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•Skautybės kelias. Pirmoji
FSS Čikagos skyriaus suei-
ga (p. 2)
•Ponia iš Venecijos taver-
nos (p. 3, 8)
•,,Vaiko vartai į mokslą”
metinis pranešimas (p. 4)
•A. Brūzga kvietė ieškoti
dialogo (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•JAV mokslininkai apie glo-
balinį atšilimą (p. 8)
•Lietuva iš arčiau (7) (p. 9)
•Žvilgsnis į Lietuvių rašy-
tojų draugijos 2007 metų
veiklą (p. 10)

Lietuva – 6-oji augançiû demokratijû sâraše

teisių konvencijos įsigaliojimo Lie-
tuvoje, t.y. iki 1995 m. birželio 20 d.

Už valstybės perversmo organi-
zavimą Lietuvoje nuteisti asmenys
ne tik įrodinėjo, kad buvo persekioja-
mi už veikas, kurios jų padarymo
metu nebuvo laikomos nusikalti-
mais, bet ir apskritai ginčijo Lietu-
vos nepriklausomybės praradimo bei
jos atkūrimo aplinkybes. Perversmi-
ninkai Strasbūro teismui bandė įro-
dyti, kad teismo procesas, kuriame
jie nuteisti už antivalstybinę veiklą,
Lietuvoje buvo nepagrįstai vilkina-
mas. Jie taip pat teigė buvę nuteisti
už veiklą prieš Lietuvos Respubliką
1990-1991 metais, nors, anot jų, tuo
metu Lietuva nebuvo nepriklausoma
valstybė.

Europos žmogaus teisių teismas
taip pat nepagrįstais paskelbė M.
Burokevičiaus, J. Kuolelio ir L. Bar-
toševičiaus argumentus, neva buvo
pažeistos Konvencijos nuostatos, ga-
rantuojančios sąžinės ir žodžio laisvę
bei draudžiančios diskriminaciją.

Vilnius, vasario 19 d. (Balsas.lt)
– Lietuva „demokratijos indekse” iš-
kopė į 6 vietą, bet latviai valstybę val-
do žymiai geriau. Ne visur, kur iška-
boje parašyta „demokratija”, ji egzis-
tuoja iš tikrųjų. Taip teigiama nau-
jausiame Vokietijos Bertelsmann fon-
do tyrime. Jo rezultatai liudija, kad
formaliai demokratinių valstybių

skaičius pasaulyje padidėjo, tačiau
tikrovėje jos vis dažniau tampa pas-
lėptomis autokratijomis, rašo Vokie-
tijos dienraštis „Die Welt”.

Šią nerimą keliančią išvadą pa-
darė „Bertelsmann Transformation
Index 2008” (BTI 2008) tyrimo, ap-
rėpiančio 125 pasaulio šalis, autoriai.
BTI 2008m. indekse vertinamos pa-

saulio valstybės skirstomos į du są-
rašus. Į vieno iš jų, kuriame apibūdi-
nama valstybės politinių ir ekonomi-
nių permainų būklė (Status Index)
2005–2007 m., pirmąjį dešimtuką pa-
teko Čekija, Slovėnija, Estija, Taiva-
nas, Vengrija, Lietuva, Slovakija, Či-
lė, Urugvajus ir Pietų Korėja. Lietu-
va naujausiame Nukelta į 6 psl.

Kosovo atgarsiai
pasieks ir Lietuvâ

Vilnius, vasario 19 d. (Balsas.lt)
– Europos centre atsiradusi nauja
valstybė, dėl kurios pripažinimo
susikirto pasaulio galingųjų intere-
sai, Lietuvai gali reikšti papildomų
politinių ir finansinių įsipareigojimų.
Manoma, kad mūsų šalis padėtų
Kosovui atsistoti ant kojų.

Sveikindami sekmadienį paskel-
btą Kosovo nepriklausomybę Lietu-
vos politikai ir politologai pabrėžė,
kad tai vienintelis galimas kelias, ve-
dantis į ilgus metus trunkančių nesu-
tarimų laimingą pabaigą. Kartu at-
kreiptas dėmesys, kad Balkanuose
atsiradusi nauja valstybė pareikalaus
dar didesnės tarptautinės bendruo-
menės, ypač Europos Sąjungos (ES)
narių, atsakomybės. Tačiau tokia
našta negąsdina Lietuvos, pasirengu-
sios pripažinti Kosovo nepriklauso-
mybę.

Pasak Seimo Užsienio reikalų
komiteto (URK) vadovo Justino Ka-
roso, Kosovo nepriklausomybę derė-
tų vertinti viltingai ir pasidžiaugti,
kad pagaliau rasta gana kruvinos
problemos sprendimo būdas. ,,Kita
vertus, galima spėti, kad šį įvykį ly-
dės tam tikri tolesni konfliktai. Todėl
labai svarbios lieka bendros ES pas-
tangos. Matyt, nepriekaištingo va-
rianto iš viso nėra, tad šiuo atveju
rastas geriausias”, – sakė J. Karosas.
Jis nemano, kad Kosovo nepriklauso-
mybė galėtų sukelti naują tarptauti-
nį konfliktą.

Slovėnijos sostinėje Liublianoje
šiuo metu Nukelta į 6 psl.

Sausio 13-sios perversmininkai
Strasbùre nieko nelaimèjo

Kuriamas filmas apie Çikagoje
esançiâ ,,Sibiro Madonâ”

Vilnius, vasario 19 d. (BNS) –
Strasbūre įsikūręs Europos Žmogaus
Teisių Teismas atmetė Sausio 13-
osios perversmininkų Mykolo Buro-
kevičiaus, Juozo Kuolelio ir Leono
Bartoševičiaus skundus prieš Lietu-
vą. Paskelbtame sprendime nepagrįs-

tais pripažinti perversmininkų argu-
mentai, kad Lietuva pažeidė Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvenciją. Teismas pabrė-
žė, kad šioje byloje būtina remtis isto-
rinėmis bei politinėmis aplinkybėmis,
atsižvelgti ir į įvykius iki Žmogaus

Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) –
Trakų Vokėje šalia Vilniaus pradėtas
filmuoti režisierės Inesos Kurkliety-
tės ilgo metražo vaidybinis filmas
,,Sibiro Madona”. Filmas sumanytas
remiantis tikru istoriniu nepakarto-
jamo paveikslo sukūrimo Sibiro lage-
ryje faktu. Iš tuščių konservų skardi-
nių sukurtas ,,Sibiro Madonos” pa-
veikslas vėliau tremtinių pabėgėlių
buvo išgabentas iš lagerių, slapta ke-
liavo per pasaulį ir šiuo metu yra lie-
tuvių jėzuitų koplyčioje Čikagoje.

Filme ,,Sibiro Madona” atsklei-
džiama skausminga ir kiek neįprasta
jaunų žmonių meilės istorija. Per pas-
laptingo paveikslo ,,Sibiro Madonos”
sukūrimo istoriją filme paliečiama vi-
sais laikais svarbi žmogaus orumo iš-
saugojimo sunkiausiose sąlygose te-
ma. Tai psichologinė drama apie ne-
pelnytai istorijos užmirštus gyveni-
mus ir kančią, apie gyvenimą tų žmo-
nių, kurie mylėjo, svajojo ir nepaliovė
tikėti net pačiomis beviltiškiausiomis
tremties sąlygomis.

I. Kurklietytės filmografijoje –

trumpo metražo filmai ,,Likit sveiki”,
,,Vyrai”, ,,Baltas vėjas”, ,,Moterų pa-
slaptys”, ,,Lengvas raganavimas”,
,,Pašaukimai”, ,,Kristina Kristuje”, o
2007 metais ji sukūrė pilnametražį
vaidybinį filmą apie vaikus ,,Varnų
ežeras”. Filmą ,,Sibiro Madona” ku-
ria ,,Studija 2” bendradarbiaudama
su Lietuvos kino studija. Filmo ope-
ratorius – Viktoras Radzevičius.

Tai buvo pirmosios bylos prieš Lietuvą, dėl kurių Vyriausybei pateikti klausimai
dėl sąžinės ir susivienijimų laisvės.

Pagrindinį vaidmenį filme kuria M. Mi-
kutavičius (dešinėje). Alfa.lt nuotr.
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Pirmoji FSS Čikagos skyriaus sueiga
Šių metų vasario 3 dieną įvyko

pirmoji FSS Čikagos skyriaus sueiga.
Susirinko gausus būrys skyriaus na-
rių. Tarp jų buvo jaunųjų filisterių.
Skyriaus pirmininkė, vyresnė skau-
tininkė fil. Jolanda Kerelienė, pasvei-
kino visus susirinkusius, padėkoda-
ma už gausų dalyvavimą. Tada buvo
pristatyta šių metų valdybos sudėtis
ir metinis darbo planas. Numatytos
trys sueigos, studijų dienos ir metinė
šventė. Po to buvo filisterio Andriaus
Tamulio išsamiai parengta skautybės
istorijos apžvalga Lietuvoje. Skautai
įsikūrė prieš devyniasdešimt metų,
1918-ųjų metų lapkričio pirmą dieną
buvo įkurta pirmoji mišri skiltis Vil-
niuje, kurios įkūrėjas buvo skau-
tininkas Jurgėla.

Pagrindinis šios sueigos prele-
gentas, pirmijos pirmininkas v. s.
Gintaras Plačas pateikė labai daug
gražių idėjų ir planų ateities skau-
tavimui. Po to buvo gyvos diskusijos.
Brolio Gintaro pašnekesys buvo labai
įdomus. Tikėkimės, kad mes pasinau-

2008 m. Vydūno Fondo valdyba. Sėdi iš kairės: pirm. fil. prof. Vytautas Čer-
nius, vicepirmininkė Jūratė Variakojienė. Stovi: ižd. Arūnas Draugelis, rei-
kalų vedėjas Leopoldas von Braun, sekretorė Vida Brazaitytė ir adminis-
tratorius Algirdas Marchertas. Ramintos Marchertienės nuotr.

DETROITO GABIJOS IR BALTIJOS SKAUČIŲ IR SKAUTŲ TUNTAI
RUOŠIA SAVO TRADICINĘ KAZIUKO MUGĘ KOVO 2 DIENĄ,

SEKMADIENĮ, DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS KULTŪROS CENTRE

Kviečiame visus, ne tik skautų šeimas, bet ir visą Detroito ir apy-
linkių visuomenę apsilankyti mugėje. Smagiai praleisite popietę ir
tuo pačiu paremsite Detroito skautes ir skautus.

Mugėje vyks ir loterija. Laimikiai loterijai renkami parapijoje
savaitgaliais, vasario mėnesį.

Jei kas turėtų klausimų, galite skambinti tuntininkei Daivai Luka-
siewicz (tel.: 248-478-6885). Iki pasimatymo!

Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus valdyba. Sėdi iš k: Danguolė
Bielskienė, pirm. Jolanda Kerelienė ir Birutė Vilutienė. Stovi: Jonas Varia-
kojis, dr. Vilija Kelerytė, Andrius Tamulis ir Aušrelė Sakalaitė.

Kerelių šeimos ypatingai veiklios filisterės. Iš k.: Filisterių skautų sąjungos
(FSS) Centro valdybos pirmininkė Svajonė Kerelytė, FSS Čikagos skyriaus
pirmininkė Jolanda Kerelienė ir FSS Čikagos vicepirmininkė ir kandidačių
globėja dr. Vilija Kerelytė. Jūratės Variakojienės nuotraukos

KOLDŪNŲ VAKARAS
Artėja Čikagos lietuvių skautų tradicinė Kaziuko

mugė, kuri įvyks, sekmadienį, kovo 9 d., Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonto miestelyje.

Kaziuko mugėje svečiai turi progos pabendrauti su
seniai matytais draugais, pasigardžiuoti skaniais tortais,
lietuvišku maistu.

Siekdami sumažinti išlaidas, kiekvienais metais
skautai kviečia skautus, skautes ir jų tėvelius padėti pa-
gaminti koldūnus. Šiais metais tradicinis koldūnų vakaras
įvyks penktadienį, vasario 29 d., 6 val. v. Pasaulio lietu-
vių centro virtuvėje, Lemonte.

Kviečiame skautus, skautes ir jų tėvelius atvykti su
gera nuotaika ir padėti pagaminti daugiau nei 10,000
koldūnų. Daugiau rankų padedant, bus smagiau ir dar-
bas daug greičiau bus pabaigtas.

Lauksime Jūsų!

dosime jo patarimais.
Po to buvo vaišės, kurias paruošė

fil. Danguolė Bielskienė ir fil. Vilija
Kerelytė. Iki pasimatymo Kaziuko
mugėje kovo 9 d. ir kitoje sueigoje,
kuri įvyks šių metų balandžio 20 die-
ną.

Fil. Aušrelė Sakalaitė

Daugiau informacijos
apie

lietuvių skautų veiklą
rasite

internete adresu:
www.skautai.net
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Lietuvių Fondas –
lietuvybės degalinė

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Jau kuris laikas kaip JAV žiniasklaida mirgėte mirga skelbdama
norinčius save rinkimuose išstatyti. Skelbia ir įvairių pirminių rin-
kimų rezultatus. Šiuo metu grumiasi demokratų ir respublikonų

partijų kandidatai savos partijos ribose. Įvyksiančiuose šių politinių par-
tijų suvažiavimuose bus išrinktas vienas kandidatas. Vienas ar viena jų
lapkričio mėnesį įvyksiančiuose balsavimuose bus išrinktas JAV preziden-
tu ar prezidente. JAV prezidentiniai rinkimai vyksta kas ketveri metai.

Tarp JAV lietuvių irgi turime įvairių rinkimų. Bene daugiausia dėme-
sio susilaukia JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos rinkimai, vykstantys
kas trejetą metų. Ne mažiau svarbūs yra ir kiti rinkimai. JAV LB apygar-
dos ir apylinkės renka savo valdybas. Visuomeninės, jaunimo, sporto,
religinės ir kitos organizacijos taip pat turi savo rinkimus. Tai dalis de-
mokratinio proceso, prie kurio esame gerai pripratę. Kartais atrodo, kad
esame tiek pripratę, kad menkiname to rinkimo proceso svarbą. Mažai
kas savo noru ryžtasi kandidatuoti, bet paskatinti iš šalies dar vis sutin-
ka rinkimuose dalyvauti. Žiniose iš telkinių dažnai, per dažnai, skaitome,
kad metiniame susirinkime ar kokios nors organizacijos suvažiavime
buvo vėl išrinkta ta pati valdyba. Kai kur oficialių rinkimų, kur skaičiuotų
balsus, gal ir nebūna, bet sutikusiems likti dar vienam terminui gražiai ir
pritariamai paplojama. Tuo gal ir išreiškiamas pasitikėjimas, bet taip pat
primenama, kad organizacija artėja prie merdėjimo stadijos ir — su laiku
— išnykimo.

Su nostalgija reikia prisiminti laikus, kai JAV Lietuvių studentų
sąjungos valdybos rinkimuose įvairios studentų grupuotės rimtai konku-
ruodavo. Buvo išjudinamos aistros, veikė dinamiškos jėgos, atgaivindamos
visą sąjungą ir jos veiklą. Su tokia pat nostalgija prisimenu 1988 metų
JAV LB Tarybos pirmininko rinkimus Tarybos suvažiavime. Du rimti
kandidatai — dr. Antanas Razma ir Ingrida Bublienė — kandidatavo į
Krašto valdybos postą. Kiekvienas jų jau iš anksto turėjo sudaręs savo
valdybas, pasiruošusias stoti darban sulig rinkimų rezultatų paskelbimu.
Nesakyčiau, kad nuo to laiko JAV LB Krašto valdybų pajėgumas sumažėjo
vien dėl to, kad rinkimuose nebeturima rimtų konkurentų. Tačiau pa-
skirų pasišventėlių iniciatyva surinkti, sumedžioti, suprašyti kandidatai
sumenkina ir pačių rinkimų prasmę. Kokie čia rinkimai, jeigu nėra iš ko
pasirinkti?

Kita proga teko rašyti apie vis didėjančią tendenciją turimose pa-
reigose užsilikti, apie tendenciją tuo pačiu metu nešioti bent kelias pa-
reigų ,,kepures”, apie nesirūpinimą dėl pamainos sau ugdymo. Iš tiesų rei-
kia ne tik norėti, bet ir mokėti savo pareigas perleisti kitam, nors ir ma-
žiau patyrusiam. Yra galimybė, kad gali susikurti tarsi užburtas ratas.
Jaunų, talentingų kandidatų mažėja, o esantieji išrinktuose postuose jau-
čiasi įsipareigoję ten likti iki gyvos galvos.

Sveikintinos organizacijos, kurios savo statutuose riboja kadencijos
terminus. Jų įstatuose numatytas sisteminis atsinaujinimas, naujų jėgų
įtraukimas. Viena iš tokių žymiausių ir svarbiausių organizacijų yra
Lietuvių Fondas (toliau LF). Verta prie jo ilgiau stabtelėti, nes kaip tik šio-
mis dienomis vyksta aktyvus kandidatų siūlymas į LF tarybą ir Kontrolės
komisiją. Apie tai spaudoje jau matėme trumpus pranešimus. Juos reikia
kuo plačiau paskleisti, pakartoti, gyvu žodžiu paaiškinti. Tuose prane-
šimuose sužinome, kad LF narių metinio suvažiavimo 2008 m. gegužės 3
d. metu bus renkamas trečdalis LF tarybos narių trejų metų kadencijai.
Bus renkami šeši Tarybos nariai, nes Tarybą sudaro 18 narių. Taip pat
bus renkami trys LF Kontrolės komisijos nariai vienerių metų kadencijai.

Šių metų kandidatų į LF tarybą ir Kontrolės komisiją sąrašai kartu
su pranešimu apie suvažiavimą bus išsiųsti visiems LF balsuojantiems
nariams ne vėliau kaip trisdešimt dienų prieš narių suvažiavimą. LF
Nominacijų komisiją sudaro pirmininkas dr. Vytas Narutis ir nariai: dr.
Kazys Ambrozaitis, Daina Kojelytė, Almis Kuolas ir dr. Antanas Razma.
Pilnateisiai LF nariai yra kviečiami siūlyti LF Nominacijų komisijai kan-
didatus į LF tarybą ir Kontrolės komisiją iki 2008 m. kovo 1 d. Siūlant
reikia atsiųsti kandidato/ės vardą, pavardę, adresą, telefoną, trumpą
biografiją, trumpą paaiškinimą apie kandidato kvalifikacijas bei visuo-
meninę patirtį ir raštišką kandidato sutikimą. Savaime suprantama, kad
kandidatais gali būti tik pilnateisiai LF nariai. Siūlymus ir sutikimus
paštu arba faksu siųsti: Lithuanian Foundation, Inc., LF Nominacijų
komisija, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439; faksas 630-257-1647; el-
paštas: admin@lithfund.org.

Papildomi kandidatai į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją galės būti
siūlomi ir LF narių metinio suvažiavimo metu, tačiau iki kovo 1 d. gautų
kandidatų vardai ir pavardės bus iš anksto praneštos visiems nariams
prieš suvažiavimą ir įrašytos į balsavimo korteles.

Norint būti išrinktiems į minėtas pareigas, kandidatams reikės LF
narių balsų. Nėra taip, kad kiekvienas LF narys turi tik po vieną balsą.
Balsų skaičius priklauso nuo į Fondą įneštos sumos. Taip pat, negalint LF
nariui asmeniškai suvažiavime dalyvauti, LF narys gali kitą narį įgalioti
jį suvažiavime atstovauti. Gali atsitikti, ir praeityje yra taip įvykę, kad
keletas asmenų turi labai didelę įtaką rinkimuose, nes jie turi sukaupę
daug balsų. Tokie ,,bagočiai” turi ne tik didelę įtaką, bet tuo pačiu neša

didelę atsakomybę už LF sudėtį ir jos gerovę. Nenorima pasakyti, kad taip
nėra. Tuo pačiu, parenkant naujus narius į Tarybą ir renkant Kontrolės
komisiją, norėtųsi matyti daugiau geografinio įvairumo. Nors LF būstinė
yra Lemont mieste prie Chicago, jis apima visas Jungtines Amerikos
Valstijas. Nors LF didžiausią dalį lėšų sunešė taip vadinami antrabangiai,
LF remia, kiek išgalės leidžia, visų bangų poreikius. Taip ir turėtų būti.
Norėtųsi jų atstovų matyti ne tik kandidatų sąraše, bet ir išrinktųjų gre-
tose.

Lietuvių Fondas yra tarsi JAV lietuviškos veiklos puoselėjimo ir
energijos degalinė. Įvairios organizacijos bei kitos grupuotės prie tos
degalinės rikiuojasi gauti bent dalį reikiamų lėšų savo kilniems ir svar-
biems užmojams atlikti. LF degalinė daugeliui prašytojų suteikia prašo-
mas lėšas, duoda paskatą ir finansinę energiją stumtis tolyn. Sunku įsi-
vaizduoti, kokia būtų JAV lietuvių veikla be LF, bet žinome, kad ji būtų
menkesnė ir vargingesnė. Padėka LF už atliekamą darbą. Sėkmės iške-
liant tinkamus kandidatus ir išrenkant naujas jėgas!

PONIA IŠ VENECIJOS
TAVERNOS

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Bronius Nainys, buvęs Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
ir įdėmus Lietuvos politinio gyveni-
mo stebėtojas, Vasario 16-osios proga
iškėlė retorinį klausimą: ką pasakytų
„prikelti iš kapų ir išvydę šiandienę
padėtį” ano akto signatarai? To, žino-
ma, niekada nesužinosime, lygiai
kaip vargu ar kada nors dėl to ir su-
tarsime, kadangi net ir apie istoriją
kalbančiųjų lūpomis pirmiausiai by-
loja dabartis. O ta dabartis – lyg
ugnis ir ledas. Lyg tarpusavyje nega-
linčios sąveikauti substancijos veikia
tie, kurie pranešti apie 5 centais su-
mažintą jogurto indelio kainą leidžia
sau išsipirkti nacionalinių dienraščių
trečiuosius puslapius ir pagrindinių
televizijos kanalų žiūrimiausią laiką,
ir tie, kuriems tie 5 centai – jau svars-
tymo dalykas, kad jų vaikai ir mėne-
sio pabaigoje turėtų ką įsidėti į mo-
kyklą. O juk pastarųjų – keturi penk-
tadaliai Lietuvos. (...)

Vaikščioti ant kelių prieš įtakin-
gesnius už save ir niekinamai žiūrėti
į silpnuosius – istorinis mūsų ekono-
minio ir politinio „elito” raiškos įpro-
tis. Istorinis dėl to, kad tas mūsų va-
dinamasis elitas – tiek anksčiau, tiek
ir dabar – istorija domėjosi tik tiek,
kiek galėdavo atrasti savęs toje istori-
joje. Tad nedaug išmoko ir išvadų
nepasidarė.

XVIII a. Lietuvos didikai irgi kel-
davo triukšmingas puotas, ant įman-
triai padengtų stalų, liejosi brangūs
užsieniniai vynai, būdavo paduodami

prancūzų pagaminti skanėstai, iš-
mokta pagaliau valgyti šakutėmis iš
porceliano. Daugelis didžiavosi savo
palaidu gyvenimu taip, kaip seniau jų
protėviai didžiavosi kilniais žygiais ir
kovomis už tėvynę. To laikotarpio
aukštuomenės gyvenimą vaizdžiai
nusakė paplitęs anuomet posakis:
„Prie Sakso karaliaus – pilvui ir
gerklei duok valios!” (Augustas II
Sakas valdė 1697-1733, Augustas III
Saksas – 1733-1763). Ir tai buvo tuo
metu, kada po švedų karų kraštas
buvo baisiai nusiaubtas ir sugriautas.
Tuo tarpu bajorai, savo rankose tu-
rėję visą krašto politinę galią, nesi-
rūpino taisyti vis labiau nuo Vakarų
Europos atsiliekančią ir neveiks-
mingą valstybės socialinę sanklodą,
sunkė paskutinį savo baudžiauninkų
prakaitą, nieko nedirbo, vien puotavo
ir pešėsi tarpusavyje. (...)

O šiandien? Gyvenimas, deja, pa-
našus. Vis labiau didėja turto sutelki-
mas riboto skaičiaus šeimų rankose ir
nepaliaujamai mažėja ratas žmonių,
kuriems valstybės reikalai atrodo
svarbūs. Dar daugiau. Didikų ir jų
ginklanešių pulkai rikiuojami strate-
ginėse vietose ūkyje, žiniasklaidos
priemonėse, susiremta jau ir teis-
muose, ir tas „ginklų žvanginimas”
žmonėms nieko gera nežada. Ir kaip
gi ratas žmonių, „kuriems valstybės
reikalai tebėra svarbūs”, galėtų ne-
mažėti, kai žmonės prie valstybės
valdymo iš esmės neprisileidžiami, o
pasijusti savo šalies ūkinės gerovės
dalininkais jiems irgi nebuvo suteikta
realių galimybių. Šia privilegija nau-
dojosi „išrinktieji”, dabar besidžiau-
giantys savo įtaka ir išvystytu „pro-
jektu”, apie kurio pradžią iškilmingai
pranešta Kovo 11-ąją, ir kuris, pasak
Gino Dabašinsko, „deja, patyrė fias-
ko”.

Kam šiandien svarbu, kad grės-
mingai daugėja socialinės rizikos
šeimų, sparčiai gausėja vyresnio am-
žiaus žmonių skaičius, irsta šeimos,
darbingiausiųjų emigracija pakerta
socialinės apsaugos veiksmingumą,
ištisos socialinės grupės (mokytojai,
žemesnio lygio medicinos darbuoto-
jai, bibliotekininkai, kultūros dar-
buotojai, etc.) bando išsilaikyti ant
žmogaus orumą žeidžiančio pragyve-
nimo lygio ribos? Sociologijos žinovai
perspėja apie gręsiantį skurdo ir at-
skirties „ledynmetį” Lietuvoje, jeigu
nebus kuriama jautresnė socialinė
politika. Bet kam dėl to skauda gal-
vą?

Nukelta į 8 psl.

Ir kaip gi ratas žmo-
nių, „kuriems valsty-
bės reikalai tebėra
svarbūs”, galėtų ne-
mažėti, kai žmonės
prie valstybės valdy-
mo iš esmės neprisilei-
džiami, o pasijusti savo
šalies ūkinės gerovės
dalininkais jiems irgi
nebuvo suteikta realių
galimybių.
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,,VAIKO VARTAI,,VAIKO VARTAI
Į MOKSLĄ”Į MOKSLĄ”

METINIS PRANEŠIMAS
ALDONA KAMANTIENÈ

Metų gale arba naujų metų pra-
džioje kiekviena organizacija atsigrę-
žia atgal ir pažvelgia, ar ji yra verta
savo vardo, ar laikosi savo užsibrėžtų
tikslų, ar ji tik merdi ir užima vietą
tarp kitų organizacijų. Taip ir ,,Vai-
ko vartai į mokslą” kasmet pažvelgia
į save ir atlieka lyg ir sąžinės patik-
rinimą, klausdama savęs: ką gero pa-
darėme, ką galėjome padaryti ir ką
planuojame daryti toliau.

Toks atsigręžimas į save vyko
vasario 3 d., sekmadienį, po 11 val.
šv. Mišių, Bočių menėje, Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemonte. Jauki saliu-
kė, talpinanti apie pusantro šimto
žmonių, bematant prisipildė. Pra-
džioje žmonės vaišinosi ,,Vaiko vartai
į mokslą” narių ir bičiulių suneštais
užkandžiais ir kava. Vaišių stalai
buvo gausiai apkrauti gėrybėmis.
Beveik kiekvienas, atėjęs į šį su-
sirinkimą, stabtelėdavo prie stalo ir
palikdavo savo auką. Kai kurie net ir
didokus čekius išrašė. Mūsų organi-
zacija jau nėra svetima visuomenei.
Ant aukų stalo buvo naujai išleistos
brošiūrėlės, pereitų metų veiklos
santrauka ir aukotojų sąrašai. Abie-
juose salės kampuose – mūsų organi-
zacijos remiamų vaikų rankdarbių
parodėlės, kurias sumaniai paruošė
Ramunė Kubiliūtė ir Aldona Vaitienė
su tikslu parodyti, ką vaikai veikia su
dienos centrams padovanotomis siu-
vimo mašinomis, kompiuteriais ir
kitais reikmenimis.

Popietei vadovavo ,,Vaiko vartai į
mokslą” kopirmininkė Aldona Vaitie-
nė, kuri papasakojo savo įspūdžius iš
jos ir jos vyro Ramojaus ilgokos vieš-
nagės Lietuvoje. Norėdama pamatyti
ir tolimesnius centrus jie nukeliavo
net iki Žemaičių Kalvarijos, kur ap-
lankė ,,Vilties vėrinėliai” vaikų cent-
rą su jų gabia ir energinga vedėja,
mokytoja Jolanta Verbiciene. Tas
centras pereitas metais šventė savo
gyvavimo penkmetį. ,,Vilties vėrinė-
lius” jau esame apdovanoję kompiu-
teriais, siuvimo mašinomis ir liaudies
muzikos instrumentais. Aiškiai ma-
tosi, kad vaikai mūsų dovanomis
naudojasi. Net berniukai mokosi siū-
ti, jie apdovanojo mūsų svečius savo
pasiūtais ir išsiuvinėtais lininiais
krepšeliais bei kitokiais rankdarbiais.
Valdybos narė Ramunė Kubiliūtė taip
pat buvo apdovanota vaikų rankdar-
biais.

Aldonos ir Ramojaus Vaičių apsi-
lankymo centruose nelaukta, todėl jie
pamatė, ką ir kaip remiamų centrų
vaikai iš tikrųjų daro. Be minėto Že-
maičių Kalvarijos dienos centro, Vai-
čiai apsilankė Užpalių dienos centre
,,Saulutė”, Kazlų Rūdos ,,Šypsniu-
kas” ir Vilniaus ,,Vilties angelas”. Jie
pamatė, kaip vaikai leidžia dienas
tuose centruose. Matė juos, vado-
vams padedant, ruošiančius pamo-
kas, verdančius, dirbančius su kom-
piuteriais, besimokančius, kaip dary-
ti šventines žvakes, besiruošiančius
Kalėdų šventėms. Aldona ir Ramojus
matė vaikus laimingus, nes čia jie at-
randa užuovėją nuo dažnai ne tokios
linksmos nuotaikos namuose, kur
siaučia alkoholis, smurtas, maisto ne-
priteklius.

Organizacijos kruopštusis iždi-
ninkas Ramojus Vaitys supažindino
su pereitų metų pajamomis ir išlai-
domis. Devyniems dienos centrams
pinigai yra persiunčiami per banką
du kartus metuose. Centrai yra re-
miami pagal vaikų skaičių ir kartais
pagal centruose iškilusius būtinus
poreikius. ,,Vaiko vartai į mokslą”
pagrindinės pajamos ateina iš trijų
metinių renginių, t.y. renginio pri-
vačiuose namuose su ,,tylia loterija”
ir iškilminga vakariene rudeniniais
,,Derliaus pietumis” ir šiuo pasku-
tiniuoju renginiu arba pranešimu
visuomenei. Esame patenkinti mūsų
atstove Žydrūne Liobikaite Lietuvoje,
per kurią mus pasiekia visos centrų
finansinės ataskaitos. Iždininkas pa-
minėjo, kad šiuo metu veikia ,,Vaiko
vartai į mokslą” padaliniai Clevelan-
de, Detroite, Sunny Hills, Philadelp-
hijoje ir Washington, DC, kurie per
savo metinius renginius gražiai pri-
sideda prie mūsų visų bendro darbo –
rūpinimosi beglobiais vaikais Lietu-
voje.

Negalime pamiršti ir mūsų nuo-
širdžių rėmėjų, kurios savo kruopščiu
darbu aprūpina mūsų vaikus šiltomis
pirštinėmis, šalikais, šlepetėmis ir
net šiltais megztiniais. Tai mūsų ne-
nuilstančios mezgėjos Zita Dapkienė,
Valė Kliknienė, Irena Kirkuvienė ir
Irena Bukaveckienė.

Šį pavasarį programos Lietuvoje
koordinatorė Rita Venclovienė vyks į
Lietuvą, ji planuoja vėl suruošti vi-
siems remiamų centrų vadovams bei
savanoriams savaitgalio seminarą
bei šiuo metu ruošiamos knygos va-
dovams pristatymą.

Aldona Kamantienė trumpai nu-
švietė mūsų moksleivių ir studentų
savanorių darbus Lietuvoje. Perei-
tais metais net šešios savanorės dirbo
,,Kryžiaus namų” ir ,,Vilties angelo”
dienos centruose. Tai: Kristina
Quinn ir Lina Aukštuolytė, Daiva
Ragaitė ir Regina Čyvaitė bei Andrea
ir Lija Siliūnaitės. Visos parsivežė
gražiausius įspūdžius ir matė reikalą
padėti šių centrų vaikams ateityje.
Jos pripažino, kad per žaidimus, už-
siėmimus, iškylas į gamtą vaikai
pajuto jiems rodomą meilę, kurios
jiems taip trūksta.

Irena Grigaitienė papasakojo
kaip ji būdama Lietuvoje paruošė ir
išspausdino ,,Vaiko vartai į mokslą”
lankstinukus ir mažas skrajutes su
vaikų iliustracijomis ir eilėraštukais.
Siekiant sumažinti persiuntimo išlai-
das, grįžtantys į Ameriką mūsų tu-
ristai mielai parvežė po ryšulį lanks-
tinukų. Irena rūpinosi ne tik lanksti-
nukų paruošimu ir spausdinimu, bet
ir surado režisierių, kuris paruošė
naują dokumentinį filmuką apie du
kitus dienos centrus. Tai Kauno ,,Ža-
liakalnio” ir Žemaičių Kalvarijos
,,Vilties vėrinėliai” dienos centrus.
Irena papasakojo apie filmo paruoši-
mo darbus ir parodė pati filmą, ku-
riame atsispindėjo mūsų remiamų
centrų vaikų gyvenimas.

Po programos svečiai klausė
įvairių klausimų apie mūsų darbus
Lietuvoje, į kuriuos valdyba mielai
atsakė.

Org. ,,Vaiko vartai į mokslą” valdyba, kartu su viena nare talkininke: (iš
kairės): Ramojus Vaitys, Baniūtė Kronienė, Rita Venclovienė, Aldona Vai-
tienė, Rugilė Šlapkauskienė, Aldona Kamantienė, Nijolė Nausėdienė ir
Irena Grigaitienė.

Žiūrovai: Ofelija Barškėtytė-Vainienė su savo vaikais, Kristina ir Martynu.
Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Kazlų Rūdos centras ,,Šypsniukas” 2007 m. atšventė savo 10 metų veiklos
sukaktį. (Rankdarbis – gobelenas).

Vasario mėn. 3 d. pranešimo metu stende buvo galima pamatyti po visą
Lietuvą pasklidusius organizacijos remiamus centrus.
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IÕEIVIJOS RYÕIAI SU LIETUVOS GYVENTOJAIS
NEPASIKEITÈ

Atrodo, kad išeivijos ryšiai su
Lietuvoje gyvenančiais nepasikeitė.
Žurnalistės Jolantos Svirnelytės at-
sakymai į Ingridos Bublienės klau-
simus (,,Draugas”, vasario 9 d.) atro-
do labai ,,juodi/balti”, suabsoliutinti,
gal nurodantys, kad vienos rūšies
žurnalistai (televizijos) nesidomi, ką
dirba kitų rūšių žurnalistai (spau-
dos). 

Minėta žurnalistė sako: ,,Taip,
mano kolegos domisi Lietuva, bet gal
taip pasitaikė, kad visi žino, kas yra
Lietuva, kur ji yra. Tikrai nereikia
pasakoti, kas mes esame ir ko sieki-
ame.” Tie kolegos iš kur nors gavo
informaciją. O kas, Svirnelytės nuo-
mone, daug metų kėlė Lietuvos var-
dą ir reikalus, kai pati Lietuva to
padaryti negalėjo? Išeivija ir už
Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai, o
dabar — užjūryje tarp išeivijos gyve-
nantys Lietuvos konsulai, atstovai ir
t. t. 

Žurnalistės iš Lietuvos pasaky-
mas: ,,Tiesą pasakius, Lietuvoje ne-
pasitaikė matyti informacijos apie
lietuvių leidinius išeivijoje” — tai
liūdnas reiškinys, kai asmuo, kuris
ruošiasi važiuoti į kitą kraštą pro-

fesiniais reikalais, nepasidomi tuo
kraštu: ar ten yra lietuvių ir ką jie
veikia, ypač kai Lietuvos preziden-
tas pats daug metų praleido užsieny-
je.

O gal televizijos žurnalistė iš viso
nesidomi spauda ir leidiniais? Ji pa-
minėjo tik savo pasaulio — lietuvių
televizijos — atvejį. Tai, kas pažįsta
Lietuvos įstaigas, žino, kad išeivijoje
leidžiamų leidinių lengvai galima
rasti Mažvydo nacionalinėje bib-
liotekoje Vilniuje, Lietuvių išeivijos
institute Kaune ir kitur. Galima rasti
daug (su leidinių sutikimu) perspaus-
dintų straipsnių internetiniame dien-
raštyje Bernardinai.lt. 

Įdomiai apie išeivijos įstaigas
pasisakė kitas asmuo, parašęs į
,,Draugo” laiškų skyrių (2008 m. va-
sario 8 d.). Tai dabartinė New York
lituanistinės mokyklos vedėja iš
Southampton, NY. Jos atveju, ji ne-
pasidomėjo lietuviškomis įstaigomis
išeivijoje, kol pati neturėjo šeimos,
kurią norėjo lietuviškai auklėti. Tik
tada jai tos įstaigos ir leidiniai buvo
reikalingi, įdomūs, vertingi.

Ramunė Kubiliūtė
Evanston, IL

Raõykite mums el. paõto adresais: 
redakcija@draugas.org 

dalia.cidzikaite@gmail.com

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti-
nai 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. 

A. BRŪZGA KVIETĖ IEŠKOTI DIALOGO, BŪTI NE
TIK DRĄSIEMS, BET IR IŠMINTINGIEMS

LR ambasadoriaus A. Brūzgos kalba Vasario 16-osios minėjime  Bostonas, 2008 m. vasario 17 d.

Švenčiame Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 90-ies metų jubi-
liejų. Neeilinė data, neeilinė šventė.
Vasario 16-oji yra mūsų, Lietuvos
vaikų, išsibarsčiusių po visą pasaulį,
šventė. Mūsų garbė ir atsakomybė.
Vasario 16-oji yra ir modernios Lie-
tuvos valstybės kertinis akmuo. 

Pastaruoju metu būta ir dar bus
visokių sukakčių ir jubiliejų: Lietuvos
ir JAV diplomatiniams santykiams –
85-eri, Lietuvos Sąjūdžiui – 20 ir jau
visai netrukus – 1000 metų nuo Lie-
tuvos vardo paminėjimo. Taigi, turi-
me kuo džiaugtis ir didžiuotis. 

Vis dėlto, aš manau, aukščiau
visų šių datų iškyla Vasario 16-oji.
Prieš 90 metų lietuvių tauta apsis-
prendė mesti iššūkį istorijai ir apgin-
ti teisę į savo žemę, savo kalbą, savo
istoriją ir svarbiausia – savo ateitį. Į
ateitį, į laisvą, demokratiniais pagrin-
dais sutvarkytą Lietuvos piliečių ben-
druomenę buvo orientuotas Lietuvos
Nepriklausomybės aktas. Ne Min-
daugo, ne Didžiųjų kunigaikščių
Lietuvą atkūrė mūsų tėvai. Atsirem-
dami į garbingą Lietuvos praeitį ir
liudydami jos gyvastingumą jie at-
vedė mūsų kraštą į XX amžiaus mo-
dernių Vakarų valstybių bendriją.
Toje bendrijoje mes ir šiandien esa-
me, nors teko išgyventi karus, netek-
tis, totalitarizmą, emigraciją ir verty-
bių perkainojimą. Toji bendrija, per
pastaruosius dešimtmečius pati neat-
pažįstamai pasikeitusi, sukūrusi to-
kias demokratines sąjungas, kaip
Europos Sąjunga ir NATO, kviečia ir
įpareigoja likti ištikimiems laisvos
visuomenės idealams ir išvien kurti
savo piliečių ir viso pasaulio ateitį.         

Kaip atsiliepiame į šį 
kvietimą?

Pripažinkime, progresas Lietu-
voje yra nesustabdomas. Per nepilnus
du dešimtmečius ne tik atkūrėme
Vinco Kudirkos ir Jono Basanavi-

čiaus Lietuvą, bet ir įsiliejome į XXI
amžiaus technologijomis grįstą žinių
ekonomikos pasaulį. Esame vienin-
gos Europos vidaus rinkos dalis, o
Vilnius kitais metais užsidės garbin-
gą Europos kultūros sostinės vainiką.
Su Jungtinėmis Valstijomis mus sieja
Šiaurės Atlanto sutartis, o su kaimy-
nais – abipusiai naudingas, pagarba
ir pasitikėjimu grįstas bendradar-
biavimas.   

Neginčysiu, ne visi ir ne visada
bus patenkinti tuo, kas yra. Ne visi ir
šiandien yra patenkinti savo Lietuva.
Tik ar gerai žinome, kokios jos nori-
me? Ar žinome, kaip tai pasiekti ir ar
mėginame siekti? O patys? „Lietu-
viais esame mes gimę” – kokiais lie-
tuviais norime mes būt?

Neapleidžia nuojauta, kad labai
dažnai mes patys sau negalime į šiuos
klausimus atsakyti: ,,Cepelinų” Lie-
tuva ar ,,Guggenheimo” Lietuva?
,,Klumpakojo” Lietuva ar ,,Eurovizi-
jos” Lietuva? Lietuva lietuviams ar
Lietuva pasaulyje? Jau mums nepa-
tinka ir pats Lietuvos pavadinimas
anglų kalboje – ,,Lithuania”. Taria-
mai sunku tokį svetimtaučiui ištarti,
tai verčiau pakeisti į kitokį. 

Gali atrodyti keistai: praėjus 90
metų po Nepriklausomybės mes dar
nesame tikri dėl savo lietuviškumo,
nežinome, kaip norėtume prisistatyti
prašalaičiui. Tik dabar pradėjome
kurti taip vadinamą Lietuvos įvaiz-
džio strategiją, nes supratome, kad
vien krepšinis gali suformuoti labai
jau vienpusišką Lietuvos įspūdį.

Teko girdėti nuomonę, kad lietu-
viai bene labiausiai iš kitų išsiskiria
savo drąsa, todėl mūsų šalies įvaizdis
galėtų būti kuriamas ,,drąsos” pag-
rindu. Išties, mūsų istorija pilna ne-
tikėtų, kartais didvyriškų poelgių:
Žalgirio mūšis, Tado Kosciuškos su-
kilimas, knygnešių pasiaukojimas,
pokario partizanų kovos, Romo Ka-
lantos auka, Lietuvos Seimo gynimas
1991 metų sausį ir dar daug kitų.
Drąsa nugali baimę, konformizmą,
neryžtingumą, skatina kūrybines ga-
lias ir proveržį ten, kur to mažiausiai
tikimasi. Tik drąsūs ir rizikuoti pasi-
ruošę žmonės yra verti sėkmės. Bet
vien drąsos nepakanka. Tikiuosi, kad
mes lietuviai, būsime ne tik drąsūs,
bet ir išmintingi.                  

Apie drąsą ir išmintį 
kasdienybėje  

Leiskite paliesti vieną problemą,
kuri jau ilgus metus mums neduoda
ramybės, bet vis niekaip nėra iš-
sprendžiama. Dažnai ji net dienos
šviesos neišvysta, taip ir lieka tūnoti
prietemoje, užgožta emocijų, ambici-
jų ir anoniminių komentarų. Aš kal-
bu apie lietuvių ir žydų santykius. 

Turime pripažinti, kad dar nesa-
me apmąstę ir susitaikę su Lietuvos
žydų istoriniu paveldu ir jo vieta Lie-
tuvos valstybės istorijoje, dar nepasi-
ruošę mūsų buvusių judėjų tikybos
kraštiečių vadinti lietuviais. Su len-
kais, su rusais, su vokiečiais ir kito-
mis tautomis esame išsprendę kur
kas rimtesnius ginčus, o štai į žydus
vis dar žiūrime nepatikliai. Ir jie į
mus žiūri nepatikliai. Dar vis gajos
abipusės nuoskaudos ir netrūksta abi-
pusių kaltinimų. Šito negalima nepa-
stebėti net ir šitoje Atlanto pusėje.

Girdėjome apie nesusipratimą su

jidiš ansambliu, ruošiantis Los An-
geles Tautinių šokių šventei. Niekaip
netyla aistros dėl Šnipiškių žydų ka-
pinių Vilniuje, dėl to mums grūmoja
net JAV Kongresas. Nesutariame dėl
skaudžių istorijos faktų vertinimo,
ieškodami tos vienos ir vienintelės
tiesos.                                        

Trūksta susikalbėjimo, kaip liau-
dyje yra sakoma. Tuo tarpu aš pir-
miausia pasigendu paties kalbėjimo –
Lietuvoje ir Amerikoje, noro ben-
drauti, diskutuoti ir be pykčio ar iš-
ankstinių nusistatymų ieškoti teigia-
mų  sankirtų.

Žinau, kad būsiu paklaustas, o
kodėl ana pusė nerodo noro? Ar jiems
mažiau brangi santarvė? Atsakau:
būkime drąsūs ir išmintingi, būkime
pirmieji, kurie ištiesia ranką toms
tautoms, su kuriomis ilgus amžius
gyvendami greta išvien kūrėme Lie-
tuvos istoriją. 

Pirmiausia siekime dialogo, o gal
ilgainiui pasieksime santarvę ir teisin-
gumą. Belaukdami visiems mums
brangaus Lietuvos vardo 1000 metų ju-
biliejaus, turėtume kuo pasidžiaugti.        

Ryškios nepriklausomybės
spalvos

Lietuva nuėjo ilgą ir duobėtą ke-
lią. Būta daug praradimų, užtat da-
bar galime džiaugtis ir didžiuotis,
kad ji  yra laisva ir nepriklausoma.
Gal kam sunku patikėti, bet laisvės
Lietuvoje yra su kaupu. Svarbu tik iš-
mokti atsakingai ta laisve naudotis. 

Ne mažiau svarbu yra sukurti
ekonomiką, ypatingai jos  energetikos
sektorių, kuri būtų laisva nuo išorės
priklausomybės ir galimų manipu-
liacijų. 

Trečias uždavinys, kaip toje ste-
buklinėje lietuvių liaudies pasakoje,
yra bene sunkiausias ir man labiau-
siai rūpintis – išsaugoti artimą, drau-
giškumu ir partneryste grįstą ryšį su
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.
To reikalauja strateginiai Lietuvos
interesai, tam įpareigoja Amerikoje
gyvenantys ir dirbantys mūsų tautie-
čiai. 

Tikiu, kad Lietuvos ateitis bus
šviesi, kad Lietuvoje gyventi bus gera
ir garbinga.               

LR ambasadorius 
Audrius Brūzga

Praėjus 90 metų po
Nepriklausomybės
mes dar nesame tikri
dėl savo lietuviškumo,
nežinome, kaip 
norėtume prisistatyti
prašalaičiui. 
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Investuotojai iš užsienio norėtų Vilniuje bei kituose miestuose nusipirkti kelių
namų kvartalą.

Lietuvos bùstais domisi 
užsienieçiai

Vilnius, vasario 19 d. (lietu-
viams.com) – Nekilnojamojo turto
bendrovės atkakliai siunčia signalus,
kad rinka atsigauna. Kai kurie rinkos
dalyviai praneša, kad investuotojai iš
užsienio ieško parduodamų namų ir
kvartalų, o pardavėjai imasi naujų
gudrybių.

Nekilnojamojo turto svetainės
Reals.lt vadovės Inos Gocentienės
teigimu, pastaruoju metu nekilnoja-
mojo turto (NT) rinkoje ryškėja nau-
jos tendencijos – Lietuvoje vis akty-
viau būsto, kaip investicijos, dairosi
užsieniečiai. Nesnaudžia ir verslūs
tautiečiai, tačiau imamasi ne visada
tinkamų būdų. „Pastebime, kad ne-
mažai skelbimų pradėjo kartotis.
Kartais jie ir vienoje svetainėje skel-
biami po du ar daugiau kartų. Dėl to
įgyvendinome vieną sprendimą, kuris
turėtų padėti gyventojais lengviau
pasirinkti ir neklaidinti”, – teigė I.
Gocentienė.

Užsieniečiai būstais Lietuvoje
domisi, o ir perka jau ne vienerius
metus. Tačiau pastaruoju metu, pas
mus vis kalbant apie kainų sąstingį ir

sandorių pokyčius, investuotojai iš
užsienio sukluso labiau. „Atrodo, kad
Lietuvoje sklandančios abejonės dėl
nekilnojamojo turto ateities pasitar-
navo kaip gera reklama užsienyje.
Esame gavę užklausų, daugiausia iš
anglakalbių, apie padėtį Lietuvos di-
džiuosiuose miestuose. Ir tai nėra tik
„žvalgybiniai” paklausimai. Užsie-
niečiai prašo konkrečios informacijos.
Ne tik apie atskirus būstus, bet ir
apie daugiabučius namus ar net visus
kvartalus”, – teigia Reals.lt vadovė.

Naujų daugiabučių kvartalais do-
mimasi ne be reikalo – turima infor-
macijos, kad investuotojai iš užsienio
norėtų Vilniuje bei kituose miestuose
nusipirkti kelių namų kvartalą. „Jie
tai supranta kaip ilgalaikę investiciją,
ir neslepia planų, jog būstus steng-
tųsi parduoti per kelerius metus.
Trumpalaikiai rinkos pokyčiai jų ne-
gąsdina, tai jau buvo ne vienoje šaly-
je. Norima imtis ilgalaikių projektų.
Manoma, kad jie bus pelningi”, – už-
sieniečių argumentus prisimena I.
Gocentienė.

Kosovo atgarsiai pasieks ir Lietuvâ 
Atkelta iš 1 psl. viešintis

Seimo Europos reikalų komiteto
(ERK) va-dovas Andrius Kubilius
pažymėjo, kad ERK iš esmės pritarė
Vyriausy-bės nuomonei netrukus
teikti Seimui sprendimą, kuriuo būtų
pripažinta Kosovo nepriklausomybė. 

,,Europos centre neeilinis įvykis
– atsirado nauja valstybė, kuri demo-
kratinius pagrindus skelbia nuo pat
pirmųjų valandų. Tad šio fakto reik-
šmė didžiulė, ypač Europai”, – mano
URK narys Vaclavas Stankevičius.
Kartu jis neabejojo, kad dėl to visoms
ES narėms teks prisiimti naujų įsipa-
reigojimų – tiek politinių, tiek finan-
sinių. ,,Reikės padėti naujai valstybei
atsistoti ant kojų. Be to, atsakomybės
ir veiklos prisidės ES šalių diploma-
tams, kurie turės pasistengti, kad
Balkanai vėl netaptų konfliktų židi-
niu”, – sakė V. Stankevičius.

Parlamentaro teigimu, reikia tu-
rėti galvoje ir dar vieną svarbų mo-
mentą. Paskelbus Kosovo nepriklau-
somybę pasaulyje gali kilti separatis-
tinio judėjimo banga. ,,Labai svarbu
diplomatinėmis ir politinėmis prie-
monėmis suvaldyti šį procesą”, – įsi-
tikinęs jis.

Politologas Kęstutis Girnius ma-
no, kad Kosovo nepriklausomybę pri-
pažins dauguma ES valstybių, ją taip
pat palaikys pasaulio musulmoniškos
šalys. ,,Tikrai nelaukiu, kad regione
vėl įsižiebs naujas konflikto židinys.
Ir Rusija, ir Serbija yra pasakiusios,
kad jokių karinių priemonių nesi-
ims”, – sakė politologas. Kita vertus,
anot K. Girniaus, pripažįstant Koso-
vo nepriklausomybę sukuriama pa-
vojinga padėtis tuo atžvilgiu, kad pa-
žeidžiamas teritorinis Serbijos vienti-
sumas. Tai daroma be JT Saugumo
Tarybos pritarimo. ,,Reikia prisimin-
ti rezoliuciją, kuri sureguliavo santy-
kius po Kosovo karo. Joje aiškiai pa-
brėžta, kad Kosovas – Serbijos dalis.
Saugumo Tarybos veikla iš tiesų turi
įvairių trūkumų, tačiau tai yra vie-
nintelis forumas, kuriame gali būti
svarstomi tokie sudėtingi klausimai.
Dabar vėl priimamas sprendimas be
jos pritarimo”, – aiškino politologas.
K. Girnius neabejoja, kad Lietuva
pripažins Kosovo nepriklausomybę.
Paskelbti savo nuomonę šiuo klau-
simu mūsų šalis turėtų po ES valsty-
bių užsienio reikalų ministrų susiti-
kimo, kuris prasidėjo vasario 18 d.

Lietuva – 6-oji augançiû
demokratijû sâraše

Vilnius, vasario 19 d. (Alfa.lt) –
Per pastaruosius šešerius metus per
40 proc. nukritęs dolerio kursas be-
veik tiek pat sumažino ir Lietuvos
studentų, norinčių dirbti pagal
„Summer Work and Travel” progra-
mą JAV, skaičių. Pokyčiams įtakos tu-
rėjo ir 2004 metais atsivėrusios darbo
rinkos Europoje: čia nuvykti greičiau
ir pigiau, o vasarą uždirbtus eurus ar
svarus iškeitus į litus uždarbis nere-
tai būna didesnis.

„Didžiausias kritimas buvo maž-
daug prieš 5 metus. Iki tol tik didėjęs
norinčiųjų dalyvauti „Summer Work
and Travel” programoje JAV studen-
tų skaičius stipriai sumažėjo”, – sakė

kultūrinių mainų bei darbo progra-
mos studentams organizuojančios
bendrovės „ZIP Travel Lietuva” rin-
kodaros vadovas Marius Bumblys.
2001 metais Lietuvos studentams iš-
duota 4,024 JAV vizos, 2006 metais –
perpus mažiau – 2006.

Anot M. Bumblio, studentai grei-
tai persiorientavo į Didžiosios Brita-
nijos rinką. Be to, jis atkreipė dėmesį,
kad dėl noro pakeliauti didėja jauni-
mo susidomėjimas Australijos kultū-
rinių mainų ir darbo programomis.
Studentai jau dabar esą aktyviai do-
misi, ar nebūtų galimybės išvykti per
atostogas padirbėti Australijoje.

Atkelta iš 1 psl.      indekse
pasily-pėjo vienu laipteliu: 2006 m.
sąraše ji užėmė 7 vietą. Šiemet iš pir-
mojo de-šimtuko iškrito Lenkija,
2006 m. in-dekse užėmusi 9 vietą.
Dabar ji liko 11 vietoje. Kaimyninė
Latvija atsidū-rė 13 vietoje, 2006 m. ji
buvo 14.

Tačiau Latvija padarė šuolį kita-
me BTI 2008 indekso sąraše, kuria-
me vertinama valstybių politinio val-
dymo kokybė (Management Index).
Indekso sudarytojai pabrėžia, kad
šiemet šiame sąraše įvyko daugiausia
permainų – iš pirmaujančiųjų pozici-
jų iškrito Slovėnija, Lietuva ir Čekija,
o jų vietas užėmė Urugvajus, Kroati-
ja, Pietų Afrikos Respublika ir Latvi-
ja. Lietuva politinio valdymo sąraše
2006 m. buvo užėmusi 9 vietą. Tuo
tarpu Latvija iš 16 vietos pakilo į 10.
Į pirmąjį dešimtuką pateko Čilė, Es-
tija, Botsvana, Mauricijus, Slovakija,
Pietų Korėja, Taivanas, Urugvajus,
Kroatija ir Latvija. Lietuva šiame są-
raše kartu su Brazilija ir Kosta Rika
dalijasi 15 vietą.

Pažymėtina, kad į BTI tyrimus
neįtraukiamos didžiausios pramoni-
nės šalys, įskaitant Vokietiją, pastebi
savaitraštis. Gauti rezultatai patvir-
tino egzistuojant naują neįtikėtiną
dalyką: nors vis daugiau šalių laiko-
mos demokratinėmis, tuo pat metu
didėja valstybių, kuriose demokrati-
nė sistema praranda savo turinį,
skaičius. Nors oficialiai jos vis dar ati-
tinka žemiausius demokratinius
standartus, tačiau praktikoje buvo
nustatyti rimti teisinės valstybės
principų pažeidimai, pavyzdžiui, opo-
zicijos veiklos varžymas ir žaidimas
rinkimais. „Jos yra pilkojoje zonoje
tarp demokratijos ir autokratijos”, –
teigia projekto vadovas Hauke Hart-
mann. Pats ryškiausias „demokrati-
jos su esminiais trūkumais” pavyzdys
– Rusija. Į šių valstybių grupę nau-
jausiame tyrime taip pat pateko ir Ve-
nesuela. Didžiausias, pasak Hart-
mann, pavojus demokratijai kyla tose
šalyse, kuriose ji jau gana ilgą laiką
išlieka silpna. „Kuo ilgiau šalis yra
tokioje padėtyje, tuo skeptiškiau jos
gyventojai vertina demokratinę siste-

mą ir jos institutus”, – tvirtina H.
Hartmann.

Lyginant su 2006-aisiais demo-
kratijos būklė žymiai pablogėjo 8 ša-
lyse. Didžiausias nuosmukis pastebė-
tas Tailande, kuriame į valdžią atėjo
autoritarinė karinė vyriausybė. Jei
2006 m. indekse Tailandas dar buvo
laikomas „demokratija su trūku-
mais”, tai naujajame tyrime ši šalis
pateko į „nuosaikių autokratijų” ka-
tegoriją. Tuo tarpu Liberija padarė
pažangą – ji naujajame indekse už-
ėmė aukštesnę vietą. Po 2006 m. su-
rengtų prezidento rinkimų ši Afrikos
šalis gali būti vadinama demokratine
valstybe. Liberijos prezidente išrin-
kus buvusią ekonomistę Ellen John-
son-Sirleaf, ilgai trukusio pilietinio
karo nualinta šalis netrukus ėmėsi
vykdyti daug žadančias demokratines
pertvarkas.

Aukščiausias BTI 2008 įvertini-
mas atiteko Čekijai. Lyginant su
2006 m. tyrimu tik viena valstybė in-
dekse pakilo aukščiau ir prisijungė
prie pirmaujančių. Tai Latvija. Visos
šios grupės valstybės apibūdinamos
kaip šalys, kurių sistema be didesnės
žalos gali atlaikyti krizes ir vyriausy-
bių pasikeitimus. Stebina, kad pačios
jauniausios ES narės – Rumunija ir
Bulgarija – BTI 2008 indekse pateko
į antrąją šalių grupę, kuri pavadinta
„progresuojančia transformacija”.
Europos Komisija išreiškė apgailes-
tavimą, kad abi šios šalys deda per
mažai pastangų kovojant su korupci-
ja. Tyrimo autoriai Rumunijos ir Bul-
garijos pažangą sieja su jų naryste
ES. Tai esą buvo stiprus postūmis im-
tis politinių permainų. Tuo tarpu
Turkijos atveju pažanga neviena-
reikšmė. Prasidėjus deryboms dėl na-
rystės ES reformatoriškas šios šalies
įkarštis atslūgo, o pagarba demokra-
tiniams institutams iki šiol yra nepa-
kankama. Kita vertus, Turkija ne-
mažai pasiekė plėtodama ekonomiką. 

Bertelsmann fondo tyrimo re-
zultatai liudija, kad 50 pasaulio šalių
neatitinka net mažiausių demokrati-
jos reikalavimų. Blogiausia padėtis
Somalyje. Ši valstybė užėmė pasku-
tinę vietą ir politinių, ir ekonominiųSumañèjo norinçiû uždarbiauti JAV

Paskelbtos ,,Metû knygos” 
Vilnius, vasario 19 d. (lietuvi-

ams.com) – Skaitymo metų pradžioje
„Metų knygos” apdovanojimai bus
įteikti žinomiems Lietuvos rašyto-
jams – vilniečiui Sigitui Parulskiui ir
klaipėdiečiui Rimantui Černiauskui.
Suaugusiųjų kategorijoje laimėjo ke-
liolikos eilėraščių ir prozos knygų au-
toriaus S. Parulskio naujausias
trumpų istorijų rinkinys „Sraigė su
beisbolo lazda”. Mažųjų skaitytojų
Metų knyga išrinkta klaipėdiečio R.
Černiausko „Slieko pasaka”.

„Kelios dienos iki balsavimo pa-
baigos buvo labai įtemptos, nes iki
paskutinės minutės nebuvo aišku, ką
galėsime paskelbti nugalėtojais”, –
sakė „Metų knygos rinkimų” koordi-
natorė Rūta Kačkutė. Jos teigimu,
šioje skaitymą populiarinančioje ak-
cijoje dalyvavo kone dvigubai dau-
giau skaitytojų negu pernai – apie 6
tūkstančius. „Itin aktyvi kova vyko
renkant vaikų metų knygą – mažieji
drąsiai atiduoda balsus mylimiems
rašytojams”, – teigė R. Kačkutė.
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JAV ir dauguma ES šaliû pripažino
Kosovo nepriklausomybê

Priština, vasario 19 d. („Inter-
fax”–BNS) – Didžiausios Europos
valstybės ir JAV pripažino Kosovo ne-
priklausomybę, nepaisydamos Bel-
grado protestų ir kai kurių valstybių
įspėjimo, kad krašto atsiskyrimas
nuo Serbijos gali būti paskatinimas
kitiems autonominiams regionams.

Serbijos ministras pirmininkas
Vojislav Koštunica davė nurodymą
nedelsiant atšaukti Serbijos amba-
sadorių iš Washington. Jis pranešė,
kad Serbijos diplomatiniai atstovai
taip pat bus atšaukti iš sostinių kitų
šalių, kurios pripažino Kosovo ne-
priklausomybę.

Serbijos užsienio reikalų minis-
tras Vuk Džeremič vėliau sakė, kad jo
ambasadorius bus atšauktas iš Pran-
cūzijos, pirmosios Europos Sąjungos
šalies, pripažinusios Kosovo valstybę
po Bendrijos šalių pasitarimo Briu-
selyje pirmadienį. Jos pavyzdžiu
pasekė Didžioji Britanija, Vokietija ir
Italija.

Vakarams paskelbus pripaži-
nimą, lengviau atsiduso Kosovas, ku-
ris nerimaudamas laukė, ar pritars
Vakarai jo nepriklausomybės paskel-
bimui. Tačiau ši diena yra juoda Ser-
bijai, pažadėjusiai nesusitaikyti su
krašto, kurį laiko vienu savo kultūros
ir istorijos lopšių, praradimu.

Serbai surengė taikius protesto
mitingus Belgrade, kuriuos stebėjo
policija. Ji yra itin budri po neramu-
mų sekmadienį, kai nesutinkantys su
Prištinos sprendimu serbai apmėtė
akmenimis JAV ambasados Serbijos

sostinėje pastatą.
Valstybės, turinčios savo teritori-

joje sukilusių regionų, reagavo į vie-
našališką Kosovo nepriklausomybės
paskelbimą nuogąstaudamos arba
atvirai nepritarė krašto atsiskyrimui.
Tarp šalių, užimančių tokią laiky-
seną, yra Ispanija, Azerbaidžanas,
Gruzija, Šri Lanka ir Kinija.

Serbijos parlamentas antradienio
naktį vienbalsiai balsavo už rezoliuci-
ją, ,,panaikinančią neteisėtą aktą,
kuriuo Kosovo laikinosios įstaigos
vienašališkai paskelbė nepriklau-
somybę”. Tačiau šis balsavimas, kaip
ir kai kurios Belgrado teisinės prie-
monės, kažin ar turės kokią nors
praktinę reikšmę.

Rusija parėmė Serbiją, atsisaky-
dama pripažinti Kosovo nepriklau-
somybę ir pažadėdama neįleisti jo į
Jungtines Tautas. Tuo tarpu Turkija
pripažino Kosovą, kuriam Osmanų
imperijos laikais viešpatavo 500 me-
tų. Gretima Albanija, nenorėdama
būti pirmoji tarp pritarusiųjų krašto
atsiskyrimui, kad išvengtų kaltinimų
ypatingais požiūriais į Kosovą, vėliau
taip pat prisijungė prie šalių, pasiren-
gusių nusiųsti ten savo pasiuntinius.

Belgija, Liuksemburgas, Slovė-
nija, Švedija, Airija, Danija, Suomija,
Bulgarija, Lenkija, Estija, Latvija,
Lietuva, Austrija ir Vengrija taip pat
prisijungė arba rengiasi prisijungti
prie šalių, pripažinusių Kosovo ne-
priklausomybę. Čekija, Nyderlandai,
Portugalija, Graikija ir Slovakija kol
kas nepriėmė jokio sprendimo.

Havana, vasario 19 d. (AFP–
BNS) – Pasiligojęs 81 metų Fidel
Castro, kuris Kubą valdė penkis de-
šimtmečius, antradienį visam laikui
atsisakė Kubos prezidento ir gink-
luotųjų pajėgų vyriausiojo vado pa-
reigų.

Praėjus pusantrų metų po to, kai
dėl ligos turėjo laikinai perduoti
valdžios įgaliojimus savo broliui
Raul, F. Castro per oficialią žinias-
klaidą pranešė, kad nebesieks vėl eiti
prezidento pareigų. ,,Mano bran-
giems tėvynainiams, kurie suteikė
man didžiulę garbę išrinkdami mane
parlamento nariu – aš neketinu už-
imti ir neužimsiu – kartoju – aš ne-
ketinu užimti ir neužimsiu valstybės
tarybos pirmininko ir vyriausiojo
vado posto”, – laiške rašo Kubos
vadovas, kuris atėjęs į valdžią po gin-
kluotos revoliucijos salą valdė beveik
50 metų.

Raul Castro prieš mėnesį sakė,
kad Nacionalinė Asamblėja vasario
24 dieną išrinks kitą Kubos preziden-
tą, ir buvo spėliojama, kad pirmą
kartą per penkis dešimtmečius juo
gali būti išrinktas ne F. Castro.

Kubos Nacionalinės Asamblėjos
pirmininkas Ricardo Alarcon yra
sakęs, kad nors F. Castro sveiksta, tik
jam pačiam spręsti, ar jis liks prezi-
dentu, jei vasarį juo bus išrinktas.

Kai kas spėja, kad R. Castro gali
tapti nuolatiniu prezidentu arba kad
gali iškilti kitas aukštas režimo
pareigūnas. Tai formaliai nutrauktų
F. Castro vyravimą, tačiau nedaug

kas abejoja tuo, kad Fidel ir tuo atve-
ju liktų įtakingas.

Nors atrodo, kad Fidel sveikata
geresnė nei prieš metus, daugelis Ku-
bos stebėtojų mano, kad jis negalės
atgauti visų turėtų didžiulių valdžios
įgaliojimų. Kai kurie analitikai spėja,
kad jis gali likti valstybės vadovu
,,popieriuje” ir iš esmės veikti kaip
koks užkulisinis 1959 metų revoliuci-
jos sergėtojas, o kasdienį darbą palik-
ti kitiems aukščiausiems komunistų
pareigūnams.

Revoliucijos ir komunizmo ikona
F. Castro atsilaikė prieš beveik visą
pasaulį ir pavertė Kubą krislu galin-
gos kapitalistinės Amerikos akyje.

F. Castro, kuris 1959 metais į
valdžią atėjo nuvertęs Fulgencio Ba-
tista, yra sakęs, kad niekada nesi-
trauks iš politikos, bet sunki liga
prieš pusantrų metų privertė jį pa-
sitraukti iš viešojo gyvenimo. 

KANDAHARAS
Afganistano pietiniame Kanda-

haro mieste mirtininkui susprogdi-
nus užminuotą mašiną žuvo mažiau-
siai vienas žmogus. „Taksi buvo įvyk-
dytas mirtininko išpuolis. Vienas ci-
vilis asmuo žuvo, o dar vienas nuken-
tėjo”, – sakė ministerijos atstovas
spaudai Zemarai Bashary. „Manau,
kad taikinys turėjo būti policijos
automobilis, bet (užpuolikui) nepa-
vyko iki jo priartėti”, – sakė jis. Tai
jau trečia mirtininko ataka šiame
regione per pastarąsias tris dienas.

MADISON
JAV demokratų kandidatė į pre-

zidentus Hillary Clinton savo var-
žovą Barack Obama bandys pristab-
dyti geru antradienio pasirodymu
Wisconsin pirminiuose rinkimuose,
nors ji ir užleidžia pirmenybę Te-
xas. Respublikonų stovykloje nu-
mylėtinis senatorius John McCain
užsitikrino buvusio prezidento Geor-
ge Bush paramą, kuri gali padėti jam
patraukti savo pusėn juo abejojan-
čius partijos konservatorius. Wis-
consin į Demokratų partijos suva-
žiavimą, kuris išrinks oficialų parti-
jos kandidatą į JAV prezidentus,
nusiųs 74 delegatus. B. Obama ant-
radienį turėtų laimėti balsavimą
Hawaii, kuriuose gimė. Tad jeigu jis
laimės ir Wisconsin, užsitikrins de-
šimtą iš eilės pergalę po „superantra-
dienio” balsavimų, per kuriuos nė
vienas kandidatas neįgavo lemiamos
persvaros.

ANKARA
Turkija nagrinėja galimybes

surengti sausumos išpuolį prieš Kur-
distano darbininkų partijos (KDP)
kovotojus Šiaurės Irako teritorijoje.
Ji sutelkė prie sienos su Iraku kelias-
dešimt tūkstančių karių. Turkija,
įeinanti į NATO sudėtį, teigia turinti
teisę kovoti su KDP, kurios kovotojai
pastaraisiais mėnesiais surengė kelis
smurto išpuolius Turkijos teritorijo-
je, per kuriuos žuvo keliasdešimt
Turkijos kareivių ir taikių gyventojų.
Irako ir JAV vyriausybės remia Tur-
kijos teisę persekioti sukilėlius iš
KDP, tačiau nuogąstaudami, kad
padėtis Irako šiaurėje gali būti su-
drumsta, ragina atsisakyti didelių
karinių žygių.

Pasaulio naujienos
Fidel Castro atsistatydino 
iš prezidento pareigû

PRIŠTINA
Serbų grupės antradienį padegė

dvi Kosovo ir Serbijos sienos perėjas,
todėl turėjo įsikišti NATO taikdariai,
kuriems tai buvo pirmas įsikišimas
po Kosovo nepriklausomybės paskel-
bimo. Šie įvykiai įvyko maždaug 11
val. 30 min. r. vietos laiku sienos pe-
rėjose ,,Gate 1” ir ,,Gate 31” Jarinėje
ir Banioje, sakė policijos atstovas
Veton Elshani, kuris pridūrė, kad nu-
kentėjusiųjų nėra. Jungtinių Tautų
(JT) laikinoji misija Kosove ir NATO
vadovaujamos Kosovo taikos palaiky-
mo pajėgos KFOR patvirtino šiuos
faktus. JT atstovas Alex Ivanko, rem-
damasis policijos informacija, sakė,
kad abiejose perėjose buvo padegti na-
meliai, kuriuose įsikūrę pareigūnai.

ISLAMABADAS
Partija, kuri parlamente rėmė

Pakistano prezidentą Pervez Mu-
sharraf, antradienį po visuotinių rin-
kimų pripažino savo pralaimėjimą.
,,Mes pripažįstame tautos sprendi-
mą, – sakė Pakistano musulmonų ly-
gos (Q) atstovas Tariq Azeem. – Ofi-
cialiai pripažįstame pralaimėjimą.”
Gavus duomenis iš 257 apygardų, bu-
vo paskelbta, kad PML-Q ir jos są-
jungininkai iš viso gavo 57 vietas.
Valstybinė televizija pranešė, kad,
kaip rodo pirminiai rezultatai, nužu-
dytosios buvusios premjerės Benazir
Bhutto Pakistano liaudies partija (PLP)
turi 85 vietas, buvusio premjero Na-
waz Sharif Pakistano musulmonų
lyga (PML-N) – 65 vietas, o PML-Q,
mažesnės partijos ir nepriklausomi
kandidatai gavo likusias vietas. 

JEREVANAS 
Armėnijoje antradienį buvo

renkamas naujas prezidentas. Rin-
kimus po atkaklios kampanijos tu-
rėtų laimėti kadenciją baigiančio va-
dovo didžiausią pasitikėjimą pelnęs
premjeras Serž Sarkisian. Apklausos
rodo, kad S. Sarkisian gerokai lenkia
aštuonis savo varžovus ir turėtų
pakeisti prezidentą Robert Kočarian,
kuris pagal šalies konstituciją negali
siekti trečios penkerių metų kadenci-
jos. Vis dėlto analitikai sako, kad S.
Sarkisian gali būti sunku užsitikrinti
daugiau nei 50 proc. balsų, kurių rei-
kia norint išvengti rizikingo antro
rinkimų rato.

EUROPA

JAV

Fidel Castro
AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI
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PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ

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

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

•••ÎVAIRÙS•••

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

* Moteris šeštadieniais gali išvalyti jūsų
namus. Tel. 708-220-3202.
* Moteris, gyvenanti Lockport, ieško
darbo iki pietų. Tel. 708-638-8823.
* Pirksiu nebrangų, 4 cilindrų, gerai va-
žiuojantį automobilį. Tel. 708-220-3202.
* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.
* Reikalingas gitaros mokytojas. Tel.
312-287-9806.

* Ieškau išsinuomoti 2 ar 3 mieg. ir 2 vo-
nių butą vakariniuose ar pietvakariniuose
rajonuose. Tel. 224-522-0226.

Atkelta iš 3 psl.
Pagal dabartinę politinės siste-

mos logiką, mažiausiai galimybių
užsitikrinti ministro arba Seimo na-
rio karjeros tęstinumą turi tas, kuris
bandytų imtis minėtų ar kitų valsty-
bę žlugdančių problemų. Beveik tik-
ras dalykas, kad sprandą tokiam
entuziastui neišvengiamai tektų nu-
silaužti – anksčiau ar vėliau jis
atsitrenktų į interesus žmonių, kurie
lobsta iš tokios netvarkos. (...) Nieko
neveikiantys, vien besifotografuojan-
tys ir interviu dalijantys, banaliuose
televizijos siužetuose savo lėkštą
išmintį žarstantys ministrai ar Seimo
nariai – šiandien patys „populia-
riausi”. Logiška. Jie niekam netruk-
do. Todėl leidžiama jiems pasijusti
reikšmingais, kada kitu atveju jų
niekas niekada net nepastebėtų. Už
šitokio „populiarumo” vaikymąsi,
valstybės reikalų supratimą ir jų
tvarkymą anksčiau ar vėliau neišven-
giamai ateina sąskaitos. Tačiau ap-
mokėti jas tenka dažnai, deja, ne pa-
tiems išlaidautojams.

Popiežiaus nuncijus B. Bangio-
vanis 1560 m. aplankė karaliaus
Žygimanto Augusto dvarą ir pateikė
ataskaitą popiežiui apie karaliaus
„išlaidumą brangenybėms ir puoš-
menoms”. Su vienuoliui būdingu
atidumu ir kruopštumu, Vatikano
pasiuntinys pedantiškai surašė Lie-
tuvos valdovo asmeninius turtus,
kurių karaliaus tuštybė neleido
neparodyti. Iškalbingas dokumentas
apie laiką ir žmogų. Karalius, pasak
apaštališkojo legato, Vilniuje turi 180
didelio kalibro patrankų, daugelį
mažesnių, ir „kadangi yra pamėgęs
ginklus”, ketina nuliedinti jų dau-
giau. Jo arklidėse – 2,000 žirgų, iš jų
600 matęs pats B. Bangiovanis, kiti,
įskaitant eržilus ir kumeles, buvę
kaimų ganyklose. (...)

Apaštališkais legatas savo doku-
mente tęsia toliau Lietuvos valdovo
asmeninio naudojimo turtų išskai-
čiavimą, bet mes šioje vietoje šį jau-
dinantį pasakojimą pertrauksime,
ka-dangi liudijimas, kad Venecijos ir
popiežiaus lobynai su Žygimanto
Augusto turtais „negali lygintis”,
savaime jau yra užtektinai iškalbin-
gas. Ir čia pat iškelsime retorinį
klausimą: o kur šiandien šie pasakiš-
ki valdovo turtai?

Ir ką mano apie tai šiandienos
didikai ir valdovai? Argi dabar jie jau-
sis saugesni, prieš svetimų kraštų

pasiuntinius galėdami pasipuikuoti
„LeoLT” nuosavybe? Bet kur jų ka-
riuomenė? (...) Dabar ši skurdo,
socialinės atskirties „ledynmečio”
šalis nori skelbtis pasauliui esanti
„drąsi”? Įžūlus savanaudiškumas, ne
drąsa, dabarties bruožas.

Ir tai man primena kai kuriuos
bruožus pagyvenusios ponios, kurios
sielos esmę gerai nusakė vienas XIX
amžiaus publicistas. Mykolo Kleopo
Oginskio, praeityje aukšto Lietuvos
didžiosios kunigaikštystės dignito-
riaus, antroji žmona Marija de Neri
Oginskienė, buvo labai graži, žavin-
ga, neeilinio proto, išskirtinio ap-
sukrumo ir sumanumo moteris.
Venecijos tavernos savininko duktė
italė, Lietuvoje tapusi turtinga ir iš-
kilusi į pačias aukštuomenės viršū-
nes, pagaliau tapo ponia, apie kurią,
jos amžininko Stanislovo Moravskio
liudijimu, „jokiu būdu nebūtum ga-
lėjęs pasakyti, kad kadaise [ji] stum-
dėsi smuklėje”.

Jei kurie Vasario 16-osios akto
signatarai galėtų įvykdyti B. Nainio
pageidavimą pasižmonėti po dabar-
tinę Lietuvą ir ką nors apie ją pa-
sakyti, spėju, kad pasižvalgę po
Vilniaus centrą daugelis iš jų nė neį-
tartų, kad tėvynė penkiasdešimt me-
tų stumdėsi „sovietinėje smuklėje”.
Tačiau užtektų jiems išvykti 10 km
už Vilniaus, pasiklausyti Lietuvos
vardu savo tiesas skelbiančiųjų kal-
bų, o ypač – pasižiūrėti į kai kurias
akis, kad šia būtybę apibūdintų
panašiai, kaip ir S. Moravskis ponią
iš Venecijos tavernos: „Tuo metu ji
jau buvo tikra ponia, aristokratė,
išdidi aristokratė tikra to žodžio
prasme. (...) nusikalstamas egoizmas
ir visiškas kilnių jausmų nebuvimas,
širdies ir sąžinės balso stoka, su-
teikianti jai natūralią persvarą prieš
nors šiek tiek širdies turinčius žmo-
nes, įžūlus ir begėdiškas žvilgsnis;
tam tikro išsiauklėjimo ir mandagu-
mo stelbiamas koketavimas, italės
sumanumas, gudrios lapės klastingu-
mas, galų gale visuomenėje jau pa-
sirodžiusi nauja karta, kuri negalėjo
žinoti jos praeities – dėl viso to ji
atrodė rimta, gerbiama, žinoma ir
įstabi moteris, prieš kurią kaip prieš
dievaitę ir mūsuose, ir užsienyje
nuolankiai nusilenkdavo!”

Straipsnis sutrumpintas.

Balsas.lt 

PONIA IŠ VENECIJOS TAVERNOS

JAV mokslininkai apie
globalinį atšilimą

ZENONAS PRÙSAS

Neseniai gavau straipsnio kopiją
iš „Journal of American Physicians
and Surgeons”, pavadintą „Environ-
mental  Effects of Increased Atmo-
spheric Carbon Dioxide”. Tai 132
mokslinių studijų, išspausdintų
„Science, Nature, Climate Research”
ir kituose moksliniuose žurnaluose
apžvalga.  Apžvalgos autoriai yra A.
B. Robinson, A. E. Robinson ir W.
Soon. Nevarginsiu skaitytojų detalė-
mis, kurios užima 10 puslapių, tik pa-
minėsiu mane, kadaise studijavusį
miškininkystę, sudominusį eksperi-
mentą. Jame per anglies dvideginio
koncentracijos padvigubinimą atmos-
feroje  pušies prieauglis buvo padi-
dintas net 248 proc. Tai yra puikus
rezultatas, kurio nebūtų galima gau-
ti, naudojant dabar naudojamas prie-
mones. Tai rodo, kad anglies dvide-
ginio padidinimas atmosferoje turi
daug galimybių miškininkystėje ir
agronomijoje, pavyzdžiui, šiltadar-
žiuose. Nenorėdamas atpasakoti, iš-
verčiau ir išskyriau pagrindines stu-
dijos išvadas.

1. Autoriai nerado eksperimenti-
nių duomenų, kurie patvirtintų hipo-
tezę, jog žmonijos naudojami neorga-
niniai angliavandeniai (akmens ang-
lis, nafta ir gamtinės dujos) ar atmo-
sferoje esąs anglies dvideginis daro
įtaką atmosferos temperatūrai ar
gamtovaizdžiui. Nėra reikalo suma-
žinti CO2, NH4 ar kitų šiltadaržio
dujų koncentraciją atmosferoje, kaip
buvo siūloma keturiose apžvalgoje
minėtose studijose.

2. Mums nereikia rūpintis dėl
galimų gamtinių nelaimių dėl vyks-
tančio planetos atšilimo, net jai jis ir
toliau vyktų. Per praėjusius 3,000
metų mūsų planeta yra buvusi daug
karštesnė, negu dabar, be katastro-
fiškų pasekmių. Šiltesni orai papras-
tai tik padeda, pagerindami aug-
menijos augimą šaltesniuose kraš-
tuose.

3. Dėl akmens anglies, naftos ir
gamtinių dujų nadojimo visame pa-
saulyje dideli žmonių skaičiai buvo iš-
vaduoti iš neturto. Tas procesas vyks
ir toliau, išleidžiant dar daug daugiau
anglies dvideginio į atmosferą. Tai

pagerins žmonių sveikatą, gyvenimo
trukmę, gerovę ir produktyvumą.

4. Jungtinės Amerikos Valstijos
ir kitos šalys turėtų pagaminti dau-
giau, ne mažiau energijos. Praktiš-
kiausi, ekonomiškiausi ir gamtosau-
gos atžvilgiu geriausi metodai yra per
neorganinius angliavandenius ir per
atominės energijos technologijas.

5. Žmonių naudojama akmens
anglis, nafta ir gamtinės dujos iki šiol
neturėjo įtakos planetos tempera-
tūrai ir dabartiniai duomenys rodo,
kad neturės įtakos ir ateityje. Bet
anglies dvideginis pagreitina aug-
menijos augimo tempus ir leidžia
augmenijai augti sausesnėse vieto-
vėse. Gyvūnija, kuri daug priklauso
nuo augmenijos, darosi įvairesnė ir
daugėja.

6. Žmonių veikla irgi iš dalies pri-
sideda prie anglies dvideginio padi-
dėjimo atmosferoje. Žmonės į atmos-
ferą iškelia anglį iš žemės gelmių ak-
mens anglies, naftos ir gamtinių dujų
pavidalu, padarydami ją prieinama
gyvūnijai. Mes gyvename vis gerėjan-
čiose gamtinėse sąlygose, šio anglies
dvideginio atmosferoje dėka. Mūsų
vaikai irgi galės džiaugtis šia planeta,
turinčia daug daugiau augmenijos ir
gyvūnijos negu mes dabar turime ir
dabar ja džiaugiamės.

Taigi, yra dvi pagrindinės teori-
jos dėl globalinio atšilimo. Vienai
atstovauja buvęs viceprezidentas Al
Gore ir dauguma Amerikos žinias-
klaidos atstovų. Kita yra atstovauja-
ma daugelio, o gal net ir daugumos
mokslininkų, dirbančių šioje srityje.
Daugumai „Draugo” skaitytojų gal
yra žinoma  A. Gore pozicija, nes dau-
guma jų žiūri televiziją ir skaito
Amerikos spaudą. O Amerikos moks-
lininkų nuomonė buvo apibendrinta
šiame straipsnelyje. Abi teorijos ats-
tovauja kraštutinumams. Viena yra
per daug pesimistinė, kita per daug
optimistinė. Tiesa yra kažkur tarp
šių dviejų kraštutinumų. Ją žino tik
Dievas.

P. S. Beje, minėtoje studijoje tarp
autorių ir bendraautorių šešis kartus
yra minimas ir S. L. Baliūnas. Be abe-
jo, jo šaknys yra lietuviškos. Būtų
įdomu sužinoti, ar jam ką nors reiš-
kia žodis „Lietuva”.
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Dantû gydytojai 
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Vidaus ligos 
Stuburo ir skausmo 

ligos

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, 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�

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

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

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

* * *
Nereikia aiškinti, kokį vaidmenį

visuomenėje turi žiniasklaida. Ji ne
tik informuoja visuomenę, bet ir
žinių pateikimu formuoja gyventojų
nuomonę apie įvairius įvykius ir
suteikia visuomeninę kryptį. Sunku
būtų rasti kraštą ar demokratinę val-
stybę, kuri, turėdama prastą žinias-
klaidą, progresuotų. Deja, žiniasklai-
da Lietuvoje yra apverktinos būklės –
ji nėra atsakinga visuomenei ir leng-
vai paperkama. Savo kasdieninėje
veikloje ji gaudo kriminalinius įvy-
kius ir sensacijas, mažai ką teigiamo
pateikdama apie valstybę ir visuo-
menę, ir, su mažomis išimtimis, dau-
giau žaloja, negu gerina visuomenės
žinojimą ir nuotaiką. Kiekvienas rim-
tesnis stebėtojas gali aiškiai matyti,
kad kai kurie Lietuvoje pasirodantys
laikraščiai pagal savo turinį tarnauja
svetimų valstybių interesams.

Žiniasklaida, kaip ir kitos ūkio
šakos, yra pelno siekianti verslo šaka.
Tačiau skirtingai nuo kitų verslo
šakų ji turi nepaprastą įtaką krašto
gyventojams. Ji yra tartum didžiulis,
garsiai rėkiantis televizijos ekranas,
kuris kiekvieno iš mūsų akis ir ausis
patraukia savo veikla. Vakarų kraš-
tuose ji yra atsakinga visuomenei už
savo veiklą – skleidžiamų žinių tikru-
mu, Lietuvoje tokios atsakomybės jie
nejaučia. Lietuvos žiniasklaida, kuri
iš kitų verslo šakų ir valstybės insti-
tucijų reikalauja skaidrumo, to prin-
cipo netaiko sau. Ji elgiasi panašiai
kaip pamokslaujantis blogas klebo-
nas, kuris savo klausytojams sako:
„Klausyk manęs, ką aš sakau, bet ne-
žiūrėk, ką aš darau!”

Tarptautinės vertinimo agentū-
ros Lietuvos žiniasklaidą vertina
kaip laisvą, laisvesnę negu kitų
Vakarų valstybių. Deja, ta žiniasklai-
dos laisvė yra tik nuo valdžios insti-
tucijų, bet ne nuo korupcijos ar lei-
dėjų savivaliavimo. Spaudos laisvė
Lietuvoje yra paversta į nevaržoma
leidėjų laisve paruoštas visuomenei
žinias pagal leidėjų norą. Dienraščiai
mirga įvairiais straipsniais, nuogir-
domis ir sensacijomis, kurios neturi
pagrindo ir liudijimo. Savo patikimu-
mu iš jų išsiskiria tik iš užsienio
agentūrų paimtos žinios ir aprašy-
mai, o vietinių žurnalistų bandymai
analizuoti tiek vietines, tiek tarptau-

tines žinias dažniausiai yra prastos
kokybės. Keisčiausi savo turiniu yra
moterų žurnalai, kurie jaunoms mo-
terims bando įpiršti mintį, kad ge-
riausias įvykis jų gyvenime būtų iš-
tekėti už turtingo svetimtaučio, gyve-
nančio užsienyje.

Jeigu Lietuvos politinis gyveni-
mas yra nepavydėtinas ir su daugybe
trūkumų, ne mažesni trūkumai sle-
gia ir jos spaudą bei televiziją. Spau-
dą, kuri kaip mokytoja turi visuomet
aiškinti visuomenei ir vyriausybei jų
pareigas ir daromas klaidas. Ji turi
mokyti ir įspėti piliečius, kad jie ne-
siektų vien greito pralobimo visuo-
menės turtą grobstant ir vagiant, kad
pats gyvenimas ir krašto gerovė nėra
sukuriama per trumpą laiko tarpą, o
nuolatiniu darbu ir taupymu per
daugelį metų, ką matome Vakarų
kraštuose.

Lietuvos spauda savo pareigos vi-
suomenei ir savo misijos neatlieka.
Jai dar tolimas kelias ligi Vakarų
kraštų lygio. Ji užsiima neestetiška
praktika versti iš bulvarinės Vakarų
spaudos straipsnius apie gyvenimą
žymių asmenų iš filmų, sporto, verslo
ir mados pasaulio. Laikraščiai ir žur-
nalai yra pilni aprašymų apie jų pra-
bangų, palaidą, tiesiog hedonistinį
gyvenimo stilių, jų seksualinius nuo-
tykius su daugybe partnerių.

Vakarų pasaulio spauda yra pasi-
dalinusi į rimtą, visuomenę infor-
muojančią ir auklėjančią spaudą bei į
geltonąją, bulvarinę spaudą. Lietu-
voje to susiskirstymo dar nėra ir ben-
dra spauda, vardan saudos laisvės,
kaip kanalizacijos vamzdis perleidžia
viską.

Lietuvoje televizija yra net blo-
gesnėje padėtyje negu spauda. Kiek-
vienas blaiviai galvojantis suaugęs
asmuo mato ir supranta, kokią žalą
nekontroliuojamos televizijos laidos
daro jaunimui, rodydamos pigiai ar
veltui iš Vakarų gaunamą šlamštą.

Erotiniai ir kriminaliniai filmai
rodomi jaunam, nepatyrusiam ir pil-
nai nesubrendusiam jaunuoliui patei-
kia pavyzdžius, kaip galima laisvai,
be jokių moralinių varžtų ar tėvų
priežiūros elgtis ir gyventi, džiau-
giantis vien malonumais, ir pergy-
venti ligi šiol neįsivaizduotus nuoty-
kius. 

Bus daugiau.

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 7

Pakeliui į Ukmergę sutiktas afrikietis.

Bronislovas Latvys — buvęs politinis kalinys, kartu su savo mama
žiauriais Stalino laikais ištremtas į Sibirą, dabar jau pensininkas,  gyve-
na Vilniuje. Yra Politinės partijos narys ir nenustoja džiaugtis gyvenimu.
Gyvenimo gėrį įžvelgia paprastuose dalykuose, o humoro jausmas ir
poezija yra geriausi jo draugai.

Vasario 16-ajai

BRONISLOVAS LATVYS

VASARIO ŠVIESA
Mes ilgai laukėm tos dienos,
Mes ilgai ėjome į laisvę.
Žuvo daug brolių, seserų,
Kurie krauju žemelę laistė.

Tai amžina šlovė brangiems,
Mūsų narsiems šalies didvyriams,
Kurie ant aukuro tautos
Savo gyvybę jai paskyrė.

O daugel likusiems gyviems
Vergauti teko už Uralo.
Mirtis jiems žvelgė į akis
Vergaut, atrodė, nebus galo...

Bet mes sugrįžome gyvi,
Mes šaltį, badą nugalėjom.
Krauju aplaistytais takais-
Į tėviškę, kurią mylėjom!

Tai džiaukis, Lietuvos žmogau,
Į ateitį žiūrėk tu drąsiai.
Geresnio krašto ir žmonių
Pasauly niekur nesurasi!



10                        DRAUGAS, 2008 m. vasario 20 d., trečiadienis

Jurgis Baltrušaitis

Jurgio Baltrušaičio rašto faksimilė.

Žvilgsnis į Lietuvių rašytojų draugijos 
2007 metų veiklą 

Pradėdami naujuosius metus,
peržiūrime senuosius metus ir ban-
dome tiesti gaires ateičiai. Prabėgę
metai atnešė Lietuvių rašytojų
draugijai (LRD) ir malonių, ir liūdnų
įvykių. Malonu, kad 2007 m. išleista
daug naujų knygų.  

Sveikiname poetę-laureatę Liūnę
Sutemą-Zinaidą Nagytę-Katiliškienę,
gavusią 2007 m. Lietuvos nacionali-
nės kultūros ir meno premiją už poe-
zijos knygą ,,Tebūnie...”

2007 m.  išleistos šių LRD-jos
narių knygos:  poetė Julija Švabaitė-
Gylienė  išleido septintąją poezijos
knygą ,,Ant vėlių suolelio”, poetė Al-
dona Veščiūnaitė Australijoje išleido
naują eilėraščių rinkinį ,,Edvinas
Gražiaveidis keliauja į Marsą”.  Lei-
dinys skirtas pianistui Edvinui
Minkštimui. 

Rašytojo Vytauto Volerto roma-
nas ,,Pranyko, ir tiek”  2006 m. LRD
aplinkrašty nebuvo paminėtas, nes
knyga per pašto ilgą kelionę rašytojų
valdybą pasiekė tik 2007 m. pradžioje.

Sveikiname poetą Anatolijų Kai-
rį, gavusį premiją iš Lietuvių devinto-
sios dainų šventės komiteto už eilė-
raštį ,,Tėvynė”. Pagal šio eilėraščio
žodžius bus sukurta daina, kurią gir-
dėsime Dainų šventėje Kanadoje,  To-
ronte, 2010 metais.

Mūsų draugijos narys rašytojas
Vilimantas Zablockis grįžo į Lietuvą.
Prieš išvykdamas  2007 m. vasarą iš-
leido tris knygas:  ,,ABėCėlė”, poezija
vaikams, poezijos rinkinį ,,Pradžia”
ir filosofinių mąstymų dienoraščio
forma parašytą knygą ,,Įrodyk man”.
Sveikiname visus kūrėjus.

2007 m. LRD Čikagoje turėjo du
renginius: rugsėjo 10 d. Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre vyko 2006
m. literatūrinės premijos įteikimas
už poezijos knygas: poetei Irenai Nor-
kaitytei-Gelažienei už poezijos knygą
,,Kelionė” ir poetui dr. Antanui Lips-
kiui už poezijos knygą ,,Mėlynoji del-
čia”.  Rašytoja Danutė Bindokienė
pokalbiais su šiais poetais įdomiai su-
pažindino klausytojus su jų poezija.
Meninę programą atliko solistas Algi-
mantas Barniškis, akompanuojant
pianistui Manigirdui Motekaičiui.
Kadangi šie poetai yra ir dailininkai,
patys iliustravę savo knygas, tai

kartu vyko ir jų meno darbų paroda.
Antras renginys buvo gruodžio 9

d.  Buvo paminėta a. a. rašytoja Biru-
tė Pūkelevičiūtė ir poetės Julijos
Švabaitės-Gylienės naujos poezijos
knygos ,,Ant vėlių suolelio” sutiktu-
vės.  Apie abi kalbėjo Stasė Peterso-
nienė. Savo kūrybą skaitė poetai:
kun. dr. Kęstutis Trimakas, Anato-
lijus Kairys ir Kornelijus Jazbutis.
Labai gražiai programą vedė ir poetų
kūrybą skaitė aktorė Audrė Budrytė.

Palaikome gražius ryšius su Lie-
tuvos rašytojų sąjunga.  Šią vasarą su
dukra Daiva susitikome Vilniuje su
sąjungos pirmininku Jonu Liniausku
ir vicepirmininke Birute Jonuškaite.
Jie labai maloniai mus priėmė ir
apdovanojo savo kūryba. Birutė Jo-
nuškaitė rudenį lankėsi Amerikoje.
Vėl susitikome Čikagoje.

2007 m. į Amžinybę iškeliavo šie
rašytojai: Jurgis Blekaitis, Stasys
Dalius, Juozas Kralikauskas,  dr. Čes-
lovas Masaitis, Birutė Pūkelevičiūtė,
dr. Jonas Šalna  ir Vanda Vaitkevi-

čienė.  Ilsėkitės Viešpaties namuose.
Visiems artimiesiems nuoširdi užuo-
jauta. 

Šiais metais Lietuvių Fondo Pel-
no skirstymo komisija nepaskyrė
LRD 2007 m. Literatūrinės premijos.

LRD renginio, vykusio 2007 m. gruodžio 9 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre dalyviai (sėdi iš kairės): pro-
gramos vedėja Audrė Budrytė, poetė Julija Švabaitė-Gylienė, poetai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, Kornelijus
Jazbutis ir Anatolijus Kairys.                                                                                                                           Jono Kuprio nuotr.

2006 m. literatūrinės premijos lau-
reatė poetė Irena Norkaitytė-Ge-
lažienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.

2006 m. literatūrinės premijos lau-
reatas poetas dr. Antanas Lipskis.

Jono Kuprio nuotr.

Jų laiške rašoma: ,,2007 m. gruodžio
12 d., Stasė Petersonienė, Lietuvių
rašytojų draugija, 2534 West 40th St.,
Chicago, IL 60632

Gerb. P. Stasė Petersoniene, pra-
nešame, kad Lietuvių Fondo Pelno
skirstymo komitetas peržiūrėjo Jūsų
pateiktą pakartotinį paramos prašy-
mą projektui ,,Lietuvių rašytojų
draugijos premija”.  Vertiname Jūsų
pastangas, tačiau buvo nutarta laiky-
tis originalaus sprendimo mažinti pa-
ramą premijoms ir daugiau remti
specifinius projektus.

Apgailestaujame, kad komitetas
neparėmė Jūsų prašymo.

Pagarbiai, 
Administratorė 
Laima Petroliūnienė”.

2007 m. rugsėjo 10 d. premijų
įteikime LF atstovas dr. K. Ambro-
zaitis, sveikindamas laureatus ir
įteikdamas 2006 m. premijas, pami-
nėjo, kad ši premija yra LF įsteigta.
Deja, šių metų LF Pelno skirstymo
komisija šią tradicinę premiją nut-
raukė. 

Bet, LRD valdyba nutarė litera-
tūros mecenatų parama šią tradiciją
tęsti.  Turime jau vieną mecenatę –
Nelią Paulauskaitę.  Ačiū jai.  Tiki-

me, kad atsiras ir daugiau mecenatų.
2007 m. premijai turime rimtų kandi-
datų.  Jei kas gali šį projektą paremti,
prašoma aukas siųsti LRD iždininkui
adresu:  Stasys Džiugas, 5729 Edge
Lake Dr. , Oak Lawn, IL 60453-4509.
Primename: nario mokestis – 10 dol.

Dėkojame Lietuvių Fondui už
2006 m. literatūrinę premiją.  Dėko-
jame spaudai:  ,,Draugui”,  ,,Dirvai”,
,,Amerikos lietuviui”, ,,Tėviškės žibu-
riams”, ,,Langui” už žinias apie Lie-
tuvių rašytojų draugiją.

Ačiū savaitraščiui ,,Literatūra ir
menas” Lietuvoje už dažną mūsų pa-
minėjimą.

Labai ačiū redaktorei Laimai
Apanavičienei, žurnalistei Aldonai
Šmulkštienei, žurnalistui Antanui
Paužuoliui ir redaktoriui Vytautui
Radžiui už straipsnius spaudoje.
Ačiū Jaunimo centro vadovybei už
globą.

Dėkoju draugijos nariams už
atsiųstus šventinius sveikinimus ir
laiškučius. Būkime tvirti, sveiki ir
kūrybingi.

LRD valdybos vardu,

Stasė Petersonienė
LRD pirmininkė

Poetė Julija Švabaitė-Gylienė (kairėje) ir LRD pirmininkė Stasė Peter-
sonienė naujos poezijos knygos ,,Ant vėlių suolelio” sutiktuvėse, vykusiose
2007 m. gruodžio 9 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.

Jono Kuprio nuotr.
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Margumynai

Sutrumpinimai: atm. įn. – atminimo įnašas, vard. įn. vardinis įnašas, prog.
įn. – proginis įnašas; pavardė po dvitaškio – aukotojas; suma po pavardės
skliausteliuose – viso įnešta į LF.

Bubulis, Arvydas, FL ($10); Butikis, Helen T., PA ($10); Kumpikas,
Giedrė, NY ($110); Rayner, Marytė, PA ($10); Stravinskas, Dainius, PA
($10); Šukienė, Liūda atm. įn.: Mereckienė, Jūratė, IL ($110); Tamu-
levičius, Valdė, PA ($10); Tamulis, Juozas atm. įn.: Tamulis, Arvydas
ir Audronė, IL ($300);
Balčiūnas, Kazimieras atm. įn.: Ramašauskienė, Živilė, IL ($320); Daf-
tartienė, Inga, FL ($20); Kaunelis, Pranciškus S. ir Diane L., MI ($75);
Mereckis, Zenonas atm. įn.: Mereckienė, Jūratė, IL ($20); Morkevičiū-
tė, Rasa, MA ($230); Orentas, Vytautas, FL ($20); Slepetys, Richardas,
NJ ($55); Vebeliūnas, Vytautas, NY ($20); 
Giedraitienė, Sandra, IL ($125); Gruodis, Algirdas, NY ($75); Kolu-
paila, Prof. Steponas ir Janina atm įn.: Kolupailaitė, Eugenija, IL
($2,075); Marchertas, Algirdas ir Raminta, IL ($475); Matonis, Kazys,
AZ ($50); Miškinis, Dr. Martyna, MI ($1,100); Morrow, Kleb. Dennis W.
vard įn.: Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI; Rudaitis, Teodoras ir
Ritonė, IL ($1,260); 
Siderienė, Zita, FL ($30)
Laucius, Henrikas ir Ilona, MI ($565); Kontautas, Feliksas atm. įn.:
Eikinas, Dana, MA ir Petrulis, Regina, MA;
Biknevičius, Vladas atm. įn.: Karnius, Albinas, FL ir Stasiukevičienė,
Aldona, FL, 
Genitis, Elden, IL ($150); Kazlauskas, Jonas atm. įn.: Kazlauskienė,
Stasė, OH ($100); Kiliulis, Česlovas ir Laima, MA ($750); Kudirka, Dr.
Andrius, IL ($300); Miller, Richard A., IL ($150); Šakalytė-Hamm,
Jurga, PA ($150); Petroliūnas, Tomas ir Laima, IL ($695); Putrius,
Petras ir Jadvyga atm. įn.: Knudstrup, Regina, MI ($400); Stonys,
Dalia Briedytė, MI ($1,680) Tomkutė, Milda, CA ($450); Wolfer, Rudy
ir Aida, IL ($150);
Andriukaitis, Bronius P., IL ($875);
Čyvas, Saulius ir Daina, IL ($180);
Petroliūnas, Viktoras, IL ($283);
Anonis, Vytautas ir Danutė, NY($4,200); Aušra, Kun. Valdas ir Nora,
IL ($300); Banevičius, Viktoras ir Adelija, MA ($400); Draugelis,
Arūnas ir Irena, IL ($2,850); Duda, Robert, MA ($100); Gavril, Mark,
IL ($100); Germanas, Vytautas ir Liuda, IL ($700); Gustonių Sodžius:
Kriaučiūnas, Romualdas MI ($2,100); Herzog, Jonas, CA ($100);
Jakubauskas, Romas ir Teresė, MA ($100); Jatulis, Izidorius atm. įn.:
Jatulis, Mindaugas, NY ($1,700); Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL ($2,640);
Keblys, Kęstutis A., LA ($1,150); Kirvelaitis, Vytenis, IL ($1,800); Ki-
sielius, Dr. Petras ir Daiva, IL ($300); Kisielius, Rita, IL ($9,425); La-
niauskas, Dr. Marius ir Eglė, OH ($400); Liubinskas, Juozas ir Daila,
IL ($1,165); Menciūnas, Angelica, NY ($100); Osmolskis, Povilas atm.
įn.: Osmolskis, Ona, NY ($1,750); Padbury, Guy, Barbara, Nojus ir
Andrius, MO ($300); Pakalnis, Dr. Vytautas A., SC ($4,200); Pajaujis,
Dr. Juozas ir Emilija atm. įn.: Anonis, Vytautas ir Danutė, NY
($1,950); Palionis, Tadas atm. įn.: Palionienė, Gailutė, WI ($1,400);
Puodžiukaitis, Kęstutis, FL ($100); Ramanauskas, Liudas atm. įn.:
Ramanauskas, Albinas, IL (100); Šatas, Victoras ir Milda, IL ($945);
Setcavage, James ir Dorothy, PA ($100); Simėnas-Grayson Ph.D, Vida,
NJ ($1,475); Skučas, Donatas, TX ($300); Totoraitis, Jonas ir Ramunė,
OH ($100); Trumpjonas, Vilius, IL (330); Udrys, Narimantas ir
Janina, MI ($300); Urbonas, Kun. Ignas, IL ($500); Val, Vito ir Regina,
IL ($2,820); Vitas, Robertas ir Gailė, IL ($1,500); Vitkus, Aleksas ir Dr.
Danguolė, IL ($3,600); Zimkus, Vidas ir Asta, IL ($100); Žukas,
Vytautas atm. įn. (mirties metinių pr.): Žukas, Ramunė, NY, ($100);
Krivickas, Joseph, MA ($125);
Raudys, Vytas ir Marija, IL ($930);
Urba, Dr. Vytautas ir Aldona, IN ($2,500);
Alminauskas, Rama, IN ($300); Domanskis, Rimas ir Pranutė, IL
($1,675); Griškelis, Rimas ir Regina, IL ($1,300); Kazakauskas, Carl ir
Eve, PA ($500); Nemickas, Dr. Rimgaudas ir Joan, IL ($4,400); Ta-
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2007 m. spalio, lapkričio, gruodžio

mėn. Lietuvių fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF ka-
pitalas padidėjo $234,666,90 suma! Maloniai kviečiame visus
lietuvius remti Lietuvių fondą.  Mūsų tauta – mūsų ateitis. 

LF vadovybė

LITHUANIAN FOUNDATION, 
INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
Priimame kreditines korteles

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911  127TH ST,, LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616  Fax. 630-257-1647 admin@lithfund.org
www.lithfund.org

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių fondui.

mulis, Arvydas ir Audronė, IL ($530); Urbaitis, Vincas, OH ($500);
Udrys, Alexandras Vytautas vard. įn., ir Udrys, Viktoria Rasa Janina
vard. įn.: Udrys, Narimantas ir Janina, MI, ($200);
Budrys, Antanas ir Jūratė, IL ($615);
Joga, Eugenija atm. įn.: Joga-Empakeris, Viktorija, CA ($2,350); Ten-
der, Bronė Budreikaitė atm. įn.: Tender, Lisa M., MA ($5,500);
Vaišnys, Rimas ir Elona, CT ($3,650);
Kuolas, Almis, MA ($1,600); Mickevičius, Gediminas atm. įn.: Micke-
vicius, Sophia-Zota, IN ($4,005);
Venclova, Tomas, CT ($1,750);
Butkus, John-Jonas, CA ($1,050);
Petrauskas, Steponas ir Marijona atm. įn.: Blanford, Salomėja P., WY
($1,770); Scheidt, Don & Anna, NE ($1,280); Urbonas, Vytautas ir
Teresė, IN ($500);
Vidugiris Charitable Remainder Trust: Elena Vidugiris, CA,
($13,750);
Anonių Šeimos Fondas: Anonis, Vytautas ir Danutė, NY, ($16,000);
Karaitis, Victoria, MI, ($5,100); Peleckas, Peter, IL ($1,100); Raišys,
Vidmantas, WA ($8,250); Vasilius Šeima, AZ ($1,600); Vitkus,
Gintautas, CA ($1,100);
Gedgaudu Šeimos Steigiamas Fondas: Gedgaudas, Mindaugas E., CA,
Jakas, a.a. Rimvydas atm. įn. (laidotuvių aukos): Babinskas, Valdas ir
Ilona, NJ; Bartašius, Vytas ir Dana, NJ; Bendžiūtė, Violeta, PA; Da-
rian, Sophia, PA; Didžbalis, Dainius ir Čeponytė, Jurgita, PA; Farkas,
Beverly A., PA; Gečys, Algimantas ir Teresė, PA; Gečys-Akerley, Gin-
tarė, NJ; Gedeika, John ir Danutė, NJ; Jakas, Dana, NY; Jakas, Ray-
mond B., NY ($250); Mikušauskas, Kęstutis ir Milda, PA; Nenortas,
Vytenis ir Birutė, CT; Satinskas, Henry A., NJ; Valavičius, Arūnas ir
Nenoras, Gintaras, FL ($200);
Algirdo Karaičio Stipendijų Fondas: Karaitis, Victoria, MI ($17,800);
XXX,  IN;
Broniaus Markeliūno Stipendijų Fondas, LT ($20,000);
Paulius, Juozas-Testamentinis palikimas
Raslavičių Šeimos Fondas: Raslavičius, Dr. Polius, MA ($100,000);

A † A
ALDONAI KEZYTEI

Lietuvoje mirus, brolius ALGIMANTĄ KEZĮ, ROMĄ
KEZĮ, seserį DANUTĘ KEZYTĘ-WOLOSENKO ir jų
šeimas nuoširdžiai užjaučia

Giraitės kaimynai:
Vytautas ir Irena Alksniniai
Algirdas ir Dana Alksniniai

Naras ir Kate Alksniniai
Brian ir Vilija Moran

Leonardas ir Dijana Norkai
Giedrius ir Eglė Sierkevičiai

$235
$250

$300

$400
$450
$500

$780

$1,000

$1,910.25
$1,170

$2,000
$15,000
$20,000

$76,586.65
$100,000

Nuo kada Lietuva geria arbatą
Arbatos gėrimas yra gaminamas

iš džiovintų augalo „camallia sinen-
sis” lapų. Šis krūmas auga 15–30 pė-
dų aukščio, bet po apkarpymo yra tik
5 pėdų aukščio. Iš šio augalo sėklų
gauname greit garuojančios alyvos.
Chemiškai tariant, arbata turi kofei-
no ir tanino.

Kiniečių legenda sako, kad jų im-
peratorius Šen Nung gėrė arbatą
2737 metais pr. Kr. Oficialiai žinoma,
kad kiniečiai arbatą geria nuo VIII
amžiaus. Kinai arbatą vadina „čah”
arba „tay”. Žodį „čah” pamėgo Japo-
nija, Indija, Persija ir Rusija. Ang-
lams geriau patiko žodis „tay”, todėl

jie nuo 1660 metų arbatą vadina
„tee” ir „tea”. Lotyniškai arbata yra
„herba” – žolė. Lenkai, sekdami lo-
tynų kalba, arbatą vadina „herbata”.

IX a. iš Kinijos arbata pateko į
Japoniją ir Korėją. Japonai arbatą
pamėgo nuo XIII amžiaus. Kitos  Azi-
jos šalys su arbata susipažino XV a.

Iš Indijos  Europon  arbatą at-
vežė olandai 1650 metais. 1656 m. ar-
bata jau buvo geriama Paryžiuje. Lon-
done arbata pardavinėjama nuo 1657
m. Rytų Europoje arbata pasklido
mongolų dėka.

Arbata pasiekė Lietuvą ir Len-
kiją iš Rusijos XVIII amžiuje. Mūsuo-

se arbata yra minima raštuose nuo
1777 metų. Ji pirmiausia plito dva-
ruose, o nuo 1863 m. pasiekė ir  kaimą.

Pasaulyje didžiausias arbatos ga-
mintojas yra Indija. Ji eksportuoja 60
proc. į Angliją. Po to seka Rusija,
Egiptas, JAV, Airija ir Kanada. Japo-
nai ir kinai irgi yra dideli arbatos
mėgėjai.

Arbatai virti rusai yra sukūrę
puošnų indą – samavorą (virtuvą).

XX amžiaus viduryje anglai arba-
tos išgerdavo 5 kartus daugiau negu
kavos, o amerikiečiai – 25 kartus dau-
giau išgerdavo kavos negu arbatos.

Eugenius Gerulis
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
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

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Kun. pranciškonas iš Vilniaus
Julius Sasnauskas vadovaus Ga-
vėnios susitelkimui šeštadienį, va-
sario 23 d., Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo parapijoje, Brigh-
ton Park (2745 West 44th St., Chi-
cago). 3 val. p.p. – Atgailos ir sutai-
kinimo pamaldos (su asmenine išpa-
žintimi);4 val. p.p. – šv. Mišios; 5 val.
p.p. – pabendravimas parapijos salėje.
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
lietuvių parapija kviečia dalyvauti ir
ruoštis Kristaus Prisikėlimo  iškilmei.

�Lietuvos Dukterų metinis drau-
gijos susirinkimas įvyks š. m. vasario
24 d. 2 val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st. St., Chicago. Kviečiame nares ir
viešnias dalyvauti.

�Pavasarinė mugė vyks Jauni-
mo centro didžiojoje salėje kovo 1 d.,
šeštadienį nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.
ir kovo 2 d., sekmadienį, nuo 10 val. r.
iki 2 val. p. p. Prekiautojai stalus gali
užsisakyti paskambinę tel.: 708-447-
4501 (Milda Šatienė) arba tel.: 708-
636-6837 (Anelė Pocienė). Rengia
Jaunimo centro valdyba ir Moterų
klubas.

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9
d., sekmadienį, PLC, Lemont. Kvie-
čiame visus paremti šią lietuvišką
jaunimo organizaciją.  Daugiau infor-
macijos – Aušra Jasaitytė-Petry tel.:
708-349-8436 arba el. paštu:
ausra67@sbcglobal.net.

�Vienos dienos Gavėnios reko-
lekcijos Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo vienuolyne, Put-
nam prasidės šeštadienį, kovo 1 d.  9
val. r. Rekolekcijas ves vienuolyno ka-
pelionas kun. Arvydas Žygas. Kaina –
60 dol. Tel. pasiteiravimui: 860-928-
7955.

�Savaitgalio rekolekcijos Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo vienuolyne, Putnam  vyks kovo
14–16 dienomis. Rekolekcijos, kurias
ves vienuolyno kapelionas kun. Ar-
vydas Žygas, prasidės penktadienį
6:30 val. v. Pirmoji konferencija 7:15
val. v. Kaina su nakvyne – 120 dol., be
nakvynės – 70 dol. Apie dalyvavimą
pranešti prieš savaitę, kartu atsiun-
čiant 50 dol. mokestį. Pranešimus
siųsti: Immaculate Conception Con-
vent–Retreat, 600 Liberty Highway,
Putnam, CT 06260. Tel. pasiteiravi-
mui: 860-928-7955.

�Detroito Gabijos ir Baltijos
skaučių ir skautų tuntai ruošia savo
tradicinę Kaziuko mugę sekmadienį,
kovo 2 dieną, Dievo Apvaizdos para-
pijos kultūros centre. Galėsite įsigyti
įvairių rankdarbių, išbandyti laimę
Velykinio stalo loterijoje, pažaisti
žaidimų. Smagiai praleisite popietę ir
tuo pačiu paremsite Detroit skautes
ir skautus. Tel.  pasiteiravimui:  248-
478-6885 (Daiva Lukasiewicz). 

IÕ ARTI IR TOLI...

Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
Š. m. kovo 7–9 dienomis Palm Springs, California, organizuojamas

pirmasis kasmetinis Pasaulio Lietuvių teniso turnyras, kuris vyks prieš
prasidedant ,,Pacific Life Open” varžyboms su pasaulio teniso žvaigždėmis.
Varžybose jau sutiko dalyvauti 9 Australijos turnyro finalistai. 

Kovo 7 d. nuo 1val. p.p. iki 7 val. v. – žaidimai, po to – kokteilių vakaras
(kaina 50 dol. asmeniui); kovo 8 d. – nuo 1 val. p.p. iki 7 val. v. – žaidimai,
po to vakarienė su džiazo muzika ir šokiais (kaina – 100 dol.) Turnyro da-
lyvio registracija – 100 dol. 

Kviečiame ne tik dalyvauti turnyre, bet ir atvykti palaikyti lietuvius te-
nisininkus, pabendrauti, pamatyti pasaulio žvaigždes ,,Pacific Life Open”
varžybose! 

Dėl informacijos, viešbučių ir t. t. rašyti el. paštu: 
RimtasMarcinkus@msn.com 

Tel. pasiteiravimui: 323-350-4444 Povilas arba 630-546-7555 Jurgita.
Iki pasimatymo Palm Springs! 
Nugalėtojų laukia diplomai ir piniginiai laimėjimai!

GAVĖNIOS IR VELYKŲ PAMALDOS 
PALAIMINTOJO J. MATULAIČIO MISIJOJE

14911 127th Street  Lemont, IL 60439;  tel. 630 257-5613
matulaitismission@sbcglobal.net; www.matulaitismission.com

Vasario 22 d., penktadienis – 8 val. r. šv. Mišios; 7 val.v. – Bendruomeninės
ir Susitaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi.  Pamaldas ves pranciš-
konas kun. Julius Sasnauskas iš Vilniaus.

Vasario 24 d., sekmadienis – 9 val. r., 11 val. r., ir 6 val.v. – šv. Mišios, Ga-
vėnios rekolekcijų pamokslas. (kun. Julius Sasnauskas). Po 11 val. r. šv.
Mišių – ,,Sriubos pietūs” – Gavėnios rekolekcijų popietė su pranciškonu
kun. Juliumi Sasnausku PLC Lietuvių Fondo salėje, Lemonte.                                                 
Po 6 val.v. šv. Mišių – pabendravimas/arbatėlė su kun. Juliumi Sasnausku
PLC didžiosios salės vakarinėje pusėje. Visi kviečiami.

Vasario 25 d., pirmadienis – 8 val. r. šv. Mišios.  Po Mišių – pusryčiai ir
pabendravimas su kun. Juliumi Sasnausku PLC didžiosios salės vakarinėje
pusėje. Visi kviečiami.

Vasario 26 d., antradienis – 8 val.r. šv. Mišios.  Po Mišių – kavutė ir paben-
dravimas su kun. Juliumi.
6:30 val.v.  Kun. Juliaus Sasnausko pabendravimas su ,,Vyturio” choro
tėveliais ir ,,Dainavos”  choristais. Visi kviečiami.  

Kovo 16 d. – Palmių–Verbų sekmadienis  9 val. r., 11 val. r., ir 6 val.v. –
įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kančios šv. Mišios.

Kovo 19 d. 7 val.v.,  trečiadienis – Bendruomeninės Atgailos ir Sutaikinimo
pamaldos su asmenine išpažintimi (išpažinčių nebus klausoma Velykų
Tridienį).

Kovo 20 d. Didysis Ketvirtadienis – 7 val.v. – Paskutinė Vakarienė, Eucha-
ristijos įsteigimo šv. Mišios ir Švenčiausiojo Eucharistijos sakramento
garbinimas iki 10 val. v.

Kovo 21 d. Didįjį penktadienį – 3 val. p. p – Kristaus Kančia, Šventojo
Kryžiaus pagerbimo pamaldos.

Kovo 22 d. Didysis Šeštadienis – 8 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, suau-
gusiųjų Krikšto ir Sutvirtinimo šventinimas, Velyknakčio Vigilijos šv. Mišios
bažnyčioje.

Kovo 23 d. Velykų sekmadienis – 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apei-
gos ir šv. Mišios  vyks Jaunimo rūmuose. Dalyvauja misijos choras. 9:15 val.
r. Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios vyks misijoje. 11 val. r. – Kristaus
Prisikėlimo dienos šv. Mišios vyks Jaunimo rūmuose. Dalyvauja misijos
choras. 6 val. v. Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios vyks misijoje.
Į Velyknakčio ir Velykų dienos šv. Mišias prašoma atsinešti varpelius, ku-
riais palydėsime ,,Garbė Dievui aukštybėse” ir ,,Aleliuja” giesmes.
Valgių šventinimas: Velyknakčio ir Velykų dienos Mišiose bus šventinami
valgiai/krepšeliai.  

Vasario 17 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, Vasario 16-osios
minėjimo metu Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje
Arvydas Daunoravičius žinomai JAV LB veikėjai, ilgametei tautinių šo-
kių grupės ,,Spindulys” vadovei Rasai Poskočimienei įteikė Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės apdovanojimą – Garbės aukso ženklą. 

Nuotraukoje iš kairės: Lina Poskočimaitė, Remigijus ir Rasa Pos-
kočimai ir Saulius Poskočimas po Rasos apdovanojimo.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Ona Daugirdas, gyvenanti Burr Ridge, IL, pratęsė prenumeratą
dar metams ir paaukojo „Draugui”  75 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Adomas Jocas, gyvenantis Los Angeles, CA, pratęsė „Draugo” me-
tinę  prenumeratą  ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti. Nuošir-
džiai dėkojame.


