvo nutarta
kitą PLJ kongresą ruošti Didžiojoje
Britanijoje 2013 m.

Po šio pranešimo vyko diskusija
apie Sąjungos organizacinę būk-
lę naudojant „SWOT” (Strengths-
Weaknesses-Opportunities-Threats)
analitinę schemą. Dalyviai skirstėsi į
grupeles aptarti konkrečius klau-
simus, pvz., finansai, renginiai, ry-
šiai/reklama, laikraštėlis.

Vienas svarbiausių dabartinių
projektų – tai tinklalapio kūrimas,
kur planuojama pateikti renginių ka-
lendorių, originalius aprašymus ir
svarbias nuorodas jaunimui, „twit-
ter” žinučių laukelį, forumą ir pro-
fesinių ryšių sąrašą, kuriuo galėtų
pasinaudoti nariai, ieškantys darbo
ar patirties.

„Mes norime sukurti vietą, ku-
rioje jauni žmonės gali skaityti tai,
kas jiems įdomu ir svarbu, – sakė val-
dybos narys Raimundas Kazlauskas.
– Tikimės, kad mūsų tinklalapyje bus
ne tik žinių, bet vyks diskusijos tarp
lankytojų.”

Tinklalapį, nors jis ir toliau re-
daguojamas, galite rasti adresu:
www.javjaunimas.com.

Naujai išrinkta valdyba turi di-
delių vilčių šiems veiklos metams ir
tikisi pritraukti daug aktyvaus jauni-
mo. Jei norite prisijungti, prašome ra-
šyti e. paštu: javjaunimas@gmail.
com

Šio suvažiavimo dalyviai jautė ypatingą norą stiprinti Sąjungos veiklą JAV.

1967 m. ir 1970–1979 m. – pranciško-
nų provincijos patarėjas. 1979 m. iš-
rinktas provincijolu.

Popiežiaus Jono Pauliaus II prie-
raišumas mūsų vysk. Baltakiui nie-
kad neužgeso. Kada tik vysk. Balta-
kis lankydavosi Romoje, pusryčiauda-
vo su popiežiumi.

Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
jos biuletenyje jau skelbiama, kad š.

m. balandžio 25 d. įvyks Sutvirtini-
mo sakramentas. Pakviestas atva-
žiuoti sutiko mūsų mylimas ir gerbia-
mas vyskupas Baltakis.

Šios gražios šventės su vyskupu
P. Baltakiu laukia parapijos klebonas
kun. Gintaras Jonikas, visi parapi-
jiečiai, ypač Sutvirtinimo sakramen-
tui besiruošiantys.

Rožė Ražauskienė

Vyskupas Paulius Baltakis laimina Sutvirtinimo sakramentu. Vyskupui pade-
da kleb. kun. Aloyzas Volskis. K. Šontos nuotr.
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15 proc. Lietuvos gyventoj¨ ketina
vykti dirbti î uñsienî

Išleistas pirmasis žurnalo
,,IQ. The Economist” numeris

Bus ieškoma, kaip sprêsti vardû
ir pavardžiû rašymo klausimâ

L. Kaczynski gatv∂ tur∂t¨ atsirasti ir Vilniuje

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Planuojama steigti 
Teisin∂s pagalbos fondâ�  

Vilnius, balandžio 13 d. (Delfi.lt)
– Vilniaus centre, kaip ir Tbilisyje,
turėtų atsirasti per lėktuvo avariją
žuvusio Lenkijos prezidento Lech Ka-
czynski gatvė. Sostinės taryba turėtų
apsispręsti, ar trumpą gatvelę greta
Gedimino pr. pavadinti jo vardu.

Tokį pasiūlymą pateikė meras Vi-
lius Navickas. Kaip sakė Vilniaus
miesto vicemeras Vidmantas Marti-
konis, tragiškai žuvusio prezidento
vardu turėtų būti pavadinta trumpa
gatvelė tarp Centrinio pašto ir buvu-
sio savivaldybės pastato, kuriame
prieš keletą metų įsikūrė prekybos
centras. Gatvelė, kuria leidžiama

vaikščioti tik pėstiesiems, eina nuo K.
Sirvydo gatvės ir atsiremia į Gedimi-
no prospektą.

Anot V. Martikonio, tarybos
sprendimai įsigalioja kitą dieną po jų
priėmimo, taigi L. Kaczynski gatvė
mieste oficialiai gali atsirasti jau šią
savaitę. 

Jau anksčiau buvo paskelbta,
kad žuvusio prezidento vardu bus pa-
vadinta viena iš Tbilisio gatvių. Taip
nuspręsta, nes, pasak Gruzijos sosti-
nės mero Giorgi Ugulava, žuvus L.
Kaczynski, pasaulis neteko „vadovo,
kuris visada gynė kovos už laisvę ir
demokratiją idealus”.

Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) –
Vyriausybėje svarstoma galimybė
įkurti Teisinės pagalbos fondą, kuris
padėtų Lietuvos piliečiams teikti ieš-
kinius dėl Sovietų Sąjungos okupa-
cijos padarytos žalos atlyginimo. 

,,Norėtume padėti nukentėju-
siems nuo SSRS okupacijos asme-
nims, kurie siekia teikti individualius
ieškinius ir prisiteisti žalos atlygini-
mą”, – sakė ministro pirmininko
kancleris Deividas Matulionis. Anot
jo, fondas arba pats teiktų tokiems
asmenims teisinę pagalbą, arba pa-
dėtų pasisamdyti advokatą. Teisiniai
patarimai būtų teikiami nemokamai. 

Premjero Andriaus Kubiliaus po-
tvarkiu praėjusią savaitę sudaryta
darbo grupė, turinti iki liepos mėne-
sio parengti ir pateikti Vyriausybei
pasiūlymus dėl juridinio asmens, ku-
ris patartų, teiktų atstovavimo teis-
muose ir kitokią teisinę pagalbą nu-
kentėjusiems nuo SSRS okupacijos
asmenims dėl žalos atlyginimo, stei-
gimo ar parinkimo. 

D. Matuliono teigimu, siūlymas
dėl Teisinės pagalbos fondo sudary-
mo nėra naujas. Jis svarstytas jau
prieš trejus metus, bet nebuvo įgy-
vendintas. Rusijai atsisakant derėtis
su Lietuvos vyriausybe dėl SSRS
okupacijos žalos atlyginimo, buvę
įkalinti ar ištremti, kitaip nuo oku-
pacinės valdžios nukentėję Lietuvos

piliečiai jau ne vienerius metus ragi-
nami teikti individualius ieškinius
Rusijai dėl žalos atlyginimo. 

Tarptautinės teisės specialisto
Dainiaus Žalimo duomenimis, iš Lie-
tuvos ištremtas ir dabar Rusijoje gy-
venantis asmuo mėgino pateikti Ru-
sijos teismams ieškinį dėl žalos atly-
ginimo, bet nieko nepešė. Anot teisi-
ninko, Rusijos teismai siūlė žalos at-
lyginimo reikalauti sovietų Lietuvos
Vidaus reikalų ministeriją, esą tiesio-
giai atsakingą už asmenų trėmimą. 

,,Nelabai matau tokių ieškinių
perspektyvos, – sakė D. Žalimas. –
Nebent tokie ieškiniai taptų masiniu
reiškiniu. Tarkime, pateikiama
20,000 ieškinių. Tai rodytų, kad yra
problema, kurią reikia spręsti. Tai
būtų kaip spaudimo priemonė. O
šiaip viskas priklauso nuo kitos šalies
geros valios.”

2000 m. Seimas yra priėmęs spe-
cialų įstatymą, kuriuo Vyriausybė bu-
vo įpareigota sudaryti derybų su Ru-
sija delegaciją, patikslinti ir užbaigti
SSRS okupacijos žalos skaičiavimus,
apie tai pranešti Jungtinėms Tau-
toms, Europos Tarybai, Europos Są-
jungai, visoms kitoms tarptautinėms
organizacijoms ir siekti jų paramos
šiuo klausimu. Tuomet Vyriausybės
sudaryta darbo grupė SSRS okupaci-
jos žalą įvertino 80 mlrd. litų, tačiau
nepatvirtino nutarimu.

Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) –
Savaitgalį spaudos prekybos vietose
pasirodė pirmasis žurnalo ,,IQ. The
Economist” numeris. Žurnalą leidžia
žiniasklaidos bendrovė ,,Intelligent
Media”, kuri yra pasirašiusi bendra-
darbiavimo sutartį su  Didžiosios Bri-
tanijos savaitraščio ,,The Economist”
leidėjais. 

,,Intelligent Media” įsigijo išskir-
tines teises lietuvių kalba ir Lietuvos
teritorijoje skelbti ,,The Economist”
straipsnius tiek spaudoje, tiek inter-
nete. Ši bendrovė Lietuvoje taip pat
leidžia ketvirtinį ,,The Economist”
žurnalą ,,Intelligent Life”. 

Mėnraštyje ,,IQ. The Economist”
spausdinamos politikos, ekonomikos
ir kultūros įžvalgos iš Lietuvos ir pa-
saulio. Pirmojo ,,IQ. The Economist”
numerio apimtis – 124 puslapiai, ne
mažesnės apimties bus ir kiti žurnalo
numeriai. Leidinio kaina – 4,9 lito.
Naujas žurnalo numeris pasirodys
kiekvieno mėnesio 6 dieną. 

Pirmajame ,,IQ. The Economist”
numeryje pateikiami 57 straipsniai,
tarp jų – išskirtinis šalies prezidentės
D. Grybauskaitės interviu, britų sa-
vaitraščio ,,The Economist” apžval-
gininkų straipsniai, finansų specia-
listo Raimondo Kuodžio, politologo
Antano Kulakausko, istoriko Egidi-

jaus Aleksandravičiaus komentarai. 
,,Drįsčiau teigti, kad žurnalas

‘IQ. The Economist’ išsiskiria skai-
tytojui patraukliai pateiktomis anali-
tinėmis Lietuvos ir pasaulio įvykių įž-
valgomis, temų įvairove, straipsnių
skaičiumi. Žurnalo medžiaga patei-
kiama gyva ir nesudėtinga kalba, ne-
vengiant ironijos bei satyros, tačiau
nepataikaujant bulvariniam skoniui
ir orientuojantis į skaitytoją, kuris
skaityti moka ir mėgsta. Analitinius
straipsnius papildo išsami infografi-
ka, o subtilaus humoro prieskonio su-
teikia karikatūristų piešiniai”, – teigė
,,IQ. The Economist” vyriausiasis re-
daktorius Vladimiras Laučius. 

Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
laikė paskutinį Vyriausybės siūlymą
dėl nelietuviškų asmenvardžių rašy-
mo ir jį Seimui atmetus teigia, kad
bus ieškoma būdų, kaip išspręsti šį
klausimą, sako prezidentės atstovas
spaudai Linas Balsys. 

,,Iš tiesų galbūt tas klausimas
yra per daug politizuotas. Galbūt
abiejose pusėse pakanka – tiek Len-
kijoje, tiek Lietuvoje – radikaliau nu-
siteikusių politikų, kurie šitą klausi-
mą nuolat kelia. Prezidentė nuo pat
rinkimų kampanijos pradžios yra kal-
bėjusi, kad šio klausimo išsprendimas
yra vienas iš svarbiausių jos darbų
sąraše”, – sakė L. Balsys. Jo teigimu,
,,prezidentės nuomonė visada buvo ir
lieka, kad šitą klausimą reikėtų iš-
spręsti, ir bus ieškoma būdų, kaip tą
padaryti po tokio Seimo balsavimo,
kurį mes žinome”. 

Lietuvos Seimas praėjusią savai-
tę atmetė įstatymo projektą, kuriuo
siūlyta leisti asmens dokumentuose

lotyniškos kilmės pavardes rašyti ori-
ginaliai jų nelietuvinant. Pasak L.
Balsio, prezidentė šį klausimą laiko
svarbų dvišaliams santykiams su
Lenkija. 

,,Prezidentė nuosekliai, ir būda-
ma Varšuvoje, ir per kitus susitiki-
mus su prezidentu Lech Kaczynski
yra tą klausimą kėlusi. Vyriausybės
siūlymas, kaip tą problemą būtų ga-
lima spręsti, t. y. įteisinti lotyniškais
rašmenimis nelietuviškų raidžių ra-
šybą, buvo palaikomas iš prezidentės
pusės”, – sakė prezidentės atstovas
spaudai. Anot L. Balsio, turint ome-
nyje, kad Lenkijos lietuviai gali savo
pavardes rašyti lietuviškai, ,,tos
nuostatos, prezidentės manymu, iš
tiesų reikėtų laikytis”. 

,,Tai iš tiesų daugiau turbūt yra
politinis klausimas negu lingvistinis,
lingvistai irgi pripažįsta, kad čia dau-
giau ne kalbinis klausimas, o žmo-
gaus nuosavybės klausimas, nes var-
das ir yra nuosavybė”, – dėstė L. Bal-
sys.

Vilnius, balandžio 13 d. (Delfi.lt)
– 15 proc. Lietuvos gyventojų ketina
vykti dirbti į kitas šalis. Tai paaiškėjo
tyrimų bendrovei RAIT atlikus Lie-
tuvos gyventojų apklausą. 

Tyrimas atskleidė, kad  dauguma
(85 proc.) lietuvių neketina išvykti.
Šiek tiek daugiau nei dešimtadalis
apklaustųjų teigė, kad jų šeimos na-
riai per artimiausius 12 mėnesių ke-
tina vykti į dirbti arba ieškoti darbo į
kitas šalis. 

Tarp ketinančių išvykti dirbti
arba ieškoti darbo kitose šalyse yra
daugiau jaunų vyrų (15–24 metų am-
žiaus) turinčių vidurinį išsimoksli-
nimą, kurių pajamos mažesnės nei vi-
dutinės (mažiau nei 600 Lt vienam
šeimos nariui) arba kurie yra bedar-
biai arba studentai, moksleiviai.  

Tyrimas parodė, kad daugiausiai
ketinama išvykti į Angliją, Norvegiją
ir Airiją. Tik 3 proc. apklaustųjų pa-
sirinktų JAV. „Šių metų apklausos
duomenis lyginome su tokia pačia ap-

klausa, kurią RAIT atliko 2005 m.,
kai nuo įstojimo į Europos Sąjungą
buvo praėję nedaug laiko. Nustebino,
kad didelių skirtumų neatradome.
2005 m. beveik tiek pat žmonių teigė
ketinantys išvykti ieškoti darbo į ki-
tas šalis. Šiek tiek skiriasi šalys, ku-
rias rinktųsi šiuo metu ir kurias rin-
kosi prieš 5 metų. 2005 m. daugiau
apklaustųjų ketino važiuoti į Angliją,
didesnė dalis nei šiais metais – į
Airiją ir mažiau žmonių ketino vykti
į Norvegiją. Daugiau buvo ketinančių
vykti į Vokietiją. Greičiausiai žmonės
per 5 metus įgijo patirtį, pasitikrino,
kuriose šalyse geresnės darbo gali-
mybės”, – duomenis komentavo
RAIT valdybos pirmininkė Inga Nau-
sėdienė.

Tyrimo duomenys atskleidė, kad
2005 m. daugiau žmonių nei 2010 m.
teigė, kad jų šeimos nariai ketina iš-
vykti dirbti ar ieškoti darbo užsienyje.
Apklausa atlikta kovo 4–17 d., apklaus-
ta 1,041 nuolatinių Lietuvos gyventojų.

Vilnius, balandžio 13 d. (ELTA).
– Sostinės Katedros aikštėje išimta
buvusi ,,Stebuklo” plytelė, ji bus at-
naujinta ir iškeliaus į Šanchajų, kur
gegužės 1 d. prasidės pasaulinė pa-
roda ,,Expo 2010”. Visą pusmetį, iki
spalio 31 d., ją galės pamatyti Lietu-
vos paviljono lankytojai. Į Kinijoje,
kur yra daugybė stebuklingais laiko-
mų akmenų, Lietuva veža savo ,,Ste-
buklo” plytelę, taip parodydama pa-
garbą parodos rengėjams kinams.
Gidai parodos lankytojams pasakos
apie tikėjimą, kad atsistojus ant
,,Stebuklo” ir apsisukus aplink savo
ašį sugalvotas noras būtinai išsipildo,
mat plytelė atkeliavo iš ten, kur kaž-
kada buvo pagrindinė ir viena se-
niausių Europoje išlikusi pagonių žy-
nių apeigų vieta. Tikima, jog ši vieta
iki šiol turi stebuklingų galių. 

ELTOS nuotr.
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VATIKANAS
Seksualine prievarta įtariami

kunigai ,,visada” turėtų būti perduo-
ti civilinėms tarnyboms, sakoma Va-
tikano tinklalapyje paskelbtuose nu-
rodymuose, kaip elgtis kunigų pedo-
filijos atvejais. Dokumente taip pat
patvirtinama, kad sunkiausių pažei-
dimų atvejais numatytas popiežiaus
tiesioginis įsikišimas, pašalinant kal-
tinamuosius iš dvasininkų luomo.

REIKJAVIKAS
Islandijos valdžios atliktas tyri-

mas nustatė kaltuosius dėl finansų
krizės, kuri padarė didžiulės žalos
šalies ekonomikai. Kaltųjų sąraše at-
sidūrė buvęs šalies premjeras Geir
Haarde, buvęs finansų ministras Ar-
ni M. Mathiesen ir buvęs bankų rei-
kalų ministras Bjorgvin Sigurdsson.

PARYŽIUS
Prancūzas tyrinėtojas Jean-

Louis Etienne tapo pirmuoju žmogu-
mi pasaulyje, savarankiškai per-
skridęs Arkties vandenyną oro balio-
nu. 63 m. J. L. Etienne turėjo nusi-
leisti Aliaskoje, tačiau dėl blogų oro
sąlygų buvo priverstas pakeisti kryp-
tį ir nusileisti Bagatai, Rusijoje.
Prancūzijos tyrinėtojas skrido 3 km
virš Šiaurės ašigalio. Kelionės metu
jis atliko keletą mokslinių atmosferos
tyrimų.

MASKVA
Rusijos saugumo viršininkas

pareiškė, kad šalies pareigūnai nu-
statė teroro išpuolių Maskvos metro
ir Dagestano Kizliaro mieste organi-
zatorius ir vykdytojus. Taip pat nus-
tatytas jų parankinių ratas, yra vyk-
doma operatyvinė paieška ir atlieka-
mas tyrimas.

* * *
Nuo šių metų pradžios Rusijos

teritorijoje užkirstas kelias 10 tero-
ristinio pobūdžio nusikaltimų, pra-
nešė šalies saugumo viršininkas. ,,Iš
viso nuo 2010 m. pradžios sulaikyti
daugiau kaip 170 banditų ir jų pa-
rankinių”, – sakė Rusijos federalinės
saugumo tarnybos (FST) direktorius

ir Nacionalinio antiteroristinio komi-
teto (NAK) pirmininkas Aleksandr
Bortnikov. ,,Iš banditų paimta dau-
giau kaip 150 kg sprogiųjų medžiagų
ir 100 savadarbių sprogdinimo įtai-
sų”, – pridūrė jis.

BIŠKEKAS
Laikinoji Kirgizijos vyriausybė

pareiškė panaikinusi nuverstojo pre-
zidento Kurmanbek Bakijev imu-
nitetą ir raginanti jį pasiduoti. Lai-
kinojo saugumo ministro Azimbek
Beknazarov teigimu, jei K. Bakijev
nepasiduos pats, jį sulaikant gali būti
panaudota jėga. K. Bakijev buvo nu-
verstas iš pareigų per smurtinius
protestus šalyje. Jis atsisakė atsis-
tatydinti ir Kirgizijos pietuose bandė
suburti savo rėmėjų būrį.

MONOKVARIS
Daugiau nei šimtą žmonių skrai-

dinęs keleivinis lėktuvas tūpdamas
per smarkų lietų Indonezijoje nusly-
do nuo tako ir įkrito į upę, per šį įvy-
kį buvo sužeisti mažiausiai 20 žmo-
nių, pranešė pareigūnai. Oro ben-
drovės ,,Merpati Nusantara” lėktu-
vas ,,Boeing 737” suskilo, kai smar-
kiai trenkėsi į tūpimo taką Rendanio
vietinių skrydžių oro uoste Vakarų
Papua mieste Manokvaryje. 

DELIS
Milijonai hinduistų piligrimų

susirinko prie Indijos upės Gangos
krantų, pasiruošę pasinerti jos šven-
tajame vandenyje per didžiausią
pasaulyje religinį sambūrį. Per tris
mėnesius vykstančią Kumbhamelos
(puodynės sambūrio, arba mugės)
šventę uoliems induistams suteikia
galimybę nusiplauti savo nuodėmes
ir ištrūkti iš karminio gyvenimo bei
atgimimo rato. Šio sambūrio statisti-
ka – stulbinama: nuo sausio 14 d.
Haridvare ir kaimyniniame Rišikeše
Gangos vandenyje apsiprausė apie 40
mln. žmonių.

WASHINGTON, DC
Amerikiečių erdvėlaivio ,,Disco-

very” astronautai Clayton Anderson
ir Rick Mastracchio sėkmingai baigė
jau trečią savo išėjimą, trukusį 6,5
valandos, į atvirą kosmosą iš Tarp-
tautinės kosmoso stoties (TKS).
Svarbiausias jų darbas buvo užbaigti
naujos skysto amoniako talpos mon-
tavimą.

AZIJAPirminis tyrimas parodè, kad
sprogimo Lenkijos prezidento

lèktuve nebuvo

Vilnius, balandžio 13 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Prieš sudūžtant lėktuvui
Tu-154 su Lenkijos prezidentu Lech
Kaczynski lėktuve nebuvo nei sprogi-
mo, nei gaisro, pareiškė Rusijos vice-
premjeras Sergej Ivanov. Vicepremje-
ras pranešė, kad sudužusio orlaivio
,,juodųjų dėžių” duomenys bus nag-
rinėjami maždaug iki savaitės pa-
baigos. 

Velionio Lenkijos prezidento L.
Kaczynski ir jo sutuoktinės Marios
palaikai pašarvoti Varšuvos prezi-
dentūroje. Šimtai gedinčiųjų pradėjo
plūsti į rūmus sostinės centre, no-
rėdami atiduoti paskutinę pagarbą
savaitgalį per lėktuvo avariją žuvu-
siai pirmajai šalies porai ir pastovėti

prie Lenkijos vėliava apgaubtų jų
medinių karstų. 

Lenkijos prezidentas ir jo žmona
gali būti palaidoti Karališkojoje Va-
velio pilyje Krokuvos mieste, tokia
velionių šeimos valia. L. Kaczynski ir
jo žmonos laidotuvės vyks sekma-
dienį, šeštadienį Pilsudskio aikštėje
Varšuvoje vyks valstybinės atsisveiki-
nimo iškilmės. 

Jau nustatytos 45 žmonių, žu-
vusių per nelaimę netoli Rusijos Smo-
lensk miesto, tapatybės, pranešė
Rusijos sveikatos ministrė. ,,Palaikus
stengiasi atpažinti į Maskvą atvykę
aukų artimieji”, – teigė Tatjana Go-
likova. Nelaimės vietoje jau rasti 87
žmonių palaikai. 

Atkelta iš 1 psl.   užtikrinti, kad
sukauptos prisodrinto plutonio ir
urano atsargos būtų sunaikintos ar
būtų užtikrinta jų apsauga, kad šios
medžiagos nepatektų į ekstremis-
tinių grupuočių ar piktavalių šalių
rankas. 

Ukrainos pavyzdžiu pasekė ma-
žesnes atsargas sukaupusi Kanada,
kiek anksčiau atgabenti į Jungtines
Valstijas savo smarkiai prisodrintą
uraną pažadėjo Čilė. 

Jungtinės Valstijos ir Rusija tu-
rėtų pasirašyti susitarimą dėl pluto-
nio atsargų tvarkymo. Pasak Valsty-
bės departamento, pagal tą susitari-
mą numatoma sunaikinti perteklines
plutonio atsargas, iš kurių būtų
galima pagaminti ,,kelis tūkstančius
branduolinių ginklų”. 

Konferenciją temdo auganti
įtampa dėl Irano. Jungtinės Valstijos
ir jų sąjungininkės šią šiitišką res-
publiką kaltina siekiu pasigaminti
atominių ginklų, nors pats Iranas
tvirtina vystantis tik taikią bran-
duolinės energetikos programą. 

B. Obama ir Kinijos vadovas Hu
Jintao sutarė, kad šalių delegacijos
Jungtinėse Tautose (JT) drauge
rengs rezoliucijos projektą dėl naujų
apribojimų Iranui, pranešė vienas
amerikiečių pareigūnas. 

Branduolinio saugumo konfe-
rencijoje neabejotinai bus diskutuoja-
ma ir apie Šiaurės Korėją, kuri
nepaisydama tarptautinio spaudimo
pasigamino atominį ginklą. Nei šios

komunistinės valstybės, nei Irano
vadovai susitikime nedalyvauja. 

Irano pasiuntinys prie Tarptau-
tinės atominės energetikos agentūros
(TATENA) Ali Asghar Soltanieh ap-
kaltino Washington, kad jis yra ,,tik-
roji” grėsmė pasaulio taikai, nes turi
didelį branduolinių atsargų. 

Konferencijoje nedalyvauja ir
Izraelio ministras pirmininkas, kuris
likus vos kelioms dienoms iki susi-
tikimo paskelbė atsisakęs planų
atvykti į Washington. Pranešama,
kad jis pakeitė nuomonę sunerimęs,
jog musulmoniškos šalys konferen-
cijoje spaus žydų valstybę įsileisti į
savo branduolinius objektus tarptau-
tinus inspektorius. 

Izraelis nėra viešai pripažinęs,
kad turi branduolinių ginklų, ir yra
linkęs tęsti ,,neaiškumo” politiką.
Tarptautinių specialistų nuomone,
žydų valstybė turi dešimtis, o gal
šimtus branduolinių užtaisų. 

B. Obama sakė žurnalistams,
kad pirmąją susitikimo dieną vyku-
sios jo pasitarimai su pasaulio vado-
vais buvo ,,įspūdingi”.  ,,Manau, tai
liudija, kaip smarkiai visiems derėtų
nerimauti dėl galimos prekybos bran-
duolinėmis medžiagomis”, – sakė
prezidentas. 

Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy pareiškė, kad jo šalis negali
,,vienašališkai” nutraukti savo bran-
duolinių ginklų programos ,,tokiame
pavojingame pasaulyje, kokiame visi
mes gyvename šiandien”. 

Pasaulio vadovai tariasi, kaip kovoti
su branduoline grèsme

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

JAV

EUROPA

RUSIJA

Lenkijos prezidento ir jo žmonos palaikai pašarvoti Prezidento rūmuose.
EPA/ELTA nuotr.
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Daugiau apie Laisvės alėją ir Kauną
NICHOLAS I. GOMELL

Lietuvos Komercijos bankas

Straipsnis „Laisvės alėjos meta-
morfozės” (pirmoji dalis išspausdinta
„Drauge” 2010 m. kovo 10 d.) man
sukėlė daug prisiminimų. 

Pastatas Laisvės alėjos ir Mai-
ronio gatvės kampe man gerai žino-
mas. Ten, antrame aukšte, 1920–
1940 metais buvo Lietuvos Komerci-
jos bankas, kur ir mano tėvas dirbo.
Balkono iškaboje dar galima šiek tiek
to banko pavadinimo iššifruoti. To
balkono durys atsidarė į banko valdy-
tojo kabinetą. 

Lietuvos Komercijos bankas,
tuomet didžiausias privatus bankas
Lietuvoje, priklausė Vokietijos Drez-
deno bankui „Dresdner Bank” bei
Kauno pramonininkų brolių Tilman-
sų šeimai. Sovietų vyriausybei 1940
metais panaikinus Komercijos banką,
ten įsikūrė sovietinis pramonės ban-
kas „Prombank”. 

Knygynas, virtęs hitlerinės
Vokietijos propagandos centru

Apačioje buvo populiarus ir gerai
žinomas vokiečių knygynas, kuris
vėliau virto hitlerinės Vokietijos pro-
pagandos centru. Per 1936–1939 me-
tų pilietinį Ispanijos karą to knygyno
vitrinose buvo iškabintas didžiulis
Ispanijos ir Portugalijos žemėlapis,
kur kasdien tiksliai buvo pažymimas
nacionalistų-vyriausybininkų fron-
tas.

Straipsnį palydinti nuotrauka
negali būti 1945 metų, kaip ten nu-
rodyta, nes ten esantys elektros bei
telefono laidų stulpai buvo nuimti jau
1928–1929 metais ir vielos buvo iš-
tiestos pogrindyje. Taip pat ir nuo-
traukoje esantis autobusas buvo
1928–1930 metų modelis. 1945 me-
tais Kaune viešo autobusų susisieki-
mo visai nebuvo.

Kauno konkės ir neįvestas 
elektrinis tramvajus

Truputis istorijos apie Kauno
miesto arklių tramvajų – konkių
(rusiškai „kon’” – arklys, žirgas), su-
sisiekimo, kuris veikė jau nuo 1892
metų. Universiteto studentai 1928
metais Gedimino gatvėje, netoli kon-
kių garažo, sustabdė vieną konkių
vagoną ir vairuotojui, konduktoriui
bei keleiviams pasišalinus apvertė
vagoną, apipylė benzinu ir jį padegė.
Įkinkytas arklys buvo sužeistas ir
vėliau turėjo būti pasmerktas mirti.
Studentams arklių tramvajus atrodė
kaip laikinosios sostinės atsilikimo ir
nuosmukio ženklas. Po šito atvejo

konkių susisiekimas Kaune buvo
nutrauktas. 

Tuomet elektriniai tramvajai
buvo miestų Kultūros ir pažangos po-
žymis.  Beveik visi Kauno didesnieji
kaimynai, kaip antai Ryga, Liepoja,
Klaipėda ir Karaliaučius, turėjo viešą
elektrinių tramvajų susisiekimą. Pa-
vyzdžiui, Liepojoje elektriniai tram-
vajai veikė jau nuo 1899 metų ir buvo
pirmieji tuometinėje Rusijoje.

Faktiškai, Kauno miesto savival-
dybė jau tuomet galvojo apie elektri-
nių tramvajų įvedimą Kaune, bent
Rotušės-Panemunės ruože. Ji tuo
reikalu pradėjo tartis su Vokietijos
„Siemens” bendrove.  Bet to  suma-
nymo buvo vėliau atsisakyta, kadangi
elektros energija Kaune buvo tuomet
nežmoniškai brangi. Buvo nutarta
Kaune viešą susisiekimą palaikyti
tiktai autobusais – benzinas buvo pi-
gesnis.

Siaurukas arba ,,koleika”

Kaune tuomet veikė ir siauras
geležinkelis, kauniečių vadinamas
„Koleika”. Tas geležinkelis buvo oku-
pacinės vokiečių valdžios nutiestas
1916–1917 metais ir ėjo nuo sena-
miesčio prie liuteronų bažnyčios,
prieplaukos krantu, palei Nemuno
upę ir žiemos uostą, per Karmelitų
priemiestį tuometine Pramonės gat-

ve, prie Tilmanso įmonių ir Volfo-
Engelmano alaus bravoro, per Šančių
Juozapavičiaus prospektą į Panemu-
nę. Tas traukinėlis buvo labai mėgs-
tamas ir populiarus tarp kauniečių
kaip pigi ir patogi susisiekimo prie-
monė. Po didžiojo 1931 metų potvy-
nio miesto savivaldybė tą traukinėlį
sustabdė. Oficialiai buvo pranešta,
kad potvynis padarė daug žalos

traukinėlio keliui, bet tikra priežastis
buvo varžymasis su miesto autobu-
sais.

,,GMC General Motors” –
populiarūs tarp Kauno 

moksleivių

Iš tikrųjų susisiekimas autobu-
sais šalia konkės Kaune prasidėjo jau
1923 metais prancūzų gamybos „Re-
nault” autobusais. Tai buvo maži, ne-
labai patogūs automobiliai, priklau-
sę Amerikos lietuvių „Amlit” bendro-
vei, tam gavusiai miesto savivaldybės
koncesiją. Apie 1925–1926 metus
bendrovei subrankrutavus, Kauno

miesto savivaldybė perėmė miesto
viešąjį susisiekimą. Ji naudojo „GMC
General Motors” autobusus. Tai bu-
vo visai geri automobiliai su atvira
platforma užpakaly, labai populiari
tarp Kauno moksleivių. Apie 1930
metus savivaldybė pradėjo naudoti
„Mercedes Benz” vokiškus autobusus
– daugiausia Rotušės-Panemunės
ruože. Tai buvo didelės ir gražios
mašinos, nudažytos raudonai-geltona
spalva su dideliu Kauno miesto her-
bu. Tie autobusai buvo pagaminti
pagal miesto savivaldybės reikalavi-
mus ir beveik tuojau pat buvo labai
sėkmingi. Jie išsilaikė iki 1941 metų
birželio 22 dienos, kada, Vokietijai
pradėjus karą prieš Sovietų Sąjungą,
autobusai Lietuvos sovietinės vyriau-
sybės buvo panaudoti vyriausybės bei
komunistų partijos šulų ir panašių
asmenų šeimų evakuacijai. Apie to-
limesnį jų likimą žinių neturiu.

Sovietai įvedė elektrinius
troleibusus

Sugrįžus sovietams 1944 metų
vasarą, tie autobusai Kaune jau ne-
pasirodė. Po 1945 metų gana ilgą lai-
ką viešojo susisiekimo Kaune visiškai

nebuvo. Kauno sovietinė valdyba
1965 metais pradėjo įvesti elektrinius
troleibusus, kurie buvo pagaminti
Čekoslovakijoje „Škoda” įmonėje.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,
Kaune tuo metu veikė 15 troleibusų
linijų. Kaunas su apylinke tuomet
turėjo apie 450,000 gyventojų, bet
troleibusai jau nevažiavo Laisvės
alėja, o lygiagrečiai Kęstučio bei
Donelaičio gatvėmis.

Asfaltuota Laisvės alėja

Lasvės alėja buvo padengta asfal-
tu 1929–1930 metais. Anksčiau ten
buvo paprastų akmenų grindinys.
Pirma Laisvės alėjos asfaltuota at-
karpa buvo priešais miesto sodą –
Valstybės teatrą. Šiek tiek vėliau ir
visos kitos miesto centro gatvės buvo
padengtos asfaltu – Kranto gatvė
buvo išklota bituko plytomis; sena-
miesčio Vilniaus gatvė buvo išgrįsta
tašytais akmenimis.

Laisvės alėja, jau visiškai išasfal-
tuota, 1930–1940 metais su anksčiau
mano paminėtais gražiais autobusais
ir kitais automobiliais, puošniais,
gražiai sutvarkytais pastatais, krau-
tuvių vitrinomis, naujomis staty-
bomis bei medžiais apsodintu bul-
varu ir gėlynais vasaros metu darė
tikrai malonaus, kultūringo Europos
didmiesčio įspūdį. Daug užsieniečių
lankytojų apie tai labai palankiai
atsiliepdavo, ypač per 1935 metų su-
šauktą pasaulio lietuvių kongresą,
kai į Kauną suvažiavo didelis skaičius
žmonių iš viso pasaulio kampų, daug
ir iš  Amerikos.

1940 metų birželio 15 dienos so-
vietų okupacijos tankų vikšrai kai
kur gerokai apgadino Laisvės alėjos
asfalto grindinį. Tos lemtingos dienos
pėdsakai ir pasiliko grindiny iki maž-
daug 1977 metų, kai buvo pradėta
Laisvės alėją pertvarkyti.

Kai Laisvės alėja ir kitos miesto
centro gatvės jau buvo išklotos asfal-
tu, namų kiemsargiams buvo liepta
karštomis vasaros dienomis plauti tų
gatvių grindinį vandeniu du kartus
per dieną – rytais bei vakarais. Dar ir
šiandien prisimenu tą kvapą, atsira-
dusį po šalto vandens ir karšto asfalto.

Kitiems ir liko 
,,naujuoju planu”

Kaip straipsnyje ,,Laisvės alėjos
metamorfozės” rašoma, Rusijos caras
Mikalojus I 1847 metais patvirtino
Kauno miesto vystymo naują planą
su Mikalojaus prospektu – vėliau
Laisvės alėja. Čia noriu pridurti, kad
mano senelė, kuri gimė Aleksoto
priemiestyje 1865 metais, vėliau gy-
veno Rotušės aikštės pakraštyje,  kur
ir mirė 1940 metais. Ji per visą savo
gyvenimą iki pat mirties Laisvės alėją
vadino tiktai „naujuoju planu”.Šių dienų Kauno troleibusai ,,Solaris Trollino 12”.                 www.miestai.net

Kauno konkės.                                                               www.miestai.net

Senasis Kauno funikulerius veikia ir šiandien.              Iš ,,Draugo” archyvų.
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Margumynai

Moksleiviams ir visiems besido-
mintiems matematika pristatoma
naujiena – nemokamai internete pla-
tinama bei laisvai kuriama „Mate-
matikos knyga”. Ši knyga išsiskiria
tuo, kad gali būti nuolat pildoma ir
atsinaujinanti, be to, ji yra pirmoji
Lietuvoje, išleista pagal „Creative
Commons”, teigiama Nacionalinės
moksleivių akademijos pranešime.

Internetinės „Matematikos kny-
gos” autoriai – buvęs Nacionalinės
moksleivių akademijos dėstytojas
Paulius Šarka (24 m.) bei Naciona-
linės moksleivių akademijos moks-
leiviai Paulius Kantautas, Lukas
Melnikas, Pijus Simonaitis, kurie
šiemet baigs Kauno technologijos
universiteto gimnaziją. Jaunuoliai,
įkvėpti olimpiadų kultūros ir turėda-
mi matematikos žinių, ėmėsi pras-
mingo ir vertę Lietuvos mokslei-
viams, jauniems matematikams ku-
riančio darbo bei savo laisvalaikio
dalį paskyrė naujoviškos ir vienin-
telės tokio turinio, tokio pobūdžio
Lietuvoje knygos rašymui.

„Matematikos knyga” skirta vi-
siems matematika besidomintiems

moksleiviams, o jos turinys pagal
matematikos olimpiadų tradiciją
nukreiptas į keturias pagrindines sri-
tis: skaičių teoriją, algebrą, kombina-
toriką ir geometriją. Čia dėstoma
matematikos teorija gerokai skiriasi
nuo įprasto mokyklinio vadovėlio,
todėl neįpratusiems prie formulių ir
matematinių pažymėjimų gali pri-
reikti mokytojo pagalbos”, – sako
vienas iš knygos autorių P. Šarka,
Vilniaus universiteto matematikos
fakulteto doktorantas.

Knygos autoriai tikisi, kad „Ma-
tematikos knyga” taps pagalbininku
olimpiadoms besiruošiantiems moks-
leiviams, o kai kam iš skaitytojų gal-
būt kils mintis parašyti kokį trūks-
tamą knygos skyrių ar skyrelį. Tokių
autorių labai laukiama, kad interne-
tinėje knygoje būtų išsamiau aptaria-
mi matematikos uždaviniai, teore-
mos, jų įrodymai.

Nemokamą internetinę mate-
matikos knygą galima rasti svetainės
www.olimpiados.lt skyrelyje „Ma-
tematika”. Ją galima skaityti inter-
nete arba parsisiųsti.

Balsas.lt

Lietuviškame internete – nemokama
„Matematikos knyga“

Irena ir Eugene Vilkas, gyvenantys Valencia, CA, pratęsė
„Draugo” prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Zigmas Viskanta, gyvenantis Los Angeles, CA, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

– Nemokant anglų kalbos, nieko
kito negalėjo tikėtis. Jeigu būtų bu-
vęs inžinierius ar gydytojas, būtų
galėjęs gauti darbą kur nors braižyk-
loje ar ligoninėje. Prancūzų, vokiečių,
lietuvių ir rusų kalbos tuo laiku Ame-
rikoje nieko nereiškė.   

Vienu metu Vytautui buvo pasiū-
lyta redaguoti Dirvą. Dar iki tol, kol
redaktorium tapo Balys Gaidžiūnas.
Po ilgo svarstymo jis nutarė atsisa-
kyti. Kaip pats sakė: „Nepatiksiu
tautininkams ir išmes mane.” Antra,
atlyginimas buvo labai nedidelis, jei
aš gerai atsimenu, vos 75 doleriai per
savaitę. Be to, fabrike dirbant mecha-
nišką darbą, galva buvo laisva, ir jis
galėjo į ją krauti savo kūrybos cha-
rakterius.

Dirbo fabrike prie slenkančios
linijos. Turėjo kažką paspausti ir
uždėti ant jos mašinos dalį. Vėliau
buvo perkeltas prie preso, kur taip
pat stovėdamas turėjo skubiai spaus-
ti metalą ir gaminį dėti ant linijos.

Pertraukų metu atsisėdęs prie
stalo į mažą bloknotėlį stengdavosi
užrašyti tai, kas buvo gimę galvoje,
stovint prie linijos. Anot I. Alantie-
nės, jis visada marškinių kišenėlėje
turėjo mažą knygelę užrašams, pieš-
tuką ir mažas šukas plaukams paly-
ginti. „Vytautas sakydavo, kad už-
rašinėdavęs į tas knygeles net sėdė-
damas tualete”. Tų mažų bloknotėlių
Alantų namuose buvo susikaupę la-
bai daug. Irena juos išsiuntė į Lietuvą
kartu su rašytojo archyvu.

*
Kaip sekėsi pritapti prie ameri-

koniškosios aplinkos, kuo be sunkaus
fizinio darbo buvo užimta kasdieny-
bė, šį tą galima sužinoti iš nuo 1950
metų pabaigos rašyto dienoraščio53

(…)
O kol kas (spalio 4) rašytojas ne

tik nenusiteikęs pasiduoti, bet ir pil-
nas fantastiškiausių idėjų. Turbūt
daugiausiai žadanti ir sunkiausiai
įgyvendinama buvo toji, kuri susijusi
su anglų kalba. Yra nepaprastas no-
ras, didelis tikslas – įsibrauti į ame-
rikoniško spausdinto žodžio pasaulį.
Kad taip atsitiktų, V. Alantas beveik
nerašo į lietuviškąją spaudą, užtat ir
pats tobulina savo anglų kalbos ži-
nias, ir ima privačias pamokas, už
kurias moka net po pusantro dolerio.
Tuomet tai buvo dideli pinigai, tuo
labiau jų šeimai, dar neatsistojusiai
ant tvirtesnių kojų. Juodadarbio
darbininko biudžeto pakakdavo tik
svarbiausiems dalykams.

Kad tas sumanymas pavyks, kad
jis vertas tų sunkiai uždirbamų dole-
rių, nelabai garantuotas ir pats rašy-
tojas: „Detroito dienraštis Detroit
Times prieš kurį laiką atspausdino
mano vieną straipsnelį, kur aš kaip
reikiant išplūdau bolševikus. Dabar
ruošiu visą seriją straipsnių, kuriuos
manau pavadinti ‘Bolševizmas iš
arti’. Žiūrėsiu ar pavyks iškišti, ar
‘sugrajisiu’ fiasco. Vilčių turiu.”

Bendradarbiavimą Amerikos
laikraščiuose ir žurnaluose V. Alantas
mano vykdyti dviem kryptimis: visų
pirma, keldamas aikštėn Lietuvos
bylą, o taipogi spausdindamas teks-
tus, neturinčius nieko bendro su

Lietuvos reikalais. Pastarieji turi la-
bai konkretų tikslą – prisidurti vieną
kitą dolerį prie nedidelės darbininko
algos.

Pastarasis tikslas jau pradėtas
įgyvendinti. Spalio trečiąją V. Alantas
išsiuntė rašinį į nemažą tiražą turin-
tį amerikietišką žurnalą Reader Di-
gest. Jį sudomino skyrelis „Life in
there United States”*, kuriame re-
dakcija spausdina originalius, dar
niekur nepublikuotus anekdotus bei
tikras istorijas, būdingas Amerikos
gyvenimui. Kaip pažymėta redakcijos
žodyje, už išspausdintas neilgesnes
kaip trys šimtai žodžių istorijas už-
mokama šimtas dolerių. V. Alantas
nutarė papasakoti savo paties patirtą
istoriją, nutikusią keliaujant trau-
kiniu iš Detroito į New Yorką, ir ją
pavadino „Vieno incidento likvidavi-
mas Amerikoje”.

Nors buvo žadėjęs apie kūrybą
rašyti kuo mažiausiai, tokį įsipareigo-
jimą tęsi neilgai. Spalio dvidešimt
trečiąją prisipažįsta šeštąjį kartą (!)
perrašinėjantis romaną Pragaro poš-
vaistės, kuriam buvo lemta pergyven-
ti tokį triukšmą, kokio turbūt lietu-
vių literatūros istorijoje dar nebuvo
buvę.

Tai – pirmasis V. Alanto romanas.
Jis pradėtas rašyti dar gyvenant Vil-
niuje, prie jo kartkartėm vis prisėsta
Vokietijoje, o užbaigtas jau atvykus
užatlantėn. Per du kontinentus nusi-
tęsusiam romano gimimui lyg ir ža-
dama laiminga pabaiga – atsiliepė
galimas leidėjas – Australijos lietuvio
redaktorius Jurgis Glušauskas (Ar-
minas). Tiesa, senas pažįstamas dar
tik kuria savo spaustuvę, kurioje pla-
nuoja spausdinti laikraštį bei leisti
knygas. Netrukus iš Amerikos į Aust-
raliją turėtų atkeliauti lietuviškas
šriftas. V. Alanto romaną leisti sutin-
kąs.

Nors tai ir labai didelis darbas, V.
Alantas įsipareigoja sau romaną per-
rašyti per pusantro mėnesio. Žodis
perrašyti čia ne visai vietoje, nes iš
patirties jis gerai žino: bus daug tai-
symo. Kitaip nemoka. Ne viena proga
ir sau yra pasižymėjęs, ir kitiems išsi-
taręs, jog meno veikalas, meninė
kūryba – tai, ką net visą gyvenimą
taisydamas gali likti nepatenkintas.

Visa bėda, kad nėra laisvo laiko.
Prisieina dirbti savo poilsio sąskaita.
Fabrike dabar dažniausiai dirba nak-
tinėje pamainoje. Sugrįžęs bando
miegoti, nors dieną tai labai sunkiai
sekasi. Šeštą valandą jau sėdi prie
rašomojo stalo. Į darbą išeina dešim-
tą vakaro, tačiau keturias valandas
prie rašomosios mašinėlės padirbėti
beveik niekada nepavyksta – juk ir
namuose neretai reikia kažką padėti,
ir sūnus su žmona reikalauja nors
kiek dėmesio. O ir ne visada našus
tas tik pusiau pailsėjusio darbas.
Miego trūkumą jaučia visą savaitę.
Kiek atsigauna tik iš šeštadienio į
sekmadienį ir iš sekmadienio į pirma-
dienį – kai nereikia eiti į fabriką.

*
V. Alantas vis dar nepraranda vil-

ties (spalio 24) prasimušti amerikie-
tiškoje spaudoje, ruošia jai didelį
„smūgį”.                    Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 9

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

* Vyras ir žmona ieško pagyvenusių
žmonių  priežiūros darbo bet kurioje
valstijoje. Vyras gali dirbti ir kitus
namų ūkio darbus. Tel. 773-701-3586
arba 773-679-7914.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.

Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

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

53 V. Alanto dienoraštis. – Asmeninis archyvas.
* Gyvenimas tose Jungtinėse Valstijose (angl.).



vyko į JAV, apsigyveno New York. Įsi-
darbinęs ,,Eastman Kodak Com pa -
ny” reklamos skyriuje Manhattan,
tapyti galėjo tik laisvalaikiu.  Ištaikęs
laiko, kartu su Viljamu Vitkumi,
Vytautu Kazimieru Jonynu, Povilu
Puzinu keliavo po valstijas. Surengė
kelias personalines parodas Phila -
delphia, Chicago, Cleveland, Detroit,
buvo dažnas lietuvių „Kultūros židi -
nyje” rengiamų parodų dalyvis.
Vienu metu buvo menininkų susi -
vienijimo „Art League Long Island”
vadovas. Organizavo „Kul tūros ži -
dinio” New York rengiamas parodas,
pelnė įvairių premijų. Tautiniais mo -
ty vais papuošė Tėvų pranciškonų vie -
nuolyno Apreiškimo parapijos salę,
Brooklyn.

Č. Janušas aktyviai dalyvavo
lietuvių, amerikiečių dailininkų veik-
loje, priklausė ne vienai jų sąjungai
ar lygai.

Jo darbai – tai daugiausia peiza-
žai. Ir Lietuvoje, ir Amerikoje jį trau -
kė gamta. ,,Juose, ypač tapytuose ak -
va rele, dailininkas meistriškai pertei -
kė erdvės įspūdį, šviesos niuansus,
faktūrų žaismą. Vaizdai daugiausia
rea listiniai, daugiaplaniai, apiben-
drinti, lyriškos nuotaikos.” (meno-
tyrininkė Rima Rutkauskienė). 

,,Jis buvo tradicinių meninių
nuostatų, apibendrintos, tačiau rea -
lis  tinės kūrybos. Modernaus me no
dažniausiai nepripažino, nors gy -
venome pokarinėje Amerikoje, kur
kunkuliavo įvairiausios naujos sro -
vės, kryptys, per šviesmečius atitolu-
sios nuo klasikinių meno tradicijų. 

Jo didžioji stichija – akvarelė. Il -
gai galvodavo apie būsimą paveikslą,
piešdavo parengiamuosius eskizus
anglimi. Aliejines kompozicijas daž-
nai nutapydavo per vieną dieną.
Tapydavo ir plenere. 

Kartą, nužiūrėjęs jį sudominusį
motyvą, įsibrovė per tvorą į Kennedy
rezidenciją. Buvo išprašytas... Prezi -
dentas Jimmy Carter yra nupirkęs
vieną Č. Janušo paveikslą, nes norėjo

JAV gyvenančių tautinių bendrijų
me nininkų kūriniais papuošti Bal -
tuosius rūmus.” (Iš sūnaus S. Janušo
pasakojimo apie tėvą).

„Nieko tikresnio mene iki šiol aš
neradau, tik tiesą – realizme. Me ni -
nis realizmas ateina pas mus iš amžių
glūdumos, jis nėra miręs ir mūsų die -
nomis”, – buvo įsitikinęs tapytojas
Česlovas Janušas. 

Č. Janušo paveikslų Lietuvoje tu -
rima nedaug, nors prieškariu jo kūry-
ba buvo vertinama, ypač kaip mari -
nisto. Daugiau dailininko kūrinių yra
Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje,
JAV. Sūnaus S. Janušo atvežta tėvo
kolekcija ženkliai papildo lietuvių
išeivijos dailės panoramą.

Dailininkas, gyvendamas išeivi-
joje, svajojo grįžti į Lietuvą. Viename
pokalbyje yra pasakęs: „Ieškodamas
daugiau impulso, lietuviškos dvasios,
nuotaikos, didesnio pastiprinimo, no -
rėčiau nuvykti į Lietuvą, aplankyti
gi mines, artimuosius ir savo kole-
gas... Norėčiau įgyti naujos jėgos. Esu
pasiryžęs likti lietuvių dailininku.”
Deja, šis noras liko neįgyvendintas,
tačiau dailininkas  į Lietuvą grįžo sa -
vo kūriniais.
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,,Draugo” knygynèlyje

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

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Vilniaus Radvilų rūmus ,,okupa-
vo” išeiviai. Iki gegužės pabaigos čia
veiks išeivijos dailininkų paroda
,,Dovana nepriklausomai Lietuvai”, o
balandžio 9 d. Lietuvos žmonėms pir -
mą kartą buvo pristatyta dai lininko,
vieno garsiausio Lietuvos marinisto
Česlovo Janušo (1907–1993) kūrybos
kolekcija ir surengtas po kalbis apie
šio dailininko kūrybą ir pirmą kartą
Lietuvoje pristatomus jo kūrinius.
Ren ginyje dalyvavo daili nin ko sūnus
ir kolekcijos savininkas Sau  lius Janu -
šas iš New York (JAV), muziejaus
direktorius Romual das Bu drys, me -
no tyrininkė Lai ma Bia lo petra vičienė,
smuikinin kas Sigi tas Ru bis. 

Aštuoniasdešimt aštuonių kūri -
nių kolekciją dviem dešimtmečiams
Lietuvos dailės muziejui deponavo
dai lininko sūnus S. Janušas, JAV
sau gantis tėvo kūrybinį palikimą.
Nuo birželio mėn. kolekcija visą va -
sarą bus rodoma Palangos gintaro
mu  ziejuje ir Juodkrantėje, Minia -
tiūrų muziejuje, o nuo rudens ji nuo-
lat bus rodoma Klaipėdoje, Lietu vos
dailės muziejaus Prano Dom šai čio

galerijoje. 
Česlovas Janušas gimė 1907 m.

Feodosijoje (Ukraina). 1922 m. Ja nu -
šų šeima grįžo į Lietuvą. Česlovas
mo kėsi Telšiuose, Kražiuose, Pa -
langoje, 1926 m. baigė Klaipėdos lie -
tuvių gimnaziją. Tais pačiais metais
buvo priimtas į Kauno meno mokyk-
lą. Po studijų atsidėjo pedagoginiam
darbui. Nuo 1931 m. dalyvavo visose
Lietuvos dai lininkų sąjungos rengto -
se parodose, bu vo vienas aktyviausių
sąjungos steigėjų. 1938 m. Kaune
buvo surengta apžvalginė jo kūrybos
paroda. 

Antrojo pasaulinio karo pabaigo-
je dailininkas pasitraukė iš Lietuvos.
Gyvendamas Vokietijoje, 1945–1949
m. Wuerzburg įsteigė dailės studiją.
Tai buvo viena iš pirmųjų dailės
studijų pokarinėje Vokietijoje. Tuo
metu dailininkas  daug ta pė, dalyva-
vo parodose, sukūrė de koracijų lietu-
vių tautinio ansamblio, vadovaujamo
Gasparo Veličkos, pastatymams, savo
žmonos Veroni kos Ja  nušienės, vado -
vau jamam vaikų teat rui, Wuerzburg
dramos mėgėjų kolektyvui, „Dai na -
vos” ansambliui. 

1950 m. Č. Janušas su šeima at -

Č. Janušo sugrįžimas į Lietuvą

Pokalbio Radvilų rūmuose dalyviai.     Dainiaus Labučio (ELTA) nuotraukos.

Česlovas Janušas. ,,Nemuno vingis”. Česlovas Janušas. ,,Vakarėjant”.

Pokalbyje dalyvavo iš New York at-
vykęs dailininko sūnus ir kolekcijos
savininkas Saulius Janušas (JAV).

Jonas Dainauskas (1904 m.
sausio 21 d. Kaunas  – 2000 m. ge -
gužės 27 d. Čikaga) – Lietuvos  spau-
dos darbuotojas, istorikas, vienas
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
Čikagoje kūrėjų, perdavė jam apie
18,000 egz. asmeninę biblioteką. 

,,Draugo” knygynėlio lentynoje –
svarbiausias istoriko veikalas – „Lie -
tuvos bei lietuvių krikštas ir 1387-ji
metai”.

,,Šios studijos užmojis yra paro-
dyti, kad Dlugošo ‘Kronikų...’ 1387
m. žiniose pateiktas Lietuvos ir lietu-
vių pagonių masinio krikšto aprašy-
mas yra neautentiškas ir tikriausiai
paties Dlugošo išgalvotas, norint tų
išgalvojimų pagalba iškelti Lenkijos
garbę”, – rašo knygos pratarmėje J.
Dainauskas.

Tad, kam įdomi Lietuvos istorija,
siūlau paskaityti šią knygą, o nesu -
tinkantys su autoriaus nuomone gali
susirasti ir paskaityti kitus šaltinius,
kurių sąrašas duotas knygos pabaigo-
je. Knygoje  yra vardų rodyklė, įdėtos
iliustracijos.

Knygą 1991 m. išleido Vydūno
fondas Čikagoje.

Knygos kaina  – 10 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau leidinių – už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant knygą prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

„Lie tuvos bei lietuvių krikštas ir 1387-ji metai”
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10 įspūdingiausių pasaulio
metro stočių 

New York City Hall stotis (JAV)

Šiuo metu New York metro stotys yra purvinos, bjaurios ir nemalonios
vietos. Tačiau kažkada miesto architektai jas norėjo kurti gražias ir prak-
tiškas. Geriausias to pavyzdys – The City Hall metro stotis, tačiau ji nenau-
dojama jau nuo 1945 metų.

Čikagos O’Hare stotis (JAV)

O’Hare stotis Čikagoje buvo pastatyta 1984 metais. Ji išsiskiria „banguo-
jančiomis” sienomis, papuoštomis šimtais stiklinių plytelių. Kiekviena iš jų
apšviečia stotyje susirinkusius žmones skirtingomis spalvomis ir iš dalies su-
geria triukšmą.

Dubajaus metro stotys (JAE)

Dubajaus metro stočių mene susilieja kultūros paveldas ir modernumas.
Jų formą įkvepia jūros kriauklė, o vidų – keturi gamtos elementai: vanduo,
oras, žemės ir ugnis. Metro stotys čia taip pat puošiamos tradiciniais arabų
architektūriniais elementais.

Pchenjano metro (Šiaurės Korėja)

Pchenjano metro sistema buvo įrengta slaptuose kariniuose požemiuose.
Manoma, kad jos architektūra – viena įspūdingiausių pasaulyje. Kaip bebūtų,
apie metro sistemą uždariausioje pasaulio valstybėje trūksta tikslios informa-
cijos.

Balsas.lt

Metro stotys gali virsti ne tik nuobodžiomis lūkuriavimo vietomis, bet ir
architektūros kūriniais. Pristatome dešimtuką įspūdingiausiųjų.

Stokholmo „Tunnelbana” (Švedija)

Metro stotys dažniausiai kuriamos taip, kad leistų žmonėms pamiršti, jog
jie – po žeme. Stokholmo metro stotis savo ruožtu pasirinko kitokį kelią: dai-
liai „išskaptuotos” lubos mena urvų stalagmitus, o visą ansamblį puošia rafi-
nuota tapyba.

Miuncheno „U-Bahn” (Vokietija)

Miunchenas – vienas iš miestų, galinčių pasigirti puikia viešojo susisieki-
mo sistema. Gyventojams judėti padeda ne tik „U-Bahn”(metro), bet ir „S-
Bahn” (priemiestiniai traukiniai), „Straßenbahn” (tramvajai) ir autobusai.

Metro mieste buvo įkurtas 1972 m. Jis pasižymi tvarkingomis ir erd-
viomis stotimis. Senesnės stotys išsiskiria neryškiu, naujesnės – moderniuoju
menu.

Šanchajaus „Bund tunelis” (Kinija)

Tai – viena iš labiausiai psichodelinių ir siurrealistinių viešojo susisieki-
mo priemonių. Dvi Šanchajaus miesto dalis jungiantis ryškiomis šviesomis
blyksintis metro tunelis, kuris tęsiasi 647 metrus, visiems keleiviams palieka
išskirtinių prisiminimų.  

Maskvos Komsomolskajos metro stotis (Rusija)

1952 metais atidaryta Komsomolskajos metro stotis yra visos Rusijos
metro sistemos ikona. Patriotiškumu dvelkiantys puošnūs lubų tapiniai ir
sietynai pakyli ne vieną keleivį.

Frankfurto „Bockenheimer Warte”

Keistasis įėjimas, atrodantis taip, lyg metro vagonas būtų prasimušęs iš
po žemių, yra įsikūręs Frankfurte. Pasak architekto Zbiginiew Peter Pininski,
jį tokią stotelę sukurti įkvėpė prancūzų siurrealistas René Magritte.

Bilbao metro (Ispanija)

Mažas baskų Bilbao miestas didžiuojasi savo metro sistema ne tik dėl jos
greičio ir patikimumo, bet ir dėl išskirtinio meno. Jį kūrė architektas Norman
Foster, kuris projektavo Reichstagą Berlyne ir oro uostą Honkonge. Šis
architektas naudoja paprastą, tačiau estetinę vertę išlaikantį meną. Bilbao
metro stotys – gerai apšviestos ir erdvios. Itin nepakartojami – jų įėjimai,
kūrėjo garbei praminti „el Fosterito”.

A † A
BONIFACAS BARŠKĖTIS

Prieš 40 metų, balandžio 18 d., Verdi operos – „Likimo galia”
aidams skambant, Jis išvyko į Amžinybės Sodus.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Lietuvoje, norint
paremti skurstančią bažnytėlę kaime.

Jį pažinusius, prašome prisiminti savo maldose.

Žmona Eugenija, dukros Ofelija, Daiva, sūnus Aldis ir
vienuolika vaikaičių

Vyrui ir tėveliui
A † A

BRONIUI DAINIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame HEDVINĄ DAINIENĘ,
šeimą ir artimuosius.

Pedagoginio lituanistikos instituto kolegos:
prof. J. Račkauskas, rektorius, K. Lapienytė,

R. Kuncienė, S. Orlovaitė, L. Tautkuvienė

Geram bičiuliui
A † A

BRONIUI DAINIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną HEDVINĄ ir
artimuosius.

Ligija ir Stanislavas Tautkai

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė,
balti žemės sodai, žemės pievos plačios
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė.

B. Brazdžionis
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Spaudos apžvalga 

�Balandžio 17 d., šeštadienį, 9
val. v. ,,Kunigaikščių užeigoje”, 6312
S. Harlem Ave., Summit, IL 60501,
koncertuos Gytis Paškevičius. Dau -
giau informacijos – tel.: 708-594-5622
arba tel.: 847-845-3972.

��Balandžio 18 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muzie-
juje, Pa saulio lietuvių centre vyks
vienos dalies spektaklis ,,Bona Sfor -
ca. Atsi sveikinimas” . Po spektaklio –
poetės Liūnės Sutemos pagerbimas,
kompaktinės plokštelės ,,Tebūnie”
pristatymas. Atlikėja – Šiau lių dra-
mos  teatro aktorė Olita Dau tar taitė.

��Kviečiame visus Lietuvių Fon -
do narius ir kandidatus, taip pat vi -
sus, kurie domisi LF veikla į 47-tą
me tinį narių suvažiavimą gegužės 1 d.
Pasaulio lietuvių centre. Registracija
8:30 val. r. Suvažiavimo pradžia 9:30
val. r. Maloniai lauksime visų.

�Informaciją apie Lietuvių Fon -
do bei Pasaulio lietuvių centro ruo -
šia mą golfo turnyrą, kuris įvyks bir -
želio 19 d. Old Oak Country Club, jau
galima rasti internete adresu: www.
lithuaniangolf.com, kur taip pat gali-
ma ir registruotis. Turnyrą remia
,,Liberty Mutual In surance”.  Vakare
vyks iškilminga puo ta. Atvyks daly-
viai iš Detroit, Cleveland, Los Ange-
les ir ki tų miestų. Jeigu ne žaidžiate
gol fo, ateikite į puotą. Daugiau infor -
maci jos gausite pas Daivą Rugie niū -
tę tel.: 949-735-2779 arba Rimą Griš -
kelį tel.: 312-315-5739.

�Lietuvių išeivijos institutas
kviečia dalyvauti jų organizuojama -
me pokalbyje-diskusijoje ,,Lie tuvių
ka talikų sielovada išeivijoje” su Lie -
tuvos vyskupų konferencijos užsienio

lietuvių sielovadai deleguotu prelatu
Edmundu Putrimu. Renginyje daly-
vaus Lietuvių išeivijos instituto
vadovas prof. Egidijus Aleksan d ra -
vičius bei VDU lektorė ir Švč. Mer -
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
Var gdienių seserų kongregacijos vie -
nuo lijos vyriausioji vadovė dr. ses.
Dai va K. Kuzmickaitė. Diskusiją mo -
deruos dr. Giedrius Janauskas. Po -
kalbis-diskusija vyks balandžio 19 d.,
pirmadienį, 3 val. p. p. Lietuvių išei -
vijos instituto Pasaulio Lietuvių Ben -
d ruomenės menėje (S. Daukanto 25,
II a., Kaunas).

�Lietuvos vaikų globos organi-
zacija (Lithuanian Children’s Relief,
Inc.) gegužės 2 d., sekmadienį, 2 val.
p. p. kviečia į septintąją kasmetinę
mu zikos 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.

�Union Pier lietuvių draugija
ge gužės 8 d., šeštadienį, visus, kam
daugiau nei 21-ri, maloniai kvie čia į
8-uo sius kasmetinius ,,Pava sario šo -
kius” gražioje Gintaro vasar vietėje,
15860 La ke Sho re Rd., Union Pier,
MI. Renginio pradžia – 7 val. v. (Mi -
chigan laiku), gros grupė ,,Kau kas”,
veiks baras, bus užkandžių, galėsite
laimėti loterijoje. Bilietų kaina: per -
kant iš anksto – 15 dol., prie įėjimo
durų – 20 dol. Bi lie tus galite nusi -
pirkti Mil dos parduotuvėje, Gintaro
vasarvie tėje (Union Pier) arba iš -
rašyti čekį Union Pier Li thuanian
Association vardu ir at siųsti adresu:
P. O. Box 605, Union Pier, MI 49129.
Daugiau informacijos tel.: 269-612-
7162 arba el. paštu milda@milda.us.

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

Knygyne ,,57th Street Books” (1301 E. 57th Street, Chicago, IL 60637)  
gegužės 25 d., antradienį,  6 val. v. vyks susitikimas 

su Lai monu Briedžiu, parašiusiu knygą „Vilnius: klajūnų miestas” 
(„Vilnius City of Strangers”) ir Elizabeth No vickas, kuri išvertė Ričardo

Gavelio knygą ,, Vilniaus pokeris” į anglų kal bą. 
Tel. pasiteiravimui: 773-684-1300.

Lithuanian Heritage”

Žurnalo ,,Lithuanian Heritage”
kovo-balandžio mėn. numeryje daug
įdomių straip snių. Apie pasaulinę
parodą, vykusią 1939 m. New York ir
jame buvusį Lietuvos paviljoną pa -
sakoja R. M. Lapas. Vienoje straips-
nio nuotraukų garsusis S. Ušinsko
pa veik slas, kuris po ilgų kelionių pa -
ga liau grįžo į Lietuvą ir šiuo metu ro -
domas Radvilų rūmuose.

Apie olimpietę Albiną Osipa -
vičiūtę, 1928 m. Amsterdame vyku -

sių olimpinių žaidynių dviejų meda -
lių laimėtoją rašo ir jos sūnų kalbina
R. Zdanavičiūtė.

A. R. Čaplinskas kviečia pasi -
vaik ščioti Šv. Jono gatve Vilniuje, o
žurnalo ,,Paveikslų galerijoje” galima
pamatyti Lietuvos Nepriklau somy-
bės atkūrimo akimirkas.

Kas nežino Palangos? Apie ją pa -
sakoja Julie Skurdenis, o Andrea Be -
notas kviečia visus į IX Dainų šven tę
Toronto.

Neakivaizdiniu būdu skaitytojai
pabuvos ir Pietų Amerikoje – Argen -
tinoje. Joje pasisvečiuoti skaitytojus
kviečia N. Semėnaitė-Etzwiller. Ra -
šo  ma ir apie lietuvius, išsibarsčiusius
visame pasaulyje.

O koks numeris be kulinarinio
kampelio? Šį kartą jis skirtas vege-
tarams.

Leidinio kaina  — 4.95 dol. Jį
galima įsigyti paštu, pridedant 10.25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 3 dol. Per -
siunčiant daugiau žurnalų, už kiek-
vieną papildomą leidinį – 2.5 dol. mo-
kestis. Prieš perkant prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A. 

Floridos lietuvių dėmesiui!
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas vakarinei Floridai Algimantas

Karnavičius praneša, kad Lietuvos piliečių priėmimas konsuliniais klausimais
Lietuvių klube, St. Petersburg, FL, vyks gegužės mėn. 6–7 dienomis. Pri ėmi -
mą rengia Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New York konsulai.

Asmenys, norintieji atnaujinti savo pasus ar pakalbėti su konsulais įvai-
riais klausimais, prašomi registruotis pas generalinį konsulą Algimantą Kar -
na vičių tel.: 727-895-4811 arba el. paštu LTConsulFL@bayprintonline.
com

Registruojantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kokios konsulinės
paslaugos pageidaujama, kurią dieną ir kuriuo  laiku jums patogiau atvykti.
Išankstinė registracija būtina.

Daugiau informacijos rasite LR generalinio konsulato New York tin-
klalapyje www.ltconsny.org arba gausite tel.: 212-354-7840.

Pasaulio lietuvių centro Mote rų renginių komiteto balandžio 11 d., sekmadie -
nį, surengtose Atve lykio vaišėse dalyvavo (iš kairės): prelatas Ignas Urbo nas,
seselė Ignė, seselė Loreta ir seselė Laimutė.                  Jono Urbono nuotr.


