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Siùloma viešai skelbti
buvusiû KGB bendradarbiû bylas

A. a. Vytautas Ignas.
V. Maželio nuotr.

Vilnius, vasario 20 d. (Alfa.lt) –
Seime vykusioje diskusijoje apie siū-
lomas naujas Liustracijos įstatymo
pataisas buvo aptarti Liustracijos ko-
misijos darbo principai, komisijos sta-
tusas. Diskusiją surengęs Naciona-
linio saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK) pirmininkas Arvydas Anu-
šauskas parengė teisės akto pataisas,
kurias svarstymui ruošiasi teikti ko-
vo mėn. Seimo pavasario sesijoje.

Labiausiai diskutuotinas klausi-
mas, pasak A. Anušausko, tai Liust-
racijos komisijos statusas. Jo teigimu,
buvusių slaptų KGB bendradarbių
ieškanti komisija turi būti nepriklau-
soma nuo Valstybės saugumo depar-
tamento (VSD).

Šiuo metu galiojančio įstatymo
pagrindu VSD yra sudaryta darbo
grupė, kuri priima slapta su KGB
bendradarbiavusių asmenų prisipa-
žinimus, registruoja duomenis apie
šiuos asmenis bei specialiųjų tarnybų
veiklą ir perduoda šiuos duomenis
Liustracijos komisijai.

A. Anušausko nuomone, viešu-
mas būtų pagrindinis būdas, taiko-
mas buvusiems KGB rezervistams.
„Tos bylos turi būti viešos ir prieina-
mos, o tas sąrašas ir dokumentai tu-
rėtų būti skelbiami”, – diskusijoje
apie Liustracijos įstatymo pataisas
sakė A. Anušauskas. Seimo komiteto
pirmininko nuomone, liustracijos
procesą reikėtų baigti 2012 metais.

Buvusios Liustracijos komisijos
pirmininkės Seimo narės Dalios Kuo-
dytės manymu, „visuotinė liustracija
yra desovietizacija, tačiau turėtume
susitarti vieną kartą ir visiems lai-
kams, kad progą įvykdyti tokio po-
būdžio desovietizaciją mes praleido-
me”. Pasak jos, šiandien reikėtų nus-
pręsti, „ko mes šiuo įstatymu siekia-
me”, o „senasis įstatymas suveltas”.

„Įstatymas turėtų būti nukreip-
tas ne į kažkokias bausmes, o nu-
kreiptas į informacijos apie asmenis,
kurie užima aukštas pareigas, vieši-
nimą”, – sakė parlamentarė.

Ji taip pat pritarė NSGK pirmi-

ninkui, kad Liustracijos komisija tu-
ri būti finansuojama iš biudžeto. Jos
nuomone, finansavimas priklausytų
nuo komisijos darbo krūvio bei ski-
riamų užduočių.

D. Kuodytės tvirtinimu, lius-
tracijos esmė yra tautos apsivaly-
mas, Nukelta į 6 psl.

Mirè žymus išeivijos
dailininkas Vytautas Ignas

lio lietuvių muziejuje Lemont, ALKA
archyve Putnam ir pas privačius as-
menis. Itin nusipelnęs Lietuvai kū-
rėjas dar 1971 m. atsiuntė vertin-
giausių darbų parodą į Vilnių, po
eksponavimo visą kolekciją dovanojo
Tėvynei. Prieš trejus metus daili-
ninkas su žmona Birute sugrįžo į
Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje.

Vilnius, vasario 20 d. (ELTA) –
Eidamas 85-uosius metus vasario 18
d. Vilniuje mirė garsus lietuvių išeivi-
jos dailininkas, Lietuvos dailininkų są-
jungos garbės narys Vytautas Ignas.

Dailininkas V. Ignas (iki 1958 m.
Ignatavičius) gimė 1924 m. gegužės
16 d. Zacižos kaime Raseinių apskri-
tyje. Dailininkas mokėsi iš Justino
Vienožinskio, Antano Gudaičio Kau-
ne, Vilniuje, vėliau – iš Telesforo Va-
liaus, Viktoro Vizgirdos ir kitų Vokie-
tijoje ir už Atlanto. Gyveno Chicago,
Clevelend, New York ir Ashford sody-
boje, lietuviškai pavadintoje Giraite.

V. Ignas sėmėsi įkvėpimo iš lietu-
vių tautosakos ir tautodailės. Suren-
gė per 30 asmeninių parodų tiek iš-
eivijoje, tiek Lietuvoje, dalyvavo per
40 grupinių parodų. Visuotinai pripa-
žintas dailininkas, daugiausia kūręs
išeivijoje (JAV), paliko apie 150 lino
ir medžio raižinių, 200 tapybos pa-
veikslų, 100 mišrios technikos kūri-
nių, 300 piešinių, medinių mozaikų,
vitražų projektų. Jo kūrybos pėdsakų
galima rasti Kanadoje ir JAV, Pasau-

Atsistatydino
Latvijos premjeras

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Vasario 20 d. per susitikimą su prezi-
dentu Valdžiu Zatlers apie savo atsi-
statydinimą pareiškė Latvijos vy-
riausybės vadovas Ivars Godmanis.
Skelbiama, kad prezidentas jau pri-
ėmė premjero atsistatydinimo pa-
reiškimą.

V. Zatlers teigė, kad ministras
pirmininkas jo pasitikėjimą prarado
dar prieš savaitę, kai atsisakė sku-
biai vykdyti vyriausybės pertvarką ir
sumažinti ministerijų skaičių.

Skelbiama, kad galimi kandida-
tai užimti atsilaisvinusią vyriausybės
vadovo vietą yra užsienio reikalų mi-
nistras Maris Riekstins ir valstybės
kontrolierė Inguna Sudraba.

Latvijos premjeras atsistatydino
itin sunkiu šaliai metu. Naujausi
ekonominiai spėjimai skelbia, kad
Latvijos BVP šiemet sumažės ne 5
proc., kaip buvo skelbiama anksčiau,
o net 12 proc.

Seimo Užsienio reikalų komiteto
(URK) pirmininkas Audronis Ažu-
balis sako, jog Latvijos premjero
atsistatydinimas – blogas ženklas
Lietuvai ir Estijai.

,,Į Baltijos valstybes tarptauti-
niu mastu žiūrima kaip į vieną re-
gioną, ir šiuo požiūriu Latvijos prem-
jero atsistatydinimas yra blogas žen-
klas Lietuvai ir Estijai. Kita vertus,
investuotojai, bankai, veikiantys šio-
se šalyse, sakykime, Skandinavijos,
yra susipažinę su padėtimi ir šiuo at-
veju Latvijos įvykiai Lietuvai povei-
kio neturės”, – sakė A. Ažubalis.
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D. Kuodytės tvirtinimu, liustracijos es-
mė yra tautos apsivalymas. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Lietuva ir Jungtinės Amerikos Vals-
tijos (JAV) ketina pasirašyti susitari-
mą del bendradarbiavimo mokslo ir
technologijų srityje.

Susitarimu šalys įsipareigos keis-
tis informacija, atlikti bendrus moks-
linius tyrimus, keistis mokslininkais
ir tyrėjais, organizuoti bendrus moks-
lo renginius ir visokeriopai skatinti

abiejų šalių mokslo ir studijų įstaigų
bendradarbiavimą mokslinių tyrimų
bei eksperimentinės plėtros srityje.

Pasak Švietimo ir mokslo minis-
terijos, šis susitarimas leis Lietuvos
mokslininkams ir tyrėjams veiksmin-
giau dalyvauti bendruose Lietuvos ir
JAV mokslinių tyrimų projektuose,
skatins Lietuvos ir JAV mokslininkų
bendradarbiavimą.

Vyriausybė ketina prašyti prezi-
dentą Valdą Adamkų suteikti įgalio-
jimus švietimo ir mokslo ministrui
Gintarui Steponavičiui pasirašyti šį
susitarimą. ŠMM tvirtina esanti su-
interesuota kuo greičiau pasirašyti
tokį susitarimą. Įgaliojimai pasirašyti
susitarimą JAV Vyriausybės vardu yra
suteikti JAV ambasadoriui Lietuvoje
John Cloud.

Lietuva ir JAV bendradarbiaus mokslo srityje
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Tradicinė spauda visame pa-
saulyje išgyvena ne pačius ge-
riausius laikus. Ekonomikos kri-
zė parodė, kad periodiniai spau-
diniai nebegali išsilaikyti vien iš
reklamos užsakovų ir prenume-
ratos pinigų. Naujienos vis pla-
čiau skleidžiamos internete, čia
jas dažniausiai gali nemokamai
perskaityti bet kas, turintis pri-
eigą prie interneto. Popierinės
laikraščių versijos atrodo atgy-
venusios visų pirma todėl, kad
už jas vis dar prašoma sumokėti.
Tuo tarpu internete, pasak bu-
vusio JAV naujienų žurnalo „Ti-
me” redaktoriaus pavaduotojo
Walter Isaacson, sėkmingai ku-
riamas ,,nemokamos” informa-
cijos mitas. Įdomu, kas imsis ži-
niasklaidos verslo, jei vartotojai
visiškai nustos už gaunamą infor-
maciją mokėti? Jau dabar nuo-
gąstaujama, kad žiniasklaidos
likimas ir turinys tiesiogiai pri-
klausys nuo reklamos užsakovų.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkų Šalpos Fondo
metinis susirinkimas ir vakarienė

Šeštadienį, vasario 28 d., Ateitinin-
kų namuose Lemonte vyks metinis

Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) suva-
žiavimas. Registracija nuo 4:00 val. p.
p., o suvažiavimo posėdžio pradžia —
4:30 val. p. p.

Po to, AŠF vakarienė Ateitininkų
namuose. 6 val. v. – pažmonys, o 7 val.
v. – svečiai bus kviečiami prie stalų
vaišintis Aldonos Šoliūnienės paruoš-
tomis vaišėmis. Kęstutis Daugirdas
pralinksmins svečius trumpa progra-
ma. Kaina – 60 dol. AŠF vakarienei
kvietimai gaunami, skambinant Pra-
nutei Domanskienei 708-246-0049 ar-
ba el. paštu FLD85@aol.com.

Praėjus vasaros atostogoms, žino-
ma, vėl reikėjo eiti į mokyklą. O
prasidėjus darbui ir pasibaigus

poilsiui kibome, aišku, ir mes, Vyskupo
Motiejaus Valančiaus moksleivių ateiti-
ninkų kuopa, į darbą. Šiais mokslo me-
tais mūsų kuopa padidėjo! Turime tris
naujus kandidatus, o neseniai atsirado
ir ketvirtasis.

Mes nusprendėme, kad bent kartą
per mėnesį paįvairinsime sekmadienio
Mišias gimnazijos koplyčioje. Mūsų
pirmosios šių metų organizuotos Mišios
buvo paįvairintos tema – „Aplankome
Šiluvą”. Per tas Mišias mes pasakojo-
me, kodėl būtent kalbame apie Šiluvą,
kuo ji svarbi ir kas ten įvyko. Parodėme
ir neilgą vaizdo įrašą apie Šiluvą.

Spalio mėnesio Mišios sutapo su

Padėkos už derlių švente, po kurių
suruošėme mažą agapę. Bet agapė
nebuvo viskas. Prieš susirenkant sve-
čiams, mes išdalinome lapelius ir pieš-
tukus visiems, ir jie užrašė už ką dėkoja
Dievui. Tada per Mišias mes juos su-
rinkome ir keletą perskaitėme. Ateiti-
ninkas Evaldas Viskontas padeklamavo
eilėraščių. Dar mes buvome sugalvoję
žaidimą: pastatėme „šulinį”, iš kurio
Mišių dalyviai, įkišę krepšį, galėjo
išsižvejoti daržovių arba saldainių.

Per trečiąsias Mišias minėjome
Vėlines. Mes papuošėme gimnazijos
koplyčią žvakutėmis, deklamavome
eilėraščius. Po Mišių su fakelais ir
žvakėmis visi ėjome į kapines, kuriose
taip pat paskaitėme kelis eilėraščius ir
pasimeldėme.

Prieš šv. Kalėdų atostogas savo
organizuojamoms šv. Mišioms parinko-
me temą „Adventinis susikaupimas”.
Per šias Mišias mes, ateitininkai, susė-
dę tarp kitų, suvaidinome trumpą spek-
takliuką, kurio mintis/klausimas buvo

„Kas man yra šv. Kalėdos?”. Kiekvienas
galėjo po to susimąstyti, kokia tikroji
Kalėdų prasmė.

Žinoma, per tuos 4 mėnesius mes
suruošėme ir mažą, jaukų vakarą tik
sau, ateitininkams. Jo metu mes susiti-
kome pas savo globėją Marytę Šmitie-
nę. Mes kalbėjomės, valgėme „karštus
šuniukus” (hot dog’us) ir pasakojome
visokius nuotykius.

Mes dar buvome suplanavę vieną
popietę praleisti kalėdine tema, tačiau
mūsų mokyklą ištiko nelaimė: staiga
mirė mūsų gerbiamas direktorius An-
drius Šmitas. Atšaukėme savo supla-
nuotą kalėdinį vakarą, bet pasveikino-
me savo mokyklos kolektyvą kalėdi-
niais atvirukais.

Išsirinkome naują kuopos pirmi-
ninkę, Gintarę Dambrauskaitę, ir jos
pavaduotoją, Gerdą Ekindorf.

Naujiems metams prasidėjus, mes,
žinoma, nesnaudžiam. Mes jau turime
darbų bei planų sąrašą ir tikimės jį visą
sėkmingai įgyvendinti.

Vasario
16-tosios
gimnazijos
ateitininkų
veikla

Sekmadienį, kovo 1 d., 11:45 val. r.
po kavutės, Dievo Motinos parapijos
svetainėje rengiamas ateitininkų meti-
nės temos pristatymas: ,,Kurkime kul-
tūrą Kristaus šviesoje — ne tik galvo-
jant, bet veikiant”. Temą pristatys
ateitininkų sendraugių centro valdy-
bos narė Birutė Bublienė ir studentė
Lina Bublytė iš Detroito. Bus rodoma
vaizdajuostė. Visi ateitininkai — sen-
draugiai, studentai ir moksleiviai ragi-
nami dalyvauti. Kviečiama ir visa
Clevelando visuomenė.

Cleveland Ateities klubas

Lietuvių gimnazijoje Huettenfelde, Vokietijoje,
ilgus metus veikia Vysk. Motiejaus Valančiaus
ateitininkų kuopa. Kuopos pirmininkė Gintarė
Dambrauskaitė supažindina, ką ligi šiol šiais
mokslo metais kuopos nariai nuveikė.

Vasario 16-tosios gimnazijos Vysk. Motiejaus Valančiaus kuopos nariai susirinkę bibliotekoje

Cleveland ateitininkų
susirinkimas – kovo 1 d.

Kaip išlikom lietuviais Čikagoje

Čikagos Kun. A. Lipniūno/Prezi-
dento A. Stulginskio moksleivių atei-
tininkų kuopos nariai susirinko Atei-
tininkų namuose, Lemonte, š. m. sau-
sio 31 d. Per šį susirinkimą, kuopos val-
dyba nutarė surengti simpoziumą apie
lietuvybę. Dauguma kuopos narių gimė
Amerikoje ir lanko amerikietiškas gim-
nazijas, yra apsupti amerikiečių drau-
gų, nuolat girdi anglų kalbą. Mums
buvo įdomu sužinoti, kaip kitiems
pasisekė išlaikyti savo lietuvišką tapa-
tybę, gyvenant už 4,689 mylių nuo Lie-
tuvos.

Pakvietėm penkis asmenis daly-
vauti simpoziume: Rimantą Dirvonį,
Rimą Petraitį, dr. Joną Prunskį, Gra-
sildą Reinytę ir Viją Sidrytę. Jie atsto-
vavo skirtingoms kartoms, ir kiekvieno
gyvenimo patirtis kiek kitokia — vie-
nas vedęs nelietuvę, kitas pabėgėlis po
Antrojo pasaulinio karo, dar kitas ne-
seniai atvykęs iš Lietuvos su vaikais,
sendraugė gimusi ir augusi Amerikoje

ir studentė, išvažiavusi studijuoti to-
liau nuo namų. Išklausėm jų pergyve-
nimus ir rūpesčius. Viena simpoziumo
dalyvė pasakojo, kad ji vienu metu
nebenorėjo būti lietuve, bet savo šei-
mos įtakojama ir lietuviškos aplinkos
veikiama sugrįžo į lietuviską gyveni-
mą. Galutiniai, šeima turėjo didžiausią
įtaką visiems. Šeima skatino meilę
Lietuvai. Tai rodo, kad užsienyje gyve-
nančiam jaunimui, išlikti lietuviu,
šeima turi daugiausia reikšmės.

Po to, susiskirstėm į atskirus dis-
kusijų būrelius. Diskutavome, kiek
svarbu yra mums išlaikyti lietuvybę,
kalbėjome apie ateities planus, ar mes
lietuviais išsilaikysime? Išvada – tik
sąmoningas lietuvybės supratimas gali
mus išlaikyti lietuviais.

Susirinkimas buvo įspūdingas ir
davė mums progą daugiau pagvildenti,
ką lietuvybė mums reiškia.

Vija Kasniūnaitė
Kuopos korespondentė

Simpoziumo dalyviai – dr. Jonas Prunskis, Grasilda Reinytė, Rimas Petraitis, Vija Sidrytė ir Riman-
tas Dirvonis.

Ateitininkų skyrius tęsiasi 10 psl.
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GAVĖNIOS PRADŽIA IR
POPIEŽIAUS REKOLEKCIJOS

Jau šį trečiadienį Bažnyčioje pra-
sidėjo liturginis Gavėnios, pasirengi-
mo Velykų šventei laikotarpis. Popie-
žius Benediktas XVI, kaip ir kitais
metais, vadovaus Pelenų Trečiadie-
nio liturgijai Romos Aventino kalvos
bažnyčiose. Pamaldos prasidės tė-
vams benediktinams priklausančioje
Šv. Anzelmo bazilikoje. Iš jos Popie-
žiaus vadovaujama procesija eis į už
kelių šimtų metrų esančią Šv. Sabi-
nos baziliką ir joje Šv. Tėvas aukos
Pelenų Trečiadienio Mišias.

Pirmąjį Gavėnios sekmadienį,
kovo 1-ąją, Vatikane prasidės Popie-
žiaus gavėnios rekolekcijos. Joms
vadovauti Šv. Tėvas pakvietė Kulto ir
Sakramentų kongregacijos prefektą

emeritą, iš Nigerijos kilusį kardinolą
Francis Arinze. Rekolekcijos tęsis
visą savaitę iki kovo 7 dienos. Šių
metų Popiežiaus Gavėnios rekolekci-
jų tema – „Kunigas sutinka Jėzų ir
seka juo”.

Popiežiaus rekolekcijose, be
Šventojo Tėvo, tradiciškai dalyvauja
Romos kurijos dikasterijų vadovai
kardinolai ir arkivyskupai. Vykstant
rekolekcijoms, nutraukiama visa vie-
ša popiežiaus veikla. Todėl per visą
rekolekcijų laikotarpį neįvyks nei pri-
vačios popiežiaus audiencijos, nei
trečiadienio, kovo 4-sios, bendroji
audiencija. 

,,Vatikano radijas”

Dėkojame Dievui už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę ir minime
prieš 91 metus po ilgos carinės pries-
paudos žengtą pirmąjį laisvės žings-
nį. Lenkiame galvas prieš mūsų tau-
tos vyrus, kurie, nepaisydami anuo-
met gero mums nelinkinčių kaimynų,
puoselėjo viziją, kad Lietuva gali tap-
ti nepriklausoma valstybe, ir tą sva-
jonę pavertė tikrove. Tai buvo tik
pradžia: reikėjo nueiti sunkų kovų ir
diplomatijos kelią, kad nepriklau-
somybė būtų įtvirtinta. Deja, tik du
dešimtmečius Lietuva džiaugėsi lais-
ve, nes du tironai ją pasidalijo, o vė-
liau ir okupavo. Mūsų visų atmintyje
dar gyvas sovietinės okupacijos laiko-
tarpis, kai Vasario 16-ąją galėdavome
minėti tik savo širdyje ar pačių
artimiausių bičiulių būryje. 

Prieš devyniolika metų išgyve-
nome didžiulį džiaugsmą, kai suby-
rėjus Sovietų Sąjungai galėjome at-
kurti nepriklausomybę. Per beveik
du dešimtmečius Lietuva toli pažen-
gė laisvės keliu, tačiau padarytos ir
daromos klaidos grasina naujomis
bėdomis. Didžiausios jų – tai ne da-
bartinis sunkmetis, iš jo tikrai prisi-
kelsime. Didžioji bėda yra nematoma,
nes glūdi žmogaus dvasioje.

Kad geriau tai suprastume, pa-
analizuokime šiai dienai skirtą Šven-
tojo Rašto skaitinį apie du brolius –
Kainą ir Abelį. Kainas buvo pirma-
gimis Adomo ir Ievos vaikas, gal dėl
to jis pasipūtęs ir pavydžiai žvelgian-
tis į gerąjį jaunesnį brolį. Šventasis Raš-
tas pasakoja, kaip Dievas perspėjo
Kainą: „Jei gera darai, argi nebūsi
pripažintas? Bet jei gero nedarai, prie
durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji
geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti”
(Pr 4, 7). Kainas galėjo netapti brol-
žudžiu. Jis galėjo mylėti brolį, juo
rūpintis ir linkėti jam gera. Tačiau
Kainas matė tik save, o brolis jam
tebuvo kliūtis, kurią reikėjo pašalin-
ti. Jis nužudė brolį ir buvo prakeiktas
– jam teko ne siektoji laimė, bet
prakeikimas ir neviltis.

Iš Šventraščio puslapių mus
pasiekusi istorija labai iškalbinga,
nes nurodo klystkelį, į kurį nevalia
pasukti nei pavieniam žmogui, nei
tautai. To klystkelio vardas – nuodė-
mė, t. y. apsisprendimas gyventi taip,
kaip skatina savimeilė bei savanau-
diškumas, bet ne taip, kaip liepia są-
žinė ar nurodo Dekalogas. Visais

laikais žmogus buvo gundomas tapti
Kainu. Šventasis Raštas tą labai tik-
sliai įvardija: „Prie durų iš pasalų
tyko nuodėmė.”

Sovietmečiu Kaino kelią pasi-
rinkę žmonės grūdo į gyvulinius va-
gonus savo tautiečius ir trėmė juos į
Sibirą. Kaino ženklu pažymėtieji
skundė okupacinei valdžiai savo kai-
mynus, nes tikėjosi iš okupanto gauti
trisdešimt sidabrinių.

Mūsų dienomis Kaino keliu nu-
ėjo visi, kurie, siekdami asmeninės
naudos, iškasė bedugnę tarp nežinan-
čių, kur dėti pinigus, ir nesudurian-
čių galo su galu. Kaino keliu žengia
visi, kurie dabartiniu sunkmečiu ne
solidariu darbu gelbėja Lietuvą, o ge-
riau eina daužyti Seimo langų ir kur-
ti planų, kad Lietuvai būtų blogiau.
Revoliucijos ir riaušės nė vienai val-
stybei niekuomet neatnešė teigiamų
vaisių, nes Kaino darbas nuo pat pra-
džios yra paženklintas prakeikimu.
Jau žinome, kokį šviesų rytojų atnešė
Rusijos žmonėms prieš devynias-
dešimt dvejus metus vykdytos riau-
šės ir Spalio revoliucija. 

Sėjantys Tėvynėje neviltį, pasi-
telkiantys melą ir taip sujaukiantys
žmonių protus, viską kritikuojantys
ir nieko teigiamo Lietuvai nedaran-
tys akivaizdžiai eina Kaino pėdomis.
Jeigu šiems Lietuvos valstybės grio-
vėjams pavyktų pabloginti padėtį,
Lietuvos lauktų neįsivaizduojamai
sunkūs išbandymai. 

Ką daryti? Šventajame Rašte
randame pasakojimą apie vieną vyrą,
kuris taip pat klausė Jėzaus: „Ką
turiu daryti?” (Lk 10, 25). Jėzus pa-
tarė vyrui pasigilinti į Įstatymą, ku-
riame parašyta: „Mylėk Viešpatį, sa-
vo Dievą, visa širdimi, visa siela, viso-
mis jėgomis ir visu protu, o savo arti-
mą kaip save patį” (Lk 10, 27). Tai at-
sakymas ir mums, kurie tikime į Die-
vą ir manome, kad mylime savo Tė-
vynę. Reikia iš tikrųjų mylėti. Jėzus,
matydamas, kad anas vyriškis nesu-
pranta, kaip reikia mylėti, papasako-
jo palyginimą apie plėšikų sužeistą
žmogų.

Žmogus pakliuvo į plėšikų ran-
kas, o tie padarė niekšybę ir, palikę jį
leisgyvį, pasišalino. Plėšikai visuomet
panašūs į Kainą, ir tai visai supranta-
ma. Sunkiau pateisinti elgesį tų,
kurie praėjo pro sužeistą žmogų ir
jam nepagelbėjo.   Nukelta į 13 psl.

LAISVĖS ŽINGSNIAI
Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus homilija Vasario 16-ąją 

Kauno arkikatedroje bazilikoje

Aukščiau bambos
neiššoksi!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Šią patarlę daug kartų girdėjau dar vaikystėje. Tuo laiku dar nesu-
pratau jos perkeltinės prasmės, bet ji liko mano atmintyje visam
laikui. Tačiau jos negirdėjo, o jei girdėjo, to patarimo sau neprisi-

taikė milijonai amerikiečių, kurie tiek prasiskolino, kad savo skolose skęs-
ta. Nuo jų nėra toli atsilikusios finansinės institucijos. Kiti sako, kad tos
institucijos visam tam skolų antsvoriui vadovavo, nes tikėjosi greito pralo-
bimo. Nors tokiam neatsakingam gyvenimo stiliui galo dar nematyti,
Amerikos valdžia, padedama atsakingų piliečių sukauptų pinigų, jau pa-
skyrė milijardus dolerių susidariusią padėtį gelbėti. Visa tai iš tolo stebė-
damas vis galvojau, kad tai manęs neliečia, nes gyvenu atsakingai ir sko-
lininku nesu. Pasirodo, kad visas kraštas yra tame pačiame skęstančiame
laive. Gal valdžios pastangos tą didelę skylę skęstančiame laive užlopant
bus sėkmingos, bet reikėtų užsidėti nuo skendimo apsaugojančią liemenę
ir dairytis artimiausio kranto.

Šia besirutuliojančia ekonomine krize domisi ir psichologai. Žurnalas
,,Monitor on Psychology” praėjusių metų liepos mėn. numeryje bent pra-
bėgomis apžvelgė galimas psichologines priežastis, kodėl amerikiečai išlei-
džia daugiau negu uždirba. Tą straipsnį atidėjau į šalį ateičiai, o ta ateitis
– jau čia. Esant krizėje susidaro proga peržiūrėti išlaidumo įpročius ir da-
ryti atitinkamas išvadas. JAV Komercijos departamento žiniomis, nuo 1982
metų, kada kasmet amerikiečiai vidutiniškai susitaupydavo 11 proc. savo
uždarbio, santaupų vidurkis vis mažėjo. Dabar santaupų vidurkis nukri-
to žemiau nulio. Bankrutavimo atvejų vis daugėja ir dažnėja.

Paskutiniais mėnesiais Amerikos psichologų sąjunga sulaukė daugiau
užklausimų apie finansinius reikalus  iš įvairių žiniasklaidų negu kokiu
kitu klausimu. Tyrinėtojai teigia, kad dėl didėjančio išlaidumo kalti nauji
reklamos būdai ir vis didėjantis vartotojų apetitas (konsumerizmas). ,,Ka-
da tik užeina noras, mes turime progą impulsyviai elgtis, ir tai tampa di-
desne pagunda negu bet kada praeityje”, – teigia psichologas Stuart Vyse,
knygos ,,Going Broke: Why Americans Can’t Hold On To Their Money”
autorius. ,,Yra tiesiog natūralu, kad turime sunkumų su savo skolomis.”

Florida valstijos universiteto profesorius Roy Baumeister galvoja, kad
kaltininkas gali būti perdėtas spaudimas save kontroliuoti. Jis susivaldy-
mą palygina su nuo užsitęsusios mankštos pavargusiais raumenimis. Ko-
vojant su iš visų pusių kylančiomis pagundomis, žmonės gali save išvar-
ginti. Esant tokios būklės, sumažėja atsparumas. ,,Kai esi apsuptas daug
kitų reikalavimų bei spaudimo, kai esi įtampoje, stengiesi pasivyti termi-
nus, dorojiesi su tarpasmeniniais sunkumais – kyla galimybė daugiau iš-
laidauti.”

Kredito kortelės tą išlaidumą tik skatina, teigia Los Angeles psicholo-
gas James Gottfurcht, knygos ,,Blueprint for Success” autorius. Iki 1978
metų, kada buvo panaikintas kredito kortelių reguliavimas, tik pasiturin-
tieji galėdavo jas gauti. Šiais laikais kredito kortelių bendrovės dar gim-
nazijoje esančius bando prisivilioti. Tai darydami per daug dėmesio ne-
kreipia į jų finansinę atsakomybę. Už paskolas ima aukštus procentus, bet
savo klientų nemoko, kaip tas korteles atsakingai naudoti. Purdue uni-
versiteto psichologas Richard Feinberg nustatė, kad žmonės, parduotuvių
languose matydami kredito kortelių lipdukus, pasidaro išlaidesni, nors
kredito kortelės ir nenaudotų. 

Reklamų firmos išleidžia milijonus, norėdamos sužinoti, kaip geriau
savo gaminius ar paslaugas parduoti. Iki maždaug 1970 dešimtmečio mū-
sų gyvenamosios vietos – butai, namai – mums teikė tam tikrą užuovėją
nuo išlaidumo. Žinovų manymu, visa tai pasikeitė nuo 1976 m., kai ,,L.L.
Bean” katalogo parduotuvė įvedė nieko nekainuojančius telefonus, įgali-
nančius pirkėjus prekes užsisakyti telefonu. Netrukus prie to prisidėjo
televizijos apsipirkimo tinklai. Šiomis dienomis interneto pagalba galima
savo uždirbtus pinigus išleisti neišėjus iš namų ar net darbovietėje juos
užsidirbant.

Seniau reklamas matydavome laikraščiuose ir žurnaluose. Dabar jų
pilna visur – lėktuvuose, ant autobusų, tualetuose, net ant servetėlių res-
toranuose. Beliko mažai vietų, kur akis neužkliūva už reklamų. Liūdniau-
sia, kad reklamos pasiekia savo tikslą ir pirkėjus tiesiog stumia prasisko-
linti, o prasiskolinus veda į nelaimes. Finansiniai sunkumai yra didžiau-
sia vedybinių nesutarimų priežastis. Rūpestis dėl skolų gali didinti įtam-
pą ir stumti į depresiją. Vyse galvoja, kad psichologai turi progą padėti
žmonėms jiems priimant atsakingus finansinius sprendimus ir padėti iš-
vengti reklamų keliamų pagundų. Prieš daugelį metų aš su ironija rašiau,
kad pramoniniai, reklamų firmoms dirbantys psichologai stengiasi pirkė-
jams įpiršti įvairias, nebūtinai reikalingas prekes ar paslaugas. Tuo pačiu
metu klinikiniai psichologai rankoves atsiraitoję stengėsi savo pacientus
mokyti, kaip viso to išvengti ar bent sumažinti iš to išplaukiančias neigia-
mas pasekmes.

Tas pats Vyse pastebi, kad žmonės šiomis dienomis turi daugiau vi-
sokio turto negu ankstesnės kartos, bet daugelis jų yra nelaimingi. Toliau
jis teigia, kad psichologai gali būti dalimi sąjūdžio, kuris stengiasi atsispir-
ti didėjančiai komercializmo įtakai. Dabar išgyvenama ekonominė suiru-
tė Amerikoje, jeigu greitai bus sutvarkyta, mažai prisidės prie jau esamų
ir giliai įsišaknijusių įpročių pakeitimo. Tačiau jeigu ekonominė krizė,
kiek apvaldyta ar sušvelninta, tęstųsi bent keliolika metų ar net visą kar-
tą, tik tada susidarytų geros sąlygos žmonėms prieiti prie išvados, kad
aukščiau bambos neiššoksi.
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LF REMS LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ – KUKLIAU, BET REMS
Iš š. m. vasario 16 d. PLC, Lemont įvykusios LF spaudos konferencijos

DALIA CIDZIKAITÈ

Vasario 16 d., pirmadienį, su-
rengtoje Lietuvių Fondo (LF) spau-
dos konferencijoje buvo pranešta apie
tris dalykus: metinį LF suvažiavimą;
finansinę Fondo būklę ir suteiktą
paskolą Pasaulio lietuvių centrui
(PLC); šių metų Fondo lėšų paskirs-
tymą.

Fondas laukia kandidatų

Spaudos konferenciją pradėjęs
LF Tarybos pirmininkas Arvydas
Tamulis pranešė, jog Fondo metinis
suvažiavimas įvyks balandžio 25 d. 

Kaip ir praėjusiais metais, Fon-
das laukia kandidatų siūlymų į Ta-
rybą ir Kontrolės komisiją, mat
kiekvienais metais trečdalis Tarybos
pasikeičia ir baigiasi Kontrolės ko-
misijos narių vienerių metų kadenci-
ja. Reikalavimai yra tokie: siūlomas
kandidatas ir kandidatą siūlantis
asmuo turi būti LF nariai; kandi-
datas turi sutikti su jo kandidatūros
siūlymu; taip pat prašoma pateikti
trumpą kandidato biografiją, atskirai
parašant, kuo jis/ji galėtų prisidėti
prie Fondo veiklos. Pasiūlymų laukia-
ma iki kovo 1 d. Informaciją apie kan-
didatus bus galima rasti ir „Drauge”.

Anot Tamulio, šiųmetinis LF
suvažiavimas nuo praėjusių skirsis
vienu svarbiu dalyku. Praėjusių metų
suvažiavime buvo priimta, kad nuo
šiol bus galima balsuoti ir paštu. Ši
naujovė, Fondo Tarybos pirmininko
teigimu, pareikalavo įstatų pakeiti-
mo, prieš tai gavus JAV Lietuvių
Bendruomenės sutikimą ir patvirti-
nimą. Tokį sutikimą Tamulis gavo
praėjusį rudenį Bostono mieste įvy-
kusioje JAV LB sesijoje. 

Balsavimas paštu suteiks 
nariams daugiau galimybių 

Net ir suteikus galimybę LF na-
riams balsuoti paštu, balsavimas,
anot Tamulio, liks toks, koks jis buvo
ir anksčiau — žmonės gali atvažiuoti
į LF suvažiavimą ir jame balsuoti
arba gali perduoti savo įgaliojimą
kam nors kitam. Tad tie du anksčiau
galioję būdai balsuoti lieka ir dabar.
Tik prie tų dviejų būdų prisidėjo dar
ir trečias būdas – balsavimas paštu. 

Didžiausias pasikeitimas, kurį
Fondo nariai matys gavę įgaliojimą,
kad prie to įgaliojimo bus pridėtas ir
balsavimo lapelis su kandidatų į
Tarybą ir Kontrolės komisiją pavar-
dėmis. (Visi kandidatai, kurių pavar-
dės pasieks Fondą prieš kovo 1 d., bus
įrašyti į balsavimo lapelį su įgalio-
jimu išsiųsti nariams.) Žmonės, kurie
norės balsuoti paštu, galės užpildyti
balsavimo lapelį, kuris keliaus ne į
Fondo raštinę, bet į PO BOX. Po to
bus sušaukta komisija, kurią sudarys
keletas Kontrolės komisijos narių ir
kiti nariai. Tik ta komisija galės
atidaryti tą pašto dėžutę ir suskai-
čiuoti paštu gautus balsus. 

Tamulis užtikrino, jog visi balsai
ir balsavimo rezultatai bus laikomi
slaptai ir perduoti Mandatų komisijai
per suvažiavimą. ,,Balsavimas paštu
turėtų padėti tiems žmonėms, kurie
arba negali atvažiuoti į suvažiavimą,
arba negyvena Čikagoje. Manau, kad
tai padarys Fondą atviresnį, demok-
ratiškesnį ir suteiks daugiau galimy-
bių Fondo nariams išsakyti savo
nuomonę”, – įsitikinęs Fondo Tary-
bos pirmininkas.

Jis priminė, jog šiais metais bal-
savimo lapeliai nebus dalijami per
suvažiavimą, kaip buvo anksčiau.
Nariai paštu gaus balsavimo lapelius
su suvažiavimo pranešimu ir turės tą
lapelį atsinešti į suvažiavimą. Jei
suvažiavimo metu vyks kiti balsavi-
mai, kiti lapeliai bus paruošti jau
pačiame suvažiavime. 

Antras pakeitimas – 
administracinis 

Tarybos pirmininkas pranešė, jog
buvo priimtas dar vienas pakeitimas
– administracinis. ,,Jei anksčiau savo
pirmininkus ir komisijas keisdavome
metų gale, dabar dabartinių pirmi-
ninkų ir komitetų įgaliojimo laikas
bus pratęstas ir jų sudėtis pasikeis po
Fondo suvažiavimo, pirmojo posėdžio
metu”, – sakė Tamulis. Šiais metais
toks susirinkimas įvyks iš karto po
suvažiavimo – balandžio 26 d. 

Taip pat svarbu paminėti, jog
taupydamas pinigus Fondas per šių-
metinį suvažiavimą savo nariams ne-
pasiūlys pietų, bus tik pusryčiai. Sie-
kiant mažinti išlaidas šiais metais
nariai gaus ne visą, o tik finansinę
ataskaitą. 

Fondas skyrė paskolą PLC

Kaip spaudos konferencijoje pra-
nešė Tamulis, Taryba, ilgai svarsčiu-
si, sutiko su paskolos paskyrimu
PLC. Paskolos dydis – 1.15 mln. dol.
Tai paskola, kurią PLC paėmė už
sporto salę. LF tą paskolą perėmė.
Tarybos pirmininkas sakė, jog tai –
grynai finansinis sandėris. ,,Nusta-
tėme paskolos gaires, Fondas kėlė
visus reikalavimus, kurių reikia pas-
kolai gauti.” Paskola skirta penke-
riems metams. LF turi teisę, prane-
šusi apie tai prieš 90 dienų, sutartį
nutraukti arba ją pakeisti. 

Daugiau apie paskolos suteikimą
skaitykite Lauryno Misevičiaus
straipsnyje, kuris pasirodys ‚,Drau-
ge” ateinančią savaitę.

LF investicijos nukrito 
trečdaliu

Kol auditoriai nepabaigė tikrinti
Fondo knygų, Taryba kol kas negali
pasakyti, kiek tiksliai nukrito Fondo
investicijų vertė. Tačiau Tamulis įsi-
tikinęs, jog jei prieš metus Fondas
nebūtų pakeitęs finansinių patarėjų
ir tuo pačiu – investavimo būdų, LF
investicijos būtų nukritusios taip pat
žemai, kaip ir visų kitų fondų – apie

40 proc. Bet dėl konservatyvaus ir
per keletą įvairių sektorių išsklaidyto
investavimo Fondo turimos investici-
jos nukrito daug mažiau – spėjama,
jog tik trečdaliu. 

Ataskaita apie Fondo finansinę
padėtį (bus pateikti 2008 m. gruodžio
31 d. rezultatai) netrukus bus pa-
ruošta ir prieš suvažiavimą išsiųsta
nariams. 

Parems tai, kas gyvybiškai 
būtina

Apžvelgdamas būsimos paramos
galimybes ir sumą Saulis sakė, jog
nors šiais metais LF neturėjo pelno,
vis tiek buvo nutarta, kad Fondas
negali nutraukti paramos skyrimo.
,,Norime išlaikyti tam tikrą pusiaus-
vyrą, norime remti tas organizacijas,
kurių veikla priklauso nuo mūsų pa-
ramos, – teigė Pelno skirstymo ko-
misijos pirmininkas. – Nenorime, kad
sutriktų jų veikla ar būtų pakenkta
jų gyvavimui.” Pasak jo, vyko ilgos
diskusijos, kokią sumą duoti, ir buvo
įvairių nuomonių. Bet galop buvo
nutarta šiais metais skirti 400,000
dol. (praėjusiais metais skirta
650,000 dol.). Saulio teigimu, ši suma

yra savotiškas kompromisas: tarp
didesnės sumos ir nulio. 

Kaip ir kiekvienais metais, ski-
riant paramą, bus laikomasi tam tik-
rų gairių. ,,Mūsų nuomone, – sakė Sau-
lis, – svarbiausia yra remti švietimą.
Norime, kad lietuviškos mokyklos
gyvuotų ir vaikus toliau mokintų;
kreipsime didelį dėmesį į jaunimo
veiklos poreikius; remsime kai ku-
riuos kultūrinius renginius, kurie be
mūsų paramos negalėtų įvykti; taip
pat paremsime žiniasklaidą. Kiti da-
lykai, kurie nėra būtini, kuriuos gali-
ma atidėti iki kitų metų, bus atidėti.”

Anot Tamulio, pagal dabartines
LF gaires Taryba galėjo sakyti, kad
pelno nėra ir jokios paramos šiais
metais ji neskirs. Bet visi nariai su-
tiko, kad Fondas yra finansinis lietu-
viškos veiklos variklis ir todėl turime
prisiimti tam tikrą atsakomybę. Ir
dalis tos atsakomybės, Tarybos pir-
mininko įsitikinimu, yra remti labai
svarbią, gyvybišką veiklą – tokią kaip

lituanistinės mokyklos. 
Saulis pridūrė, jog tai nėra pir-

mas atvejis LF gyvenime, kai nėra
pelno, taip net keletą metų iš eilės
yra buvę ir anksčiau. ,,Bet vis tiek, –
sakė jis, – skyrėme paramą, nes visi
tikėjo, kad rinka atsigaus. Tikimės,
kad ilgainiui rinka atsigaus ir LF
investicijos vėl duos pelną. Veiklos dėl
tokio nuosmukio negalime sustab-
dyti.” Kaip vienas Tarybos narys per
susirinkimą sakė: Fondas nėra amži-
nas. Jis turi savo paskirtį, o ta pas-
kirtis – remti.

Stipendijos – tik iš 
spec. fondelių

Dalis šių 400,000 dol. bus skiria-
ma stipendijoms. Taryba nutarė, kad
bus skirti tik tie pinigai, kurie yra
specialiuose fondeliuose ir kurių
savininkai yra nutarę remti tik tam
tikrus studentus ar stipendijas. Ta
suma, pagal LF administracijos skai-
čiavimus, bus apie 70,000 dol. 

Tai, anot Pelno skirstymo pirmi-
ninko, yra didelis pasikeitimas, nes
pernai stipendijoms buvo paskirta
apie 140,000 dol. ,,Bus labai sunku
įvertinti prašymus šiais metais. Daug
iš tų spec. fondų buvo įsteigti dar
Lietuvai netapus laisvai, tad visų
akys žiūrėjo į Lietuvą, siekiant padėti
ten gyvenantiems lietuviams”, – sakė
Fondo raštinėje dirbanti Petroliūnie-
nė. Tačiau, Tamulio teigimu, nepai-
syti spec. fondelių steigėjų nurodymų
negalima, todėl, nepaisant pasikeitu-
sių laikų, bus atidžiai paisoma jų
nurodymų.

Visos paraiškos turės būti 
pildomos internete

Petroliūnienė pranešė, jog šiais
metais yra naujovė pildant anketas
stipendijai ar paramai gauti – viskas
atliekama internetu – visi dokumen-
tai turės būti užpildyti kompiuteriu
ir atsiunčiami internetu. 

Ši nauja tvarka, pasak Petroliū-
nienės, sutaupys daug laiko tiek raš-
tinės darbuotojams, tiek ir Pelno
skirstymo komisijos nariams. Tiesa,
Saulis pripažino, kad gali iškilti prob-
lemų, ypač vyresnio amžiaus žmo-
nėms, tačiau LF yra pasiruošęs pa-
tarti asmeniškai. ,,Visi, kurie neži-
nos, kaip užpildyti anketas paramai
gauti, gali kreiptis į Fondo raštinę.
Jeigu atsirastų didesnis skaičius no-
rinčių, galėtume surengti mokomąjį
kursą”, – sakė Saulis. 

Šių metų anketos paramai gauti
yra panašios į praėjusių metų, tik dėl
naudojamos naujos programos kai
kurie klausimai bus kiek kitoje vieto-
je. Informacija lieka ta pati, kai ką
net supaprastinome, – teigė Petroliū-
nienė. Tamulis pridūrė, jog anketą
bus galima išsaugoti kaip darbinį
variantą kompiuteryje ir prie jos su-
grįžti kitą dieną. 

Primename, kad prašymų data
stipendijoms yra kovo 15 d., o
paramai gauti – balandžio 15 d.
Stipendijų komisijos posėdis įvyks ge-
gužės 2 d., o paramos skirstymas –
gegužės 30 d. 

LF Tarybos pirmininkas 
Arvydas Tamulis

Pelno skirstymo komisijos
pirmininkas Algirdas Saulis

Daugiau informacijos rasite 
LF svetainėje internete: 

www. lithuanianfoundation.org
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Pasiilgome literatūros vakarų,
ypač su kviestiniais rašytojais iš Lie-
tuvos. Juos sėkmingai ruošdavo ilga-
metė JAV LB Kultūros tarybos pirmi-
ninkė Marija Remienė. Buvo kviečia-
mi Kęstutis Genys, Vytautas Cinaus-
kas, Nijolė Miliauskaitė, Vytautas
Bložė,  Sigitas Geda, Birutė Marcin-
kevičiūtė-Mar, Vytautas Landsbergis,
Jr. Taipgi ir vietiniai rašytojai.

Paminėti buvo Bernardas Braz-
džionis, Jurgis Jankus, Jonas Aistis,
Kotryna Grigaitytė, Aloyzas  Baro-
nas, Henrikas Nagys.

Ruošiamasi garbingai prisiminti
neseniai (vasario 9 d.) mirusį poetą
Kazį Bradūną.

Julija Gylienė
Lemont, IL

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

PASIILGOME LITERATÙROS VAKARÛ

„Drauge” (2008 m. gruodžio 5 d.)
Jurgis Lukaitis klausia manęs, kodėl
užsimaniau eiti į religinę polemiką?

Mano atsakymas: visi žinome,
kad mylima Bažnyčia dabar žengia
skaudžios krizės keliu: a) arkivysku-
pai uždarinėja bažnyčias; b) didėja
kunigų trūkumas; c) mažėja parapi-
jiečių skaičius.

Mūsų pareiga – gelbėti Bažnyčią.

Norint tą krizę įveikti, tenka rasti
priežastis, kurios tarnauja krizei. Kai
rasime, tada žinosime, ką tenka pa-
šalinti. Mano nuomone, krizei tar-
nauja liūdesys, pesimizmas. Tad
pabrėžkime ne Prikaltą, bet Prikeltą
Viešpatį!

Eugenius Gerulis
Naperville, IL

MÙSÛ PAREIGA – GELBÈTI BAÑNYÇIÂ

N. Sinkevičiūtė: Mane labiausiai traukia nepameluotas,
natūraliausias instrumentas – žmogaus balsas

Kovo 8 d., 3 val. p. p. Harris Thea-
ter, Čikagoje, nuaidės choro ,,Daina-
va” ir fortepijoninio Zubovų dueto
koncertas ,,Gratulationes Lithua-
niae”. Šis renginys ne tik paminės
šiemet švenčiamą Lietuvos vardo
tūkstantmetį, bet klausytojams pri-
statys ir specialiai šia proga kompo-
zitorės Nijolės Sinkevičiūtės su-
kurtą „Lietuviškąją siuitą”. Apie bū-
simą koncertą, chorinės muzikos
trauką ir draugystę su išeivijos lietu-
vių chorais – kompozitorė sutiko
pasidalyti su ,,Draugo” skaitytojais.

– Miela Nijole, Jūsų tėvas –
Stasys Sinkevičius, vyras Algi-
mantas Kriūnas – žinomi Lietu-
vos chorvedžiai. Viena pagrin-
dinių Jūsų kūrybos krypčių –
taip pat chorinė muzika. Kokia
buvo pirmoji pažintis su choru ir
chorine muzika? Kuo ji jus pa-
kerėjo?

– Mano pirmoji pažintis su choru
kaip tik ir įvyko mano Tėčio dėka.Vos
5 metų jau buvau pastatyta į vaikų
chorą ir netgi mokyklinė uniforma
buvo pasiūta, nes tokios mažos par-
duotuvėje nenusipirksi. Iki šiol pasi-
žiūrėjus į to laikotarpio nuotraukas
ima juokas matant pirmos eilės vi-
duryje išsižiojusią uniformuotą nykš-
tukę. O po kokių 4 metų, kai ranka
užaugo tiek, kad apimtų kvintos in-
tervalą, buvau pasodinta tam pačiam
chorui akompanuoti (ir visiems ki-
tiems penkiems, – tiek jų tada Ky-
bartų vidurinėje mokykloje buvo).
Moksleivių kultūrinimo tvarka buvo
labai paprasta, sudaryta iš 3 variantų
– trijų veiklos rūšių: arba dainuoji
chore, arba šoki šokių ratelyje, arba
dūduoji dūdų orkestre. Neprisimenu,
kad manęs kas nors būtų klausęs, ar
mane tai žavi, bet sutinku su Jumis ir
nujaučiu, kad būtent tada chorinė
muzika mane ir ,,įsiurbė”.

– Kokius chorinės muzikos
ypatumus išskirtumėte? Ką turi
„girdėti” kompozitorius, rašan-
tis muziką chorui?

– Pagrindinis chorinės muzikos
ypatumas, kuris mane nesulaikomai
traukia ir laiko pririšęs prie jos, tai
yra pats choro instrumentas – nepa-
meluotas, natūraliausias instrumen-
tas – žmogaus balsas. Nepameluotas
dar ir todėl, kad jo nepavyksta nu-
kopijuoti, imituoti net ir galingiau-
siems sintezatoriams, ta natūrali
šiluma ir energetika nepasiduoda
jokioms kopijoms. Tuo tarpu balsas
gali imituoti ne tik įvairius instru-
mentus, bet ir visokius gamtos gar-
sus ir pan. Tada choras gali tapti ir
orkestru, ir teatru, ir mišku, ir
...zoologijos sodu...   

Kompozitorius, rašantis chorui,
manau, pirmiausia turi tikrai gerai
girdėti: turėti gerą vidinę klausą, kad
toje ,,klausoje” galėtų sujungti daug
balsų, girdėti visą skambesį,  nes,
kaip jau minėjau, nėra instrumento
(be paties choro),  kuriuo būtų realiai
galima pasitikrinti to skambėjimo
spalvą.

– Kokius muzikinius elemen-
tus Jūs labiausiai mėgstate nau-
doti? Kaip eksperimentuojate?
Kaip kūrybai pasitarnauja Jūsų
pačios patirtis dainuojant Klai-
pėdos „Aukuro” chore?

– Muzikinius elementus mėgstu
visokius: kuo daugiau  ir, svarbiausia,

įvairesnių. Tik elgiuosi su jais gana
taupiai: viename kūrinyje naudoju
vienokius, kitame – kitokius; taip pat
elgiuosi ir su stilistikomis – nevengiu
įvairių.Tik nemėgstu perdaug mai-
šyti, ,,neverdu 5 grūdų košės”.

Nesiginsiu, tikrai eksperimen-
tuoju, ir tai labai mėgstu, bet sten-
giuosi, kad tie eksperimentai būtų tiks-
lingi ir funkcionalūs, neperžengtų
logikos ir balso galimybių. Dažniau-
siai eksperimentavimo tikslai būna
nukreipti muzikinei kalbai pagyvinti:
įvesti personažiškumą, teatralizuoti
garsą  (pvz., tokie mano kūriniai kaip
,,Naktis tvartelyje”, ,,Carpe diem”,
,,Muzikinė pantomima”, ,,Bildukas”
,,Karuselė” šių eksperimentų dėka
virto choriniais minispektakliais).

Choras ,,Aukuras” (per silpnai
skamba žodžiai, kad pasitarnauja
mano patirčiai) jau 10 metų yra pag-
rindinis mano eksperimentų instru-
mentas. Ir visai nedaug pamurmėda-
mi, kaip tikri chorinio kraujo broliai
ir sesės, tempia mano eksperimentų
vaisius po visą pasaulį, nepasidi-
džiuodami ir vištomis kudakuoti ir
kumščiais pamosuoti scenoje. Gal dar
ir dėl to, kad aš pati prisiimu mažytę
dalelę atsakomybės, stovėdama tarp
jų. Iš tiesų gaunu neįkainojamą patir-
ties naudą.

Šalia ,,Aukuro” dar galiu ,,pri-
dėti”  ir Lietuvos radijo ir televizijos
vaikų chorą, kurie net ir pamurmėti
pamiršta ir šypsodamiesi priima į sa-
vo širdis visus mano ,,eksperimen-
tus” bei išneša juos į sceną nustebu-
siai publikai.

– Jūsų kūrybai nesvetimi
liaudies muzikos elementai,
lietuvių kompozitorių kūrinių
parafrazės, variacijos. Kokia mu-
zikinė forma Jums yra mieliau-
sia? Kokių kompozitorių kūryba
Jums padarė didžiausią įtaką?

– Kadangi lietuvių liaudies dai-
nos, jų intonacijos ir tekstai man yra
pats gražiausias ir giliausias dalykas,
kuris telpa sąvokoje ,,Lietuva”, aš
nuoširdžiausiai džiaugiuosi, kad ma-
no kūryboje juntami liaudies muzikos
elementai. O muzikinės formos man
mieliausios tos, kurias reikėtų pava-
dinti ,,kraštutinėmis”: arba mažutė
talpi miniatiūra, arba stambi ciklinė
forma, sudaryta iš spalvingų minia-
tiūrų.

Manyčiau, kad įtaką mano kūry-
bai padarė ne tiek kitų kompozitorių
kūryba (man patinka daugelio įvai-
riausių stilistikų ir laikotarpių kom-

pozitorių kūryba), bet kai kurių jų
kūrinių įspūdis. 

– Esate jaunosios kartos lie-
tuvių kompozitorė, tačiau Ame-
rikos lietuvių chorai, atrodo, jau
pamėgo Jūsų kūrybą. Aštunto-
sios dainų šventės metu, 2006
metais Čikagoje, UIC paviljone
skambėjo Jūsų sukurta daina
,,Ta ta to”. Kaip gimė šis Jūsų
ryšys su išeivija? Kaip Jūsų cho-
rinė muzika pasiekė ir šią Atlan-
to pusę?

– Draugystė su išeivija užgimė
2001 metais, kai su ,,Aukuru” kon-
certavome JAV ir Kanadoje. Koncer-
tuodami Toronto mieste, bendrauda-
mi su Dalia Viskontiene ir jos choru
,,Volungė”, atradome tokią sielų
brolystę, kad iškart buvo akivaizdu,
jog ji bus sutvirtinta muzikiniais ry-
šiais. Specialiai chorui ,,Volungė”

buvo sukurti ,,Trys romantiški vaiz-
deliai”, ir kaip tik Viskontienė at-
kreipė dėmesį į mano kūrinį ,,Ta ta
to” (jis buvo sukurtas ir skambėjo
,,Gaudeamus” dainų šventėje Rygo-
je). Toje pačioje koncertinėje kelionė-
je susipažinome ir su Dariumi Po-
likaičiu (,,Dainavos” choro vadovas –
A.T.). Taip po truputį ir ,,Dainavos”
choro repertuare pradėjo ,,plisti”
mano kūriniai.

– Kovo 8 d. Čikagoje nuskam-
bės dar vieno, specialiai šiam
koncertui užsakyto kūrinio „Lie-
tuviškoji siuita” premjera. Tai
penkių dalių kūrinys chorui ir
dviems fortepijonams. Kaip api-
būdintumėte šio kūrinio tema-
tiką? Kokia jo siužetinė linija?
Kokiais muzikiniais elementais
žaidžiate?

– Tematika – lietuviška. Siužeti-
nę liniją galima sekti tiek kiekvienoje
dalyje atskirai, tiek ir tarp dalių. Ir
muzikiniais elementais pažaidžiam,
kaipgi ištversi nepažaidęs... Tačiau
daugiau nepasakosiu, bus įdomiau
klausytis.

– Ko palinkėtumėte Zubovų
ir ,,Dainavos” choro „duetui”?

– Šiam ,,duetui” aš griežtai pa-
linkėčiau labai gerai atlikti mano
kūrinį. Kadangi aš atvykstu kartu su
Sonata ir Roku Zubovais, priešingu
atveju – gali gauti karčios pylos nuo
manęs... Tačiau kalbant atvirai, aš be
galo dėkinga savo bičiuliams Sonatai
ir Rokui, Dariui ir ,,Dainavai” už
nepameluotą šilumą, kurią juntu, už
geranoriškumą ir pakantumą atlie-
kant mano muziką ir už galimybę iš
arti tai pajusti.

Kalbino 
Aurelija Tamošiūnaitė

Nijolė Sinkevičiūtė
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Lietuviai netrukus î Turkijâ
galès vykti be vizû�

R. Vilkaitis žurnalistams
užtrenk∂� ministerijos duris

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Kultūros ministro Remigijaus Vil-
kaičio sprendimu į Kultūros ministe-
riją, kur vyko viešosios įstaigos ,,Vil-
nius – Europos kultūros sostinė
2009” (VEKS) dalininkų susitikimas,
žurnalistai buvo neįleidžiami.

Apsaugos darbuotojai, sprendi-
mą neįleisti žurnalistų į pastatą mo-
tyvavo ministro įsakymu. Ministro
atstovas spaudai Mindaugas Valiu-
kevičius žurnalistams naujos pateki-
mo į ministeriją tvarkos nepaaiškino
– tik kartojo, kad dalininkų susitiki-
mas bus uždaras. Paprašytas įvardyti
ministro įsakymo numerį ir pagrin-
dą, M.Valiukevičius kartojo tą patį.

VEKS dalininkai – sostinės savi-
valdybė ir Kultūros ministerija – už
uždarų durų bandė suderinti šiuo
metu parengtus du VEKS programos
variantus. Ir VEKS taryba, ir R.Vil-
kaitis siūlo projektus, kuriems įgy-
vendinti reikia apie 25 mln. litų, ir
papildomus projektų sąrašus, kurie
būtų įgyvendinti radus papildomus 7
mln. litų.

Viešosios įstaigos VEKS kartu su
projektų operatoriais parengtoje prog-
ramoje numatoma, kad tęstiniai pro-
jektai, kaip ,,Menorama”, ,,Baroko
dialogai”, ,,Sakralinės muzikos festi-
valis” ir kt., negavus papildomo fi-
nansavimo, būtų įgyvendinami su-
mažintomis apimtimis. Kai kurie
projektai, turintys vykti 2009 metų
antroje pusėje, jei nebūtų gautas pa-
pildomas finansavimas, neįvyktų
(pvz., ,,Menas netikėtose erdvėse”,
,,LUX – šviesos festivalis”, ,,Terno
Vilna”, ,,Viva Musica Via Baltica”).

2009 metais VEKS programai iš
nacionalinio biudžeto skirta 25 mln.
litų. Vilniaus savivaldybės biudžetas,
kuriame taip pat turi būta numatyta
pinigų viešajai įstaigai (apie 4 mln.
litų), dar nepatvirtintas.

VEKS su kultūros projektų ope-
ratoriais ilgą laiką tvirtino, kad net
peržiūrėjus programą papildomai vis
tiek reikia 7 mln. litų. Vyriausybė yra
pareiškusi daugiau pinigų neskir-
sianti.

Vilnius, vasario 20 d. (ELTA) –
Lietuviai jau galbūt šią vasarą į Tur-
kiją galės vykti be vizų. Tuo tarpu į
mūsų šalį atvykstantiems turkams
bus supaprastinta vizų gavimo tvar-
ka. Tai pareiškė Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
ir Lietuvoje viešintis Turkijos užsie-
nio reikalų ministras Ali Babadžan.

Pasak V. Ušacko, tikimasi, jog
Lietuvai bevizis režimas įsigalios šie-
met ir padės artimesniems mainams
tarp verslo, turizmo ir paprastų žmo-
nių. ,,Mes, kaip Šengeno narė, vado-
vaujamės Šengeno nuostatomis, ir
šiandien padarėme politinį sprendi-
mą, jog palengvinsime tas procedū-
ras, kurios yra leidžiamos pagal Šen-
geno sutartį”, – teigė užsienio reikalų
ministras.

V. Ušackas ir A. Babadžan pasira-
šė Lietuvos ir Turkijos Vyriausybių
pagrindų programą dėl bendradar-
biavimo švietimo, mokslo, kultūros ir
meno, jaunimo ir sporto, žiniasklai-
dos srityse. Pagal šią programą vy-
riausybės yra numačiusios skirti lė-
šas stipendijoms studentijos, mokslo
ir kultūros srities specialistų mai-
nams, bendriems moksliniams tyri-
mams bei lietuvių ir turkų kalbų mo-
kymuisi.

Pasak V. Ušacko, Lietuva palaiko
Turkijos norą tapti Europos Sąjungos
nare ir pakvietė Turkiją įgyvendinti
reikalingas pertvarkas. Užsienio rei-

kalų ministro teigimu, Lietuva yra
dėkinga Turkijai už palaikymą dėl
NATO oro policijos misijų vykdymo
Baltijos regione. V. Ušackas įvertino
Pietvakarių Azijos valstybės įtaką.

Aptariant ekonominius klausi-
mus, Lietuvos diplomatijos vadovas
siūlė gerinti dvišalį ekonominį bend-
radarbiavimą ir dar šiais metais su-
rengti Lietuvos ir Turkijos verslo fo-
rumą, pabrėžė, kad Lietuvos ir Tur-
kijos ryšius suaktyvintų geresnės
transporto jungtys.

Ministras pakvietė Turkiją prisi-
jungti prie Lietuvos, Baltarusijos ir
Ukrainos susitarimo dėl greitojo kro-
vinių pervežimo traukinio ,,Vikin-
gas”, kuris jungia Baltijos ir Juodo-
sios jūros regionus. 

Vilnius, vasario 20 d. (Lietu-
viams.com) – Išnagrinėjus apytiksliai
36 tūkst. internetinės svetainės Aruo-
das.lt skelbimų apie nuomojamas pa-
talpas ir jų nuomos kainas, pastebėta,
kad nuo praėjusių metų vasario patal-
pų nuomos kainos Vilniuje nukrito vi-
dutiniškai 30 procentų, Kaune – 42
proc., o Klaipėdoje liko nepakitusios.

Minėtina, kad patalpų nuomos
kainoms didelę reikšmę turi patalpų
paskirtis, įrengimas, vieta mieste, o
suvestinėje pateikiamos vidutinės įvai-
rių paskirčių (administracinės, maiti-
nimo, sandėliavimo ir kt.) patalpų nuo-
mos kainos.

Praėjusių metų vasario mėnesį pa-
talpos Vilniuje buvo nuomojamos vidu-
tiniškai už 44 Lt/kv. m. Metų viduryje,
birželio–liepos mėn., įkainiai buvo šiek
tiek pakilę ir siekė apytiksliai 49 Lt/kv.
m, tačiau rugsėjo pabaigoje ėmė kristi.

Šiuo metu patalpų nuoma sostinė-
je kainuoja vidutiniškai 31 Lt/kv. m.

Vadinasi, per vienerius metus 120 kv.
m patalpų nuomos įkainiai pakito
apytiksliai nuo 5,280 Lt/mėn. iki 3,720
Lt/mėn.

Kauno mieste pastebimas didesnis
pokytis. 2008 metais kainos tik krito,
metų pradžioje siekusios vidutiniškai
24 Lt/kv. m metų pabaigoje nukrito iki
14 Lt/kv. m. Taigi 120 kv. m patalpų
nuomos kainos Kaune per vienerius
metus pakito vidutiniškai nuo 2,880
Lt/mėn. iki 1,680 Lt/mėn.

Remiantis skelbimuose nurodomų
kainų statistika, matyti, jog patalpų
nuomos įkainiai Klaipėdoje tiek praė-
jusių metų vasario mėn., tiek šiuo me-
tu yra tokie pat. Nors pernai balandį
jie šiek tiek nukrito (iki 17 Lt/kv. m), o
birželio pabaigoje vėl pakilo (iki 19
Lt/kv. m), šiuo metu įkainiai siekia vi-
dutiniškai 20 Lt/kv. m. Vadinasi, 120
kv. m patalpų nuomos įkainiai uosta-
miestyje siekia apytiksliai 2,400 Lt/
mėn.

Washington, DC, vasario 20 d.
(Bloomberg/ELTA) – Europos Sąjun-
gos (ES) narių Rytų Europos valsty-
bių ekonomikos, visai neseniai augu-
sios sparčiausiai Bendrijoje, smunka
dėl mažėjančio eksporto, užsienio in-
vesticijų bei griežtos bankų paskolų
politikos, teigia Pasaulio bankas.

,,Šių metų ateitis yra niūri. Rytų
Europos galimybės yra ypač prastos,
– teigiama Pasaulio banko ataskaito-
je. – Žvelgiant į ateitį, pastaruoju me-
tu fiksuotas šalių, kurių nacionalinių
valiutų kursai laisvai svyruoja, pini-
gų nuvertėjimas riboja centrinių

bankų politikos galimybes. Per kelis
mėnesius Rytų Europos šalių valiu-
tos nuvertėjo maždaug tiek, kiek jos
euro atžvilgiu buvo pabrangusios per
praėjusius trejus ar ketverius metus.”

Numatoma, kad šiemet smuktels
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vengri-
jos bendrieji vidaus produktai (BVP).
Tuo tarpu Lenkijos ministras pirmi-
ninkas Donald Tusk pranešė, kad, re-
miantis liūdniausiu scenarijumi, ša-
lies ekonomika šiemet ūgtels 1,7
proc. Šiuo metu oficiali Lenkijos vy-
riausybės prognozė – 3,7 proc. BVP
prieaugis. 

Ambasadoriumi Londone 
skiriamas diplomatas

Patalp¨ nuomos kainos
pakito Vilniuje ir Kaune

Atkelta iš 1 psl. o ne
„dabarti- nėje valdžioje sėdinčių
išgaudymas”.

Dabartinis Liustracijos komisijos
pirmininkas Algimantas Urmonas
siūlo „praplėsti liustruojamų asmenų
sąrašą”. Pasak jo, „apribojimų taikyti
nereikia, bet žmonės turi žinoti, kas
bendravo ar bendradarbiavo su sau-
gumu vienokia ar kitokia forma”.

„Yra tam tikri nomenklatūriniai
sluoksniai, kurie duodavo saugumui
nurodymus. Jie dabar užima atsa-
kingas pareigas mūsų valstybėje”, –
kalbėjo A. Urmonas.

Pasak jo, siūloma liustruoti ne vi-
są Komunistų partijos vadovybę, o
CK narius, pirmuosius rajonų sekre-
torius ir tuos, kurie buvo atsakingi už
saugumą. Jo teigimu, šiuo metu
Liustracijos komisija negali dirbti su
tais asmenimis, kurie priima sprendi-
mus savivaldybėje, teisme, prokura-

tūroje, Seime ar pan.
„Galiojęs įstatymas susiaurina

liustruojamų asmenų skaičių iki ne-
reikšmingo skaičiaus. Koks tikslas
komisijai dirbti? Tik moralinis pasi-
tenkinimas. Įstatymas kelia tikslus
apsaugoti valstybės priimamus
sprendimus nuo asmenų, kurie gali
turėti įtakos tiems sprendimams”, –
sakė A. Urmonas.

2007 metais Seimas mėgino tai-
syti vadinamąjį Liustracijos įstatymą.
Tų metų spalio 11 d. priimtas įstaty-
mas apibrėžė KGB rezervo karininko
sąvoką, numatė, kad rezervininkai
kartu su kadriniais sovietų specialių-
jų tarnybų darbuotojais bei slaptai-
siais bendradarbiais turi būti įtrauk-
ti į specialią įskaitą. Naujajame doku-
mente taip pat buvo numatyti nauji
Liustracijos komisijos sudarymo
principai. Tačiau prezidentas Valdas
Adamkus įstatymą vetavo, o Seimui

Turkijos ir Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistrai – Ali Babadžan (k) ir Vygaudas
Ušackas.                         ELTOS nuotr.                   

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Verslininkas Tomas Kučinskas nega-
vo ambasadoriaus Didžiojoje Brita-
nijoje vietos. Lietuvos atstovu Lon-
done skiriamas karjeros diplomatas
Oskaras Jusys. Jo kandidatūrai pri-
tarė Seimo Užsienio reikalų komite-
tas (URK).

Šiuo metu Užsienio reikalų mi-
nisterijoje (URM) ambasadoriaus
ypatingiems pavedimams pareigas ei-
nantis O. Jusys URM dirba nuo 1990
m. Jis yra buvęs Lietuvos ambasado-
riumi Jungtinėse Tautose, atstovu
Europos Sąjungoje Briuselyje.

2000–2001 m. jis ėjo užsienio rei-
kalų viceministro pareigas, 2005 m.
buvo paskirtas ministerijos sekreto-
riumi. Šiuo metu jis dirba URM Glo-
balios politikos departamente.

2006 m. O. Jusys, važiuodamas
tarnybiniu automobiliu, sukėlė avari-
ją ir pasišalino iš įvykio vietos. Vil-
niaus miesto policijos pareigūnai tuo-
metiniam URM sekretoriui skyrė

3,500 litų baudą, bet su ja nesutikęs
diplomatas kreipėsi į Vilniaus apy-
gardos administracinį teismą. Šis
baudą panaikino. Teismas nuspren-
dė, kad O. Jusys gali būti nubaustas
tik už avarijos sukėlimą ir paliko ga-
lioti už šį pažeidimą policijos skirtą
150 litų baudą.

Ambasadoriaus vieta Londone
liko laisva, kai pernai gruodį iš šių
pareigų buvo atšauktas dabartinis
užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas. 

Seimo URK šią savaitę taip prita-
rė siūlymui laikinąją URM Rytų kai-
mynystės politikos departamento di-
rektorę Jolantą Balčiūnienę skirti
ambasadore Prancūzijoje, nacionali-
nės energetikos bendrovės ,,Leo LT”
strateginių projektų tarptautinių ry-
šių direktorių Darių Degutį – amba-
sadoriumi Izraelyje ir ambasadorių
ypatingiems pavedimams Joną Ruda-
levičių – Lietuvos atstovu Jungtinėse
Tautose.

Pasaulio bankas – apie Rytû�
Europos šaliû�  ekonomikâ�

Siùloma viešai skelbti buvusiû 
KGB bendradarbiû bylas 
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zės įveikimui skirtų dolerių. Nei pi-
liečiai, nei įmonės šių pinigų negavo.

Paradoksalu, bet Rusija, kuri esą
stojasi ant kojų, sugeba pasiųsti laivų
į Venesuelą, lėktuvų – tikrinti Euro-
pos erdvę, išgyvena daug sunkesnę
krizę nei kitos valstybės. Rusijos biu-
džeto deficitas 2008 metų gruodį pa-
siekė 20 procentų BVP. Toks deficitas
buvo SSSR žlugimo metu. Tiek tada,
tiek dabar Rusija metus pradėjo be
biudžeto. 2009 m. Rusijos biudžetas
apskaičiuotas, skaičiuojant 95 dole-
rius už barelį naftos. Šis biudžetas
džiaugsmingai patvirtintas parla-
mente, tačiau jis negali būti pagrin-
diniu finansiniu valstybės dokumen-
tu. Tragikomiška tai, jog net spalį,
kai biudžetas buvo tvirtinamas, naf-
ta jau kainavo 62 dolerius už barelį.

Premjeras priėmė svarbius „an-
tikrizinius” sprendimus, dėl kurių
gėdijasi kalbėti: nustatė, kad bedar-
bio pašalpa bus 4,900 rublių ir pakėlė
monopolijų diktuojamas kainas – per
2009 metus dujų kaina išaugs 27,5,
elektros – 25, geležinkelio pervežimų
– 20 nuošimčių. Būtent premjeras
nusprendė išlaikyti nerealistišką
rublio kursą, ir tai valstybei kainavo
200 milijardų dolerių. Taip pat jis
priėmė asocialų sprendimą įvesti vie-
ningą socialinį mokestį. Bet kurioje
demokratinėje valstybėje po tokių
nevykusių sprendimų premjeras bū-
tų nušalintas.

Be to, buvo nuspręsta padėti oli-
garchinėms grupėms. Įžūliausia tai,
kad jiems parama suteikta iš Nacio-
nalinio gerovės fondo. Tai neliečia-
mas fondas, kuris gali būti naudoja-
mas išskirtinai pensijoms išmokėti.
Deja, jo lėšos buvo išdalytos bankru-
tuojančiam oligarchui Deripaska (4,5
milijardai dolerių – nepamirškime,
jog jis turi 30 milijardų skolų) bei V.
Putin draugams Bogdančikov ir Se-
čin paremti stambiausią rusišką naf-
tos bendrovę „Rosneft”. Planuojama
dar skirti pinigų Abramovič bei jo
verslo partneriui Čemezov. Baudžia-
majame kodekse yra atskiri straips-
niai, kurie galėtų būti pritaikyti V.
Putin už įgaliojimų viršijimą ir pini-
gų švaistymą.

Dar vienas kriminalinis sprendi-
mas – skirti 175 milijardus rublių
fondų rinkai palaikyti. Po šio spren-
dimo ši „rinka” tapo labiausiai regu-
liuojama tokio pobūdžio rinka pa-
saulyje. Kiekvienoje valstybėje nepa-
grįstas pinigų švaistymas yra krimi-
nalinis nusikaltimas.

Rusijoje susidarė padėtis, kai 200
milijardai dolerių buvo skirti kovai
su krize, tačiau iki tikrojo adresato
jie nenukeliavo. Rusijos ekonomiką
kamuoja vis didesnė krizė. Akivaiz-
du, kad dabar gyvenama atsargų są-
skaita. Kai jos baigsis, atsidursime
bankroto padėtyje.

Už skurdo didėjimą, už nedarbo,
kuris netrukus pasieks 10 milijonų
žmonių, už pinigų išvaistymą, už oli-
garchų palaikymą mokesčių mokėto-
jų pinigais atsakingi du žmonės –
prezidentas ir premjeras. Todėl gali-
mi tik du scenarijai:

1. Kaltas D. Medvedev – „nesuge-
bėjo susitvarkyti su jam patikėta vals-
tybe”. Tai diktatūros scenarijus, kai
bus įvesti dar griežtesni įstatymai,
sustiprintas šnipinėjimas valstybės
viduje, kitokia nuomonė uždrausta,
valdžios monopolizacija pasieks aukš-
čiausią lygį ir visi piliečiai taps prik-
lausomi nuo valstybės.

2. „Persitvarkymas 2” – prezi-
dentas D. Medvedev atstatydina V.
Putin. Visų žalingų sprendimų auto-
riumi įvardijamas V. Putin. D. Med-
vedev visą atsakomybę nuo savęs nu-
kelia paprastu dekretu, kuriuo at-
statydina premjerą. Esu įsitikinęs,
kad dabartinėje padėtyje D. Medve-
dev nesunkiai atrastų sąjungininkų
ir daugelis apsidžiaugtų tokiu jo
sprendimu. Kitas jo žingsnis – tech-
nokratų vyriausybės sudarymas. Pas-
kui skelbiami parlamento rinkimai,
Tiesa, dar turi būti atšaukta repre-
syvi rinkimų sistema ir cenzūra.

Tai vienintelis įmanomas išėjimo
iš krizės scenarijus Rusijai. Beje, jis
visiškai atitinka Konstituciją.

Pagal www.grani.ru parengė A. N.

Vladimir Putin turi b∆ti atstatydintas

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Rusijos laikraščiai negailestingai su-
kritikavo teismo proceso dėl Ana Po-
litkovskaja nužudymo baigtį ir pa-
tvirtino, jog šis pralaimėjimas atsklei-
dė visišką Rusijos nesugebėjimą pa-
traukti atsakomybėn garsios žurna-
listės žudikus.

„Novaja gazeta” žurnalistės A.
Politkovskaja nužudymo ,,tyrimas ir
baudžiamasis persekiojimas baigėsi
visišku žlugimu”, – rašo įtakingas
opozicinis dienraštis „Kommersant”.

„Kommersant”, remdamasis nu-
kentėjusiųjų atstovų nuomone, rašo,
kad teismui buvo pateikta nebaigta
tirti byla ir kad vienu metu teisėsau-
gos įstaigų veiksmuose buvo galima
pamatyti „baimės požymių”.

Kaltinamieji byloje dėl garsios
žurnalistės nužudymo buvo paleisti
teismo salėje. Juos išteisino prisieku-
siųjų kolegija.

Kilę iš Čečėnijos broliai Ibragim
ir Džabrail Machmudov buvo kaltina-
mi dalyvavimu nužudyme, o buvęs
Maskvos milicijos darbuotojas Sergej
Chadžikurbanov buvo kaltinamas
nusikaltimo organizavimu.

Ketvirtasis teisiamasis byloje –
Federalinės saugumo tarnybos (FST)
papulkininkis Pavel Riaguzov, kalti-
namas bylos epizode, nesusijusiame
su tiesioginiu A. Politkovskaja nužu-
dymu, taip pat buvo išteisintas.

Išteisintųjų advokatai jau prane-
šė, kad paduos ieškinį dėl jų ginamie-
siems padarytos moralinės ir mate-
rialinės žalos atlyginimo.

Centristų dienraštis „Vremia no-
vostei” remdamasis A. Politkovskaja
šeimos advokatu pirmajame puslapy-
je skelbia: „Mums reikia tikrojo žu-
diko.” Laikraštis išspausdino dviejų
brolių čečėnų, kurie buvo tarp ketu-

rių išteisintų ir teismo salėje paleistų
atsakovų, nuotrauką.

A. Politkovskaja, žinoma savo
kritiniais straipsniais apie Kremliaus
politiką Čečėnijoje ir žmogaus teisių
pažeidimus, buvo nušauta 2006 m.
spalio 7 d. namo Lesnaja gatvėje
Maskvoje, kuriame nuomojo butą,
laiptinėje.

Jos žūtis sukrėtė visą pasaulį.
Žurnalistų gynimo komiteto, kurio
būstinė yra Jungtinėse Valstijose,
duomenimis, A. Politkovskaja nužu-
dymas – 13–asis užsakytas žurnalisto
pašalinimas Rusijoje, kai jos prezi-
dentu buvo Vladimir Putin.

Išteisinti atsakovai buvo kaltina-
mi tik bendrininkavimu ją nužudant.
Milicijai kol kas nepavyko sulaikyti
įtariamo žudiko, nurodyti šios žmog-
žudystės organizatoriaus ar nustatyti
aiškaus nusikaltimo motyvo.

„Praėjus dvejiems metams nuo to
laiko, kai buvo užvesta byla, teisėsau-
gos įstaigos parodė visišką savo bejė-
giškumą, tirdamos pastarojo meto
daugiausiai atgarsių sukėlusį politinį
nužudymą”, – rašo dienraštis „Neza-
visimaja gazeta”.

Bulvarinis dienraštis „Komso-
molskaja pravda” irgi nurodo, jog to-
kia proceso baigtis reiškia, kad „dveji
tyrimo metai buvo bergždi”.

Net oficiozas „Rossiiskaja gaze-
ta”, kurio tonas ir turinys svarbiais
klausimais dažniausiai atspindi vy-
riausybės nuostatas, nesusilaikė ne-
pateikęs kandaus komentaro. Pašai-
piai perfrazuodamas 9–ajame dešimt-
metyje buvusio sovietų vadovo Mi-
chail Gorbačiov išpopuliarintą frazę
„viešumo” politikos nustatymui nu-
sakyti, dienraštis rašo: „Procesas ne-
pajudėjo.”

Rusijos spauda smerkia
Politkovskaja bylos žlugimâ�

Boris Nemcov
Geopolitika.lt

Krizė Rusijoje atskleidė visišką
Vladimir Putin sukurto valstybės
modelio silpnumą ir negyvybiškumą.
Pagrindinis „putinizmo” bruožas –
nesugebėjimas prisitaikyti prie naujų
sąlygų, išorinių grėsmių bei krizių.
Valdant V. Putin, Rusija prarado imu-

nitetą krizei ir dėl to šiandien jai sun-
kiau nei daugeliui kitų pasaulio vals-
tybių.

Todėl pagrindinė ir veiksmin-
giausia priemonė prieš krizę – V. Pu-
tin, kaip negyvybingos politinės siste-
mos architekto, ir jo vyriausybės at-
statydinimas. Jei to neįvyks, Rusijos

piliečiams teks kęsti vis gilėjantį sunk-
metį, stebint, kaip nacionalinis vado-
vas atlieka bandymus su valstybe.

Krizės sąlygomis visos pasaulio
valstybės susiduria su ta pačia prob-
lema – valdžios įstaigų vaidmens vi-
suomenės gyvenime didėjimu. Jei
valstybė pakankamai stipri, tai jos
taikomos priemonės pasiekia adresa-

tą. Jei silpna – tai krizei įveikti skir-
tos lėšos išvagiamos pakeliui. Deja,
Rusija silpna valstybė. Mes turime
turtingą valstybę, kuri žodžiais nori
daug padėti piliečiams, išgelbėti eko-
nomiką nuo krizės. Valstybės apara-
tas tarsi „juodoji skylė” ryja mokes-
čių pinigus – šioje „skylėje” jau išny-
ko daugiau nei 200 milijardų esą kri-
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 
Chiropraktika ir 

manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Nors daugelis JAV gyventojų, nu-
kentėjusių nuo didėjančio nedarbo
bei paskolų krizės, atrodo, prarado
viltį artimiausiu metu gyventi geriau
ir šiemetinio ,,mokesčių sezono”
laukė su nerimu, bijodami įsiskolinti
dar ir valstybei, gali būti, kad reikalai
iš tiesų nėra tokie blogi. Pirmiausia,
kaip žinoma, neseniai JAV prezidento
Barack Obama pasirašytas ,,ekono-
minio postūmio” lengvatų paketas
žada artimiausioje ateityje daugumai
dirbančiųjų pridėti po keliasdešimt
dolerių prie buvusių pajamų, sumaži-
nus federalinių mokesčių naštą
(manoma, kad tokiu būdu sutaupyta
suma vidutiniškai sieks iki 400 dol.
vienam asmeniui ir iki 800 dol. susi-
tuokusioms poroms). Taip pat pra-
vartu atkreipti dėmesį į naujai siūlo-
mus ir seniau egzistavusius, tačiau
retai taikytus ir todėl gerokai pri-
mirštus mokesčių kreditus, galinčius
padėti sutaupyti pinigų ėmus pildyti
praeitų metų mokesčių anketas. 

Pirmiausia derėtų paminėti jog
asmenys, negavę pernykščių ,,ekono-
minio postūmio” čekių pagal George
W. Bush administracijos pasiūlytą
,,ekonominio postūmio” mokesčių
kredito (vadinamąjį ,,Recovery Reba-
te Credit”) programą, gali tikėtis juos
gauti šiemet – jei jų pajamos pernai
žymiai pasikeitė (išaugo arba suma-
žėjo). Jei pernai dalinti kredito čekiai
buvo skirstomi pagal 2007-ųjų mo-
kesčių anketas, tai šiemet jie priklau-
sys tiesiogiai nuo 2008-aisiais dekla-
ruotų pajamų. Todėl jei negavote per-
nykščio čekio, nes neatitikote reika-
lavimų, o po to, tarkime, netekote
darbo ir jūsų pajamos smarkiai su-
mažėjo, arba, atvirkščiai, iki 2008-ųjų
gavote valstybės paramą (ir todėl ne-
galėjote gauti pernykščio čekio), o da-
bar turite darbą ir atitinkamą kiekį
pajamų,  galite tikėtis gauti ,,postū-
mio” čekį šiemet. Primename, kad
pernai mažiausia metinių apmokesti-
namų pajamų riba ,,postūmio” čekių
išdavimui buvo 3,000 dol. 

Jei per pastaruosius trejus metus
neturėjote nuosavo būsto ir jį pernai
pirkote ar planuojate pirkti netrukus
(numatytas terminas apima laikotar-
pį nuo pernai metų balandžio 9 d. iki
šių metų birželio 30 d.), turite teisę
gauti nedidelę beprocentinę paskolą
iš valstybės (arba vadinamąjį ,,First-
Time Homeowner Credit”). Paskolos,
kurią reikės atiduoti per ateinančius
15 metų, suma šeimai gali siekti iki
10 proc. perkamo būsto vertės arba
7,500 dol. sumos (pavieniams asme-
nims – 3,750 dol.) – priklausomai nuo

to, kuri suma jūsų atveju bus mažes-
nė. Paskolos grąžinimo valstybei įmo-
kos vėliau bus ,,pridedamos” prie me-
tinio mokesčių įsiskolinimo (arba ati-
mamos iš grąžintinos jų sumos),  pra-
dedant 2009-ųjų  mokesčių deklaraci-
jomis. Metinių pajamų ribos norint
gauti šią paskolą – iki 150,000 dol. su-
tuoktiniams ir iki 75,000 dol. pavie-
niams asmenims (nors, pajamoms
viršijant nustatytas ribas ne daugiau
kaip 20,000 dol. per metus, bus taip
pat galima gauti dalį numatytos pas-
kolos sumos).

Daugelis tėvų, auginančių vai-
kus, kuriems iki 2008-ųjų pabaigos
nebuvo suėję 17 metų, galės gauti pa-
pildomą iki 1,000 dol. vertės mokes-
čių kreditą (neskaitant įprastos 3,500
dol. neapmokestinamų metinių paja-
mų sumos, skiriamos kiekvienam ne-
pilnamečiui išlaikytiniui). Reikalavi-
mai vadinamajam ,,Child Tax Credit”
gauti šiemet yra:

1) ne didesnės nei 110,000 dol.
pajamos šeimai ir ne didesnės nei
75,000 dol. pajamos pavieniams as-
menims (55,000 dol. susituokusiems,
tačiau atskirai mokesčių anketas pil-
dantiesiems). Viršijus nustatytas pa-
jamų ribas, skiriamo mokesčių kredi-
to suma palaipsniui mažės (po 50 dol.
nuo kiekvieno papildomo 1,000 dol.
pajamų, nepriklausomai nuo vaikų
skaičiaus). Mažiausia metinių paja-
mų suma (išskyrus tam tikrus, įstaty-
mo numatytus atvejus) ,,vaiko” kre-
ditui gauti – 8,500 dol. 

2) Nepilnamečiai, turintys teisę į
šį mokesčių kreditą, privalo būti JAV
piliečiai arba nuolatiniai gyventojai,
tačiau gali būti ne tik jūsų vaikai, bet
ir anūkai, sūnėnai/dukterėčios, bro-
liai/seserys ar posūniai/podukros. Jie
taip pat privalo būti gyvenę drauge
su jumis daugiau nei pusę metų
(2008-aisiais). 

3) Nepilnamečiai, kuriems taiko-
mas šis kreditas, negali būti patys už-
dirbę daugiau nei pusės metinių paja-
mų, reikalingų jiems išlaikyti.

Skirtingai nei daugelį kitų leng-
vatų, paprastai tik sumažinančių įsi-
skolintų mokesčių sumą, tačiau ne-
grąžinamų vartotojams grynų pinigų
pavidalu, šiemet ,,vaiko” mokesčių
kreditą, jei jo suma viršija jūsų įsis-
kolintų mokesčių sumą, bus galima
gauti drauge su grąžinamų mokesčių
čekiais (kaip ,,papildomą” kreditą –
,,Additional Child Tax Credit”). 

Bus daugiau

Parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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�

,,MOKESČIŲ SEZONUI” 
ARTĖJANT: KREDITAI IR 

LENGVATOS (1)

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

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

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

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Sudoku Nr. 10 atsakymai

Jono Aničio 
„Dr. Kazio Bobelio politinė biografija –

Tarnystė Lietuvos Laisvės  Bylai”
Devenių Kultūros fondo leidinys, kaina $20 + $3
pašto išlaidoms. DKF PO Box 530453, St. Peters-
burg, FL 33747-0453.

,,Draugo” sudoku Nr. 9 dar teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

„Unesco“ Lietuvoje rado vieną 
nykstančią kalbą

„Unesco” tinklalapyje paskelb-
tame Nykstančių pasaulio kalbų že-
mėlapyje pažymėta ir Lietuva – prie
pavojingos ribos atsidūrė karaimų
kalba.

„Unesco” kalbos gyvybingumą
vertina pagal devynis punktus –
kalbančių žmonių skaičių, kalbos
perdavimą iš kartos į kartą, vado-
vėlių pasiekiamumą, santykį su kalba
visuomenės viduje.

Visos kalbos atlase skirstomos
pagal šešis skyrius – „nesaugi padė-
tis”, „padėtis kelia susirūpinimą”,
„kalba gali išnykti”, „kalbai gresia
rimtas pavojus”, „kalbos būklė yra
kritinė”, „kalba išnyko”.

Karaimų kalba Lietuvoje įvertin-
ta „rimto pavojaus” žyme. Atlase
pažymima, kad šią kalbą Lietuvoje
vartoja 50 žmonių.

Iš Latvijos į žemėlapį pateko trys

kalbos – lyvių, latgalių ir krėvių. Pas-
taroji pripažinta kaip išnykusi kalba.

Estijoje prie pavojingos ribos
atsirado finougrų šeimos kalba Võro-
Seto, kuria pietų Estijoje kalba 5,000
žmonių.

Baltarusijoje „nesaugioje padėty-
je” atsirado baltarusių kalba, prie
kritinės ribos artėja jidiš kalba.

Lenkijoje yra viena išnykusi kal-
ba – slovinų, o dvi kalbos – kašubų ir
vilamuvių – artėja prie išnykimo
ribos.

Iš viso „Unesco” žemėlapyje yra
2,500 nykstančių (iš 6,000 egzistuo-
jančių pasaulyje) kalbų. Suskaičiuo-
ta, kad yra 199 kalbos, kuriomis kal-
ba ne daugiau kaip 10 žmonių. Per
pastaruosius kelis dešimtmečius vi-
siškai išnyko 200 kalbų.

Balsas.lt 

Accounting
Income TAX Consulting

Îvairenybès

Sankt Peterburge – M. Dobužinskio paroda
Vasario 16 dieną Sankt Peterbur-

ge, Rusų muziejuje, atidaryta Mstis-
lavo Dobužinskio (1875–1957) kūry-
bos paroda „Senoji Lietuva”. Ją su-
rengė Lietuvos dailės muziejus, Na-
cionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus, Rusų muziejus.

Paroda „Senoji Lietuva” pristato
1933-1934 m. dailininko kelionėse po
Žemaitiją sukurtus piešinius. Pilia-
kalniai, dvarai, Kryžių kalnas, baž-
nyčios, vienuolynai, sinagogos, koply-
čios, varpinės, kryžiai perteikia kraš-
to, jo architektūros žavesį. Piešiniuo-
se ne tik miestelių vaizdai, bet ir indi-
vidualus charakteris, nuotaika. Ar-
chitektūriniai peizažai dokumentalūs
ir meniški, kartu perteikia tautines,

taip pat laiko žymes, dabar jau išny-
kusius objektus.

Po dailininko mirties sūnaus
Vsevolodo Dobužinskio rūpesčiu kū-
rinių ciklas „Senoji Lietuva” buvo
parodytas New York, vėliau paroda
kartota ir Čikagoje.

Lietuvių Fondas (JAV), kuriam
vadovavo Stasys Baras, valdybos na-
riui Gediminui Balukui pasiūlius,
nupirko šį Lietuvai labai svarbų
dailininko palikimo rinkinį. 2006 m.
Lietuvių Fondo Taryba, Vytauto Ka-
manto vadovaujama, rinkinį dovano-
jo Lietuvai ir šiemet ji perduota
Lietuvos dailės muziejui.

Lietuvos dailės muziejus 

Londone pristatytos dvi lietuviškos knygos
Vasario 5-ą Lietuvos Respublikos

ambasada Jungtinėje Karalystėje
pristatė menotyrininkės Kristinos
Sabaliauskaitės ir kultūros geografo
Laimono Briedžio knygas.

Knygų autoriai pristatė ir aptarė
savo neseniai išleistas knygas: roma-
ną „Silva Rerum” ir miesto biografiją
„Vilnius: City of Strangers”. Šie

autoriai į Vilniaus miestą, jo neeilinę
istoriją ir besikeitusią geografiją žvel-
gia visiškai nauju ir kiek provokuo-
jančiu žvilgsniu, matydami ją ne tik
preciziškų mokslininkų akimis, bet ir
su pagaulia kūrėjo vaizduote.

LR ambasados 
JK kultūros atašatas 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242
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Iš Ateitininkų gyvenimo

Gargždai — Svarbiausios Lietuvos
šven tės visada prasideda šv. Mišiomis
už Tėvynę. Taip buvo ir pirmadienį Va -
sa rio 16–ąją. Žmonių susirinko gausiai.
Šv. Mišių koncelebracijai, kurias už Tė -
vy nę aukojo visi keturi parapijos ku ni -
gai, vadovavo parapijos klebonas atei -
tininkų kuopos dvasios vadas ka nau -
nin kas Jonas Paulauskas. Ateitininkai
da l  yvavo su  savo kuopos ir Lietuvos vė -
lia va.  

Po Mišių  visi  kartu su kunigais ėjome
prie Gargždų pirminės sveikatos prie -
žiū  ros centro pastato, kur prieš 20 metų
pirmą kartą rinkosi drąsiausieji Lietu -
vos Sąjūdžio aktyvistai. Čia buvo pa -
šven   tinta prie sienos pritvirtinta Są jū -
džio dvidešimtmečiui skirta pamin kli nė
lenta. 

Kazimiera  Sipienė
Gargždų ateitininkų kuopos globėja

Vasario 16–toji Gargžduose

Gargždų šv. arkangelo Mykolo ateitininkų kuopos
nariai veda gargždiečių procesiją. Einama Są jū -
džio dvidešimtmečiui skirtos paminklinės lentos
pa šventinti.                Kazimieros  Sipienės nuotr.

Mieli sendraugiai,
Norime su jumis pasidalinti savo

mintimis, veikla ir numatytais projek-
tais. 

Ką esame nuveikę?
Iki šiol CV nariai…

• Atnaujino sąjungos įstatus ir surengė
suvažiavimą juos patvirtinti.

• Paruošė išsamią įžodžio programą,
kurią galima išeiti ir neakivaizdiniu
būdu. Programos pagrindinis infor -
macijos šaltinis yra  kun. Stasio Ylos
Ateitininkų vadovas. Programa susi de -
da iš dviejų dalių: gairės pravedėjui ir
bendras programos  konspektas kandi -
datams. Sendraugių įžodžio programą
ga lima rasti www.ateitis.org, sen -
drau giai.

• Kun. Stasio Ylos 100 metų gimimo
jubiliejui paminėti koordinavo Gedi -
mino Mikelaičio vieš  nagę.  Prelegentas
skaitė paskaitas penkiuose  sendraugių
skyriuose. Vieti niai ateitininkai gražiai
prisidėjo pa pil dy dami paskaitininko
mintis su as me niškais  prisiminimais. 

• Prisidėjo darbu ir lėšomis prie
Draugystės mugės Šokių šventės metu
Los Angeles mieste.

• Pravedė dviejų valandų programą
sen draugių stovykloje Dai na voje. 

Kas planuojama?
• Šiuo metu planuojame padėti sky-
riams pristatyti ateitininkų metinę te-
mą: ,,Kurkime kultūrą  Kristaus švie-

soje!” Norime pavasarį pakviesti pas-
kai tininką, kuris įdomiai ir užde gan čiai
pažvelgtų į siūlytą temą. O jums tik rei-
kėtų suorganizuoti  pas kai tininko pri-
ėmimą ir narių dalyvavimą.

•Rudenį norėtume pakviesti iš Lie -
tuvos paskaitininką, kuris papildytų šią
temą savo  perspektyva.  Jūsų atsiųstus
nario mokesčio įnašus naudojame
padėti kviestų paskaitininkų išlaidoms
padengti.  

Paskatinimas
Būtinai pasiteiraukite, ar jūsų apy lin -
kėje nėra tėvelių, kurių vaikai daly vau -
ja ateitininkiškoje veikloje ir ar jie pa -
tys nenorėtų daugiau apie ateitininkus
sužinoti. Supažindinkite juos su mūsų
pa ruošta įžodžio programa. Gal susi do -
mės ir norės priklausyti organizacijai,
kuri auklėja jų vaikus.

Labai norėtume padėti jums vystyti
prasmingą veiklą. Jei turite kokių
pasiūlymų ar pageidavimų, prašome
kreiptis į valdybos pirmininkę Janiną
Udrienę el. pašto adresu: 
udrys@sbcglobal.net.

Garbė Kristui!
Sendraugių centro valdyba
Janina Udrienė – pirmininkė
dr. Romualdas Kriaučiūnas – vice-pirmininkas 
Gražina Kriaučiūnienė – sekretorė
dr. Eugenijus Šilgalis – iždininkas
Valentina Rauckienė – ryšininkė su skyriais
Ramunė Kubiliūtė – ryšininkė su  stovyklų ir
studijų dienų rengėjais ir Lietuvos ASS CV  
Birutė Bublienė – ryšininkė su ŠAAT

ČIKAGOS ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS
Šeštadienį, 2009 m. kovo 7 d., 4:00 val. popiet (iki 6:00 val. v.),

Ateitininkų namuose Lemonte

Kun. dr. Kęstučio Trimako paskaita –
„Mūsų uždaviniai šiuolaikinių kultūrų konfliktų arenoje”

S i m p o z i u m a s   ir  d i s k u s i j o s
„Sendraugių vaidmuo puoselėjant krikščionišką kultūrą šiandien”

Sendraugių centro valdyba pasidalina
nuveiktais darbais, numatytais planais

Atkelta iš 2 psl.

Ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdyba š. m. sausio 31 d.
na riams išsiuntė pirmąjį savo aplinkraštį elektroniniu paštu. Čia
jį išspausdiname kiek sutrumpintą. ,,Esame apaštalai — 

apaštalo Pauliaus dvasioje”
Kviečiame visą jaunimą nuo 14 iki 18 metų atvykti į Dainavos
stovyklavietę, Manchester, Michigan, rekolekcijoms, atsitraukti
nuo kasdieninio gyvenimo ir triukšmo, rimtai pamąstyti ir tarp
draugų pasidžiaugti…

Šių metų tema yra skirta Apaštalo Pauliaus metams paminėti:
Kaip gali me konkrečiai tęsti jo evangelizacijos misiją šiomis
dienomis?  Pristatysime ir diskutuosime šių dienų aktualias prob-
lemas, susijusias su mūsų tikėjimu.

Rekolekcijas praves prel. Edis Putri mas, Birutė Bublienė ir patyrę
vadovai. Šįmet tarp vadovų bus Lina Bublytė, Rima Kuprytė, Vija
Sidrytė, Tadas Kasputis. Virtuvėje vyriausias virėjas — Jonas Kor-
sakas. Kiti norintys vadovauti, gali kreiptis į Birutę Bublienę:
birutebublys@comcast.net

Prašome registruotis iki š.m. kovo 15 dienos—vietų skaičius ri bo -
tas ir greit užsipildo. Registracijos formas galima gauti el. paštu
Linusyte@comcast.net

Registruojantis atsiųskite: Registracijos formą, sveikatos informa-
ciją (health form) ir $80.00 US čekį išrašytą “Religious Aid—
Youth Ministry”

Linai Bublytei
4415 Oak Grove

Bloomfield Hills, MI 48302
Tel: 248/538-4025

Linusyte@comcast.net

Jaunimo rekolekcijos kovo 20-22 d. 
ALRKF stovyklavietėje Dainavoje

Šiaurės Amerikos ateitininkų sendraugių rengiama va sa ros poilsio ir studijų
savaitė įvyks š. m. rugpjūčio 1 iki 7 d. (iki vakaro) pas Tėvus Pranciško-
nus, Kenne bunk port, Maine. Jau pats laikas užsisakyti kambarius Tėvų Pran-
ciškonų raštinėje. Pranciškonų vasarvietės koordinatės yra šios: Franciscan
Guest House, P.O. Box 273, 26 Beach Avenue, Kennebunkport, ME 04043, Tel:
207-967-4865, El. paštas:  franciscanguesthouse@yahoo.com
Užsisakant kambarius reikia paminėti, kad atvykstat į ,,Ateities Savaitę –
Ateitis Week”. Kilus klausimams, prašome kreiptis į rengimo komiteto narį
Eligijų Sužiedelį tel: 781-982-0765, El. paš tas: Suziedelis@aol.com

Ateitininkų Sendraugių poilsio ir studijų savaitė
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Po truputį skelbiamos nugalėtojų
pavardės. Džiaugiuosi, jog į naujos
kadencijos Seimą patenka Rima Baš-
kienė, kuri praeitos kadencijos Seime
didvyriškai kovojo, kad būtų priimta
Valstybinė šeimos koncepcija, kad
Seime ir vėl matysime kovingąjį Pet-
rą Gražulį, kuris aistringomis kal-
bomis kalė prie gėdos stulpo kiekvie-
ną Seimo demagogą, gaila, kad pra-
laimėjimą patyrė Egidijus Klumbys,
savo apgalvotais argumentais triuš-
kinęs tuos pačius demagogus.

Tačiau labiausiai širdį skauda,
kad Seime nebematysime Gintaro
Šileikio, kuris buvo pagrindinis nu-
skriaustų Lietuvos pensininkų gynė-
jas, kartu su Edmundu Pupiniu pa-
teikęs Seimui įstatymo projektą grą-
žinti pensininkams nusavintas pensi-
jas. Jis man sakėsi, jog išryškėjus
požiūrių „į kai kuriuos svarbius
klausimus” su Liberalų sąjūdžio va-
dovais skirtumams, jis atsisakė kan-
didatuoti bendrame partijos sąraše ir
rinkimuose dalyvavo tik vienman-
datėje apygardoje. Deja, šį kartą jam
laimė nesišypsojo, o mes netekome
paties svarbiausio savo sąjungininko
ir rėmėjo. 

Vėlai vakare į Vyriausiąją rin-
kimų komisiją pradeda plaukti rapor-
tai iš apygardų. Stebiu LNK žinių
laidas, kurios ekrano apačioje rodo
bėgančią eilutę su naujausiais duo-
menimis iš apygardų. Sulaikęs kvapą
laukiu pasirodant pranešimo apie
rinkimus 6-oje Šeškinės apygardoje,
prie kurių savo ranką pridėjome ir
mes su Albinu bei kitais talkininkais.

Jau vėlai, apie vienuoliktą valan-
dą vakaro pamatau, jog A. Ažubalis
ima viršų prieš V. Blinkevičiūtę. Tie-
sa, pergalė nedidelė, vos pora de-
šimčių balsų, tačiau dėl to nė kiek ne
menkesnė. Suprantu, jog džiaugtis
dar ankstoka, nes ar maža kokių
staigmenų gali sulaukti beskaičiuo-
jant balsus?

Ir tikrai, visą laiką buvęs skirtu-
mas po kelių valandų staiga per-
siverčia, – matyt, apygardos komisijai
iš kažkurios apylinkės gavus duome-
nis, skirtumas net keliomis dešim-
timis balsų tampa V. Blinkevičiūtės
naudai. Savęs raminimas be laiko ne-
apgailestauti nieko nepadeda. Deja,
ir V. Blinkevičiūtė gali gerti šampaną,
– ji nugalėjo...

2008 – 10 – 27 d. pirmadienis

Pirmadienio rytas atneša naują
viltį, – ELTA išplatino pranešimą, jog
Vyriausioji rinkimų komisija nus-
prendė perskaičiuoti rinkėjų balsus
net keturiose apygardose, kur skirtu-
mas tarp kandidatų yra labai ne-
didelis: Lazdijų-Druskininkų rinki-
mų apygardoje (22 balsai), Dzūkijos
rinkimų apygardoje, (52 balsai), Vil-
niaus Šeškinės rinkimų apygardoje
(32 balsai) ir Gargždų – tik 27 balsai.

Pasak VRK pirmininko Z. Vai-
gausko, preliminariais duomenimis,
būsimajame Seime Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai gali
turėti 44 mandatus, Tautos prisikė-
limo partija laimėjo 16 mandatų,
Liberalų sąjūdis – 11, liberalcentris-
tai – 8 mandatus. 

Galima būsimoji šių partijų koa-
licija, išankstiniais duomenimis, gali

turėti naujame Seime apie 79 manda-
tus. Tačiau balsų perskaičiavimas
keturiose apygardose gali šiek tiek
pakoreguoti šiuos rezultatus. 

Anot Z. Vaigausko, socialdemok-
ratai, išankstiniais duomenimis, bū-
simajame Seime turės 26 mandatus,
Tvarka ir teisingumas – 15, Darbo
partija – 10, Lietuvos lenkų rinkimų
akcija ir valstiečiai liaudininkai – po
3 mandatus, Naujoji sąjunga – 1
mandatą. 

Dzūkijos rinkimų apygardoje
antrajame ture dalyvavo konservato-
rius Vidmantas Žiemelis ir „šoume-
nų” atstovas Antanas Nedzinskas,
prieš keletą metų debiutavęs televi-
zijos laidoje „Realybės šou” simpa-
tingame nevykėlio-klouno vaidmeny-
je. Tuomet jis labai išpopuliarėjo ir
tapo visai Lietuvai žinomas „Dan-
gaus Antano” pravarde.

Lazdijų-Druskininkų apygardoje
pakartotiniame balsavime dalyvavo
socialdemokratas Justinas Karosas ir
TS-LKD atstovas Algirdas Šakalys. 

,,Tvarkietis” Petras Gražulis
Gargžduose susirungė su konserva-
tore Dalija Šeporaitiene.

2008 – 10 – 28 d. antradienis

Eglė Samoškaitė, DELFI-je pra-
neša dar vieną naujieną: Vyriausioji
Rinkimų Komisija kreipiasi į proku-
ratūrą! Perskaičiavus rinkėjų balsus
paaiškėjo, kad parlamentaro man-
datas atitenka ne socialdemokratei V.
Blinkevičiūtei, bet konservatoriui A.
Ažubaliui. Pirminiais duomenimis
skirtumas siekia 56 balsus. Anksčiau
manyta, kad 32 balsais pirmauja mi-
nistrė. Tuo tarpu Vyriausioji rinkimų
komisija antradienį kreipėsi į Gene-
ralinę prokuratūrą, prašydama pra-
dėti tyrimą – manoma, kad balsai
galėjo būti skaičiuojami neteisingai.
Pagal įstatymą balsai perskaičiuoja-
mi, jeigu skirtumas tarp kandidatų
gautų balsų neviršija 50.

Generalinės prokuratūros atsto-
vė spaudai Vilma Žemaitytė pranešė,
jog ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl
neteisingo rinkimų rezultatų skai-
čiavimo pagal 175 Baudžiamojo ko-
dekso straipsnį. Už neteisingą rinki-
mų rezultatų skaičiavimą asmeniui
gresia baudžiamoji atsakomybė: vie-
šieji darbai arba bauda, laisvės apri-
bojimas, areštas ar laisvės atėmimas
iki 2 metų.

Ryškūs neatitikimai perskaičiuo-
jant balsus pastebėti dviejose iš try-
likos balsavimo apylinkių. Rinkimų re-
zultatus Šeškinės apygardoje pirma-
dienį perskaičiavo apygardos rinki-
mų komisija, o rinkimų naktį juos skai-
čiavo apylinkių rinkimų komisijos.

A. Ažubalio pelnytas mandatas
vienmandatėj Šeškinės rinkimų apy-
gardoje reiškia, kad Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai
(TS-LKD) Seime turės 45 vietas, o
socialdemokratai – 25.

Tuo metu Gargždų rinkimų apy-
gardoje, net ir balsų perskaičiavimas
galutinio rezultato nepakeitė – nors
„Tvarkos ir teisingumo” partijos
atstovo Petro Gražulio persvara kiek
sumažėjo (nuo 27 iki 19 balsų), tačiau
politikas vis tiek pirmauja prieš TS-
LKD kandidatę Daliją Šeporaitienę.

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS
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Skambėk, aidėk, lietuviškas žodeli
KSAVERA BÙTAUTIENÈ
Malomožaisko (Bùdvieçiû)
pagr. m-klos liet. k. mokytoja

Ramiai teka Nemunas pasienyje
– atskiriantis Lietuvos Respubliką ir
Karaliaučiaus kraštą. Jo vandenys
nuneša į amžių gilumą lietuvišką
praeitį, vietovardžius, senolių vargus
ir rūpesčius. Netoli Nemuno yra
Malomožaisko (Būdviečių) pagrindi-
nė mokykla, kurioje 35 lietuviškos
kilmės vaikai lanko lietuvių kalbos ir
etnokultūros fakultatyvą.

Minint Lietuvos Nepriklausomy-
bės dieną prisimename savo praeitį ir
keliones pagal įvairiausius projektus
Mažojoje Lietuvoje. Mes čia ieškome
sąsajų su savo šaknimis, glaudžiamės
prie Lietuvos istorijos, jos raštijos ir
kultūros. 

Ankstyvą rugsėjo rytą keliau-
jame aplankyti lietuvišką Meką –
Tolminkiemį. Trumpai apžvelgiame
Mažosios Lietuvos istoriją. Vadovę
pakeičia Tauragės rajono savivaldy-
bės mero patarėjas kultūrai, žinomas
fotomenininkas, poetas, režisierius ir
aktorius Sigitas Kancevyčius. Atmin-
tyje išlieka seni lietuviški vietovar-
džiai. Širdimi supranti, ir vaikai susi-
domėję klausosi, kad esi senųjų Kris-
tijono Donelaičio būrų ainis. Atrodo,
gyventi tampa daug lengviau, kai
pakeli galvą aukštyn ir žinai, jog Lie-
tuvos vardas jau gyvuoja 1000-metį. 

Laimink, Dieve, mūsų Lietuvėlę
Ir šį puikų rytmetėlį,
Ir saulytės spindulėlį,
Už nakties miegelį ramų,
Už tėvelį ir už mamą,
Už puodelį šilto pieno
Ir už naują gražią dieną
Laimink, Dieve, mus visus...

Sigitas sako, kad šį kraštą su fo-
toaparatu yra perėjęs skersai ir išilgai
bei kada nors surengs puikią parodą
ir, kai praturtės, išleis nuostabų fo-
toalbumą. Anot menininko, tai, ką
šiandien dar suspėjai nufotografuoti,
rytoj čia jau gali neberasti, nes taip
viskas greitai nyksta.

Visą dieną keliaujame kartu.
Aplankę Tolminkienį pasukame į
Nesterovą (Stalupėnus), o po to į Gu-
sevą (Gumbinę). Visur čia randame
poeto pėdsakus. Stovi mūsų Done-
laitis vienas. Didelis jis ir tvirtas, bet
niūrus. Dovanojęs Lietuvai gražų
kraitį, nugalėjęs netektis, karus. Sto-
vi ir, rodos, tuoj pradės bartis, kam
apleidom šiame krašte lietuvininkų
rugelių laukelius, kodėl paliekame
nešvarius kiemelius ir griūvančias
sodybas. Virš paminklų skraidantys
gandrai, tie nacionaliniai Lietuvos
paukščiai, jau besibūriuojantys laiki-

nai palikti šį kraštą primena mums
namus.

Keletas išvykos dalyvių čia lan-
kosi jau antrą kartą, nes projektas
yra tęstinis. Grįždami aplankome Ra-
gainę, o kaip neprisiminti pirmosios
lietuviškos knygos „Katekizmas”’
autoriaus Martyno Mažvydo ir to
garbingo jubiliejaus ar „Aušros” ir
„Varpo”, taip pat susijusių su Ra-
gaine. Čia mažoji Aušra Mankutė
prisimena poeto Justino Marcinke-
vičiaus eilėraštuką: „Kas moka žodį
–/ Randa kelią visur ir visada./ Sakau,
lietuviška knygelė –/ Kaip neregiui
lazda.” 

Po šių žodžių širdį užlieja džiaugs-
mas, kad pavyksta gerinti teigiamą
Lietuvos įvaizdį Karaliaučiaus krašte
ir pirmiausia toje vietovėje, kur
dirbu. Džiaugiuosi, kad galiu bent
šiek tiek išjudinti vietos lietuvių
kultūrinį gyvenimą, kad su didžiule
šiluma į mano kvietimą atsiliepia ir
tėveliai, ir bendruomenės atstovai.

Jau mes ir Karaliaučiuje, kuris
atšventė savo 750 metų jubiliejų. Čia
kyla nauji pastatai, nauji rajonai.
Padedame gėlių prie Liudviko Rėzos
paminklo. Čia tuoj surandame ir
lietuvišką aikštę, kurios viduryje
stovi klaipėdiečio skulptoriaus Arūno
Sakalausko paminklas. Mus priima ir
Emanuelio Kanto universiteto litu-
anistikos fakultete. Šiame senove
dvelkiančiame pastate rektoriavo
mokslininkas ir pirmųjų lietuviškų
knygų vertėjas bei leidėjas Rėza.
Žinoma, aplankome ir „Lietuvos var-
tus”, ir „Karališkuosius rūmus”, ir
„Gintaro muziejų”. Čia išvykos va-
dovė daug ir įdomiai pasakoja apie
Mažosios Lietuvos poetus, moksli-
ninkus, vertėjus, pirmųjų lietuviškų
knygų autorius ir jų likimus. Kiek-
vienas iš mūsų gauname po žemėlapį
su lietuviškais vietovardžiais. Grįž-
dami namolio besišnekučiuodami
autobuso salone po to, ką pamatėme,
jau niekas neabejojame, kad Kara-
liaučiaus krašte tūkstantmečiais gy-
veno baltai – Mažosios Lietuvos lietu-
vninkai. Visi sutinkame su mintimi,
kad norint tai suprasti ne tik protu,
bet ir pajusti širdimi, būtina prie tos
istorijos prisiliesti pačiam. Tad šie ir
panašūs projektai yra labai mums
svarbūs. 

Už visa tai tariame ačiū Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijos valdybos
pirmininkui Viliui Trumpjonui ir
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento vadovybei prie LR Vyriau-
sybės Lietuvoje. Ačiū šių draugijų
žmonėms ir visiems, kas padėjo, pa-
deda ir padės mūsų mokiniams
pažinti savo kraštą nežiūrint į ekono-
minius sunkumus, kuriuos šiandien
patiria ir Lietuva, ir Rusija. 

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

Karaliaučiaus krašto lietuvininkai vienoje iš išvykų.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

IEÕKO DARBO 

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

4536 W. 63rd St., Chicago.
(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,

priešais „Draugo” redakciją).

FIRST RATE
REAL ESTATE

AUÕRA PADALINO
Real Estate Consultant

Cell.: 312-805-4851
Fax.: 773-767-9886

E-mail: Ausra.padalino@gmail.com
4545 W 67th Street, Chicago, IL 60629

Bus.: 773-767-2400

VISOS NEKILNOJAMO TURTO PASLAUGOS

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo. Tel. 847-942-0575.

* Moteris ieško bet kokių pakeitimų
vienai parai ar su grįžimu namo.
Galiu pakeisti naktį. Tel. 708-833-
0417.

* Moteris ieško vaikų ar pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Legalūs dokumentai, pa-
tirtis, rekomendacijos, vairuoja. Gali
išleisti atostogų. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 312-714-7940.

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

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Moteris pirks darbą. Dirba su sun-
kiais ligoniais ir įvairia aparatūra.
Galiu išleisti išeiginių. Tel. 773-396-
9232.
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Taip ir gyvename – nenuobodžiai
LOLITA KALÈDA
Buvusi Australijos LB Krašto 
valdybos pirmininkè�  

,,Lietuvos rytas” nieko apie Aust-
ralijos gaisrus neberašo, tai aš para-
šysiu apie mūsų besitęsiančius gais-
rus ir krokodilų puolimus gatvėse. 

Sydney mieste jau trečia diena
kaip šalta – tik 25 laipsniai šilumos.
Tai davė žmonėms po daugiau nei
mėnesį trukusio karščio atsigauti.
Kai 25 laipsniai, tai jau reikia megz-
tukų ir džinsų. Pietinėje dalyje, Vik-
torijos valstijoje, dar dega 55 neužge-
sinami gaisrai. Teritorijos milžiniš-
kos, tad gaisrininkų savanorių ko-
mandos šiandien lėktuvais išskrido iš
Sydney. Melbourno komandų gaisri-
ninkai jau iškritę guli ant žemės…
Dar 60 gaisro žinovų savanorių atvy-
ko iš Amerikos. Karštis dar siaučia
toje  žemyno pusėje ir lietaus nenusi-
mato per artimiausias dvi savaites. 

Žmonės užpildė ligonines, nes vi-
si nori duoti savo kraują nukentė-
jusiems. Kai kuriems reikia po 10 lit-
rų kraujo perpilti per dieną. Sudegu-
siųjų skaičius pas mus skelbiamas
daugiau nei 300 ir skaičius iki galo
nebus aiškus, nes liepsna buvo iki
1,200 laipsnių celcijaus, tad kūnai tie-
siog vietoje virto pelenais. Jokių kau-
lų nesurandama, tad remiamasi gi-
minaičių, pažįstamų parodymais,
kiek ir kur galėjo žmonių tose lieps-
nose išsilydyti. Daug gaisrų nusiaub-
tų vietovių yra uždarytos, siekiant, kad
žinovai jas ištirtų. Tačiau visokie van-
dalai jau spėjo pabuvoti tose vietose. 

Teritorijos milžiniškos, sveiku
protu nesuvokiamos, tad visų pagal-
ba ir geranoriškumas reikalingas.
Buvo atvejų,  kai visi  namai sudegė:
plytiniai ir kitokie pastatai, sandėliai,
o vienas iš rąstų statytas namas
išliko. Jį šeimininkas 24 val. be per-
stojo pylė vandeniu. Todėl, kad tas
namas buvo permirkęs, nesudegė, o
visi kiti pastatai ir automobilių ko-

lekcija čia pat kieme supleškėjo, išsi-
lydė net metalas. 

• • •
Šiąnakt vėl pavojaus signalas

prie kelių miestelių. Pranešė, kad jei-
gu liepsną galima matyti už 5 kilo-
metrų, reikia akmirksniu sėsti į au-
tomobilį ir skuosti kiek akys neša,
nes po minutės ta ugnis bus tavo
kieme. Per didįjį gaisrą-peklą, kai vie-
nu metu 400 gaisrų vyko skirtingose
vietose, kai vėjas pasiekė 159 km/val.
ir gaisras lėkė kaip traukinys, gaisrų
bombos šokinėjo neįsivaizduojamose
vietose, lyg iš dangaus nukritusios.
Sužiūrėti ir visiems pavojų skelbti
buvo sudėtinga, nes visas dangus –
vieni dūmų debesys. Vieną gesina ir
nemato, kad už nugaros gaisrininkus
ugnis puola… Žmonės matė, kaip jų
artimieji, nubėgę prie vandens tel-
kinių pajungti pompų variklius,
tiesiog jų akyse liepsnose išsilydyda-
vo. 

• • •
Gaisrų žinovų nuomone, pusė

gaisrų kilo dėl padegėjų. Paprasti
žmonės per visą Australiją per kelias
dienas  surinko 46 mln. dol. labdaros
(šalyje tik 21 mln. gyventojų). Aukų
bus daugiau, nes tik kelios dienos
kaip pradėta rinkti labdara ir žmonės
jau suaukojo šimtus sunkvežimių
įvairiausių  daiktų, drabužių, žaislų,
batų, maisto ir t.t. Kiekviena mokyk-
la renka pinigus ir kiekvienas vaikas
iš savo taupyklės mažiausiai dovano-
ja po 100 dol. Nesvarbu, kokio am-
žiaus bebūtų ir kaip sunkiai šeima
besiverstų. Visi sukrėsti iki pat šir-
dies gelmių, nes tas pragaras  gali
ateiti į bet kurį žemyno kampelį ir tik
savi gali padėti saviems, kaimynams.
Tai dėl to Australija savo labda-
ringais darbais yra išskirtinė pasau-
lio šalis, o australai – draugiškiausi
žmonės pasaulyje. 

Nukentėjusieji liko be nieko ar

su apdegusiu automobiliu. Ištisas
dienas pasakojamos istorijos per kelis
TV kanalus verčia vaizduotę aukštyn
kojom – sunku suvokti tuos išgyveni-
mus. Pvz., žmonės 45 minutes važi-
nėjo gaisrų apsupti, nes išvažiuoti jo-
kio kelio nebuvo; aplink gaisrai, ir iš-
liko gyvi tame karštyje ir siaube
nepasimetę. Jie nuo atidarytų auto-
mobilio langų vaikė ugnį, nusivilkę
savo rūbus, o per oro kondicionierių
besiveržiančius dūmus slopino
rankomis… 

Užklydėlių kūnai turbūt niekada
nebus suskaičiuoti ar pranešta jų gi-
minaičiams apie juos, nes viskas virto
pelenais. O kiek sudegė gyvūnų ir na-
minių gyvulių – nesuskaičiuojamas
skaičius. Žmonės gelbėja apdegusias
koalas, kengūras ir meškutes. Vi-
siems gyviems padarams reikia su-
teikti pagalbą ir surasti naujus, sau-
gius namus. Eukaliptų medžiai stovi,
jie tokie aliejiniai, kad per  tūkstant-
mečius išmoko atlaikyti siaubingus
gaisrus, kurie Australijos žemynui
nėra naujiena. 

Dauguma gyventojų nebuvo ap-
draudę savo namų, tad teks pradėti
nuo nulio – atstatyti savo gyvenimą.
O  jeigu ir buvo apdrausta, bet drau-
dime nepažymėta apie gaisrus, tai pa-
šalpos nebus išmokėtos. Mūsų drau-
dimo kompanijos nėra geranoriškos
ir nuo gaisrų reikia papildomai ats-
kirą draudimą išsipirkti. 

• • •
Labai keista, kad gaisrai šį kartą

pasirinko Viktorijos valstiją – papras-
tai dega mūsų valstijos miškai ir par-
kai. Sudegė namai ir su visomis prieš-
gaisrinėmis automatinėmis sistemo-
mis – jos nesuveikė. Gerai, kad yra
mobilieji telefonai, tad galima susi-
siekti su žmonėmis, nes kitaip būtų
kaip senų laikų aborigenams (naujų

laikų aborigenai turi ir namus, ir
automobilius, ir visus ryšius). Juk
milijoninės teritorijos dar neturi/ne-
atstatė  elektros. 

Dėl tos priežasties sutriko mūsų
valdomos pastatų programos ir mes
turėjome dienas ir naktis pilnas įtam-
pos, už kurią atlyginimo prašyti pa-
prasčiausiai yra negražu, o darbuoto-
jams turėjom sumokėti tiek, kiek
priklauso pagal viršvalandžius ir
naktipiečius. Rytoj parskris darbuo-
tojas iš Melbourno, tad turėsime dau-
giau  žinių apie padėtį mieste. Dar du
didžiuliai pastatai prašė mūsų pagal-
bos, bet mes tiek laisvų inžinierių
neturime, kad apsiimtume. 

Visi išvargę, bet stengiasi nepasi-
duoti nei padidėjusioms kainoms,
ekonominiam sąstingiui, nei gamtos
stichijoms. Dėl tų karščių, rodos, visi
svorio priaugo ar per daug vandens
prigėrė, nes darbai ir mintys tikrai
sulėtėjo. Gyvenimas duotas, tad rei-
kia gyventi kiekvienam ir džiaugtis
tuo, ką turime ir ką gero galime nu-
veikti žmonijos labui. O jeigu gyveni,
tai ir dirbti reikia, ir savo išlaidas turi
pats susimokėti.

• • •
Negaliu miegoti. Tie TV vaizdai,

dar pridėjus siaubingus potvynius
šiaurinėje valstijoje ir 7-8 metrų kro-
kodilus, išplautus į gatves, gąsdinan-
čius žmones, bei Sydney įlanką pilną
knibždinčią ryklių (buvo uždrausta
žuvis įlankoje gaudyti, todėl jų tiek
priviso, kad ir narus pakramto), pri-
siveisusias gyvates, tarakonų, skruz-
dėlių ir nuodingų Sydney  vorų vir-
tinę – visa tai daro mūsų šalį ypač
egzotišką.

Jau 4 val. ryto, eisiu miegoti, nes
rytoj nauja diena, kitos naujienos.
Taip ir gyvename – nenuobodžiai.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Kiek šiandien yra
praeinančių pro šalį ar net išvažiuo-
jančių kuo toliau, kad negirdėtų ir
nematytų plėšikų alinamos Tėvynės.

Tas plėšikų sužeistas žmogus yra
šiandienė mūsų Lietuva. Penkiasde-
šimt metų ji buvo žudoma, o atkūrus
Nepriklausomybę netrūko plėšikų,
kurie ką pajėgė, tą ir plėšė. Tai iš-
šūkis mums, tikintiesiems, žinan-
tiems artimo meilės įsakymą. Evan-
gelija kviečia nepraeiti pro šalį, t. y.
neužsidaryti savyje, kad būtume ak-
tyvūs piliečiai, pasirengę eiti ten, kur
mūsų pagalba reikalingiausia. Šiuo
metu turime vieni kitus palaikyti,
nepasiduoti jokiems kurstymams ir
daryti viską, kad sėkmingai nugalė-

tume atėjusius ir ateisiančius sunku-
mus. Reikalinga kantrybė, ištvermė,
viltis ir teigiamas darbas. Meilė Tė-
vynei gali būti panaši į naujametines
oro salves, kurios nušviečia dangų,
brangiai kainuoja ir greitai užgęsta,
po savęs palikdamos tamsą ir aitrius
dūmus. Tikroji meilė, kaip rašo apaš-
talas Paulius, yra „kantri (...) neieško
savo naudos (...) visa pakelia, visa
tiki, viskuo viliasi ir viską ištveria” (1
Kor 13, 4–7). 

Švęsdami Lietuvos Nepriklauso-
mybės šventę, palinkėkime vieni ki-
tiems šitokios meilės. Tik tokia meilė
gali Lietuvą pastatyti ant kojų ir
padėti jai sėkmingai žvelgti į ateitį. 

LAISVĖS ŽINGSNIAI
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Pedagogei, ilgametei Kris tijono
Do nelaičio aukštesniosios li tua nis -
tinės mokyklos Čikagoje mo kytojai ir
inspektorei, JAV LB Švietimo tarybos
ir PLB Švietimo komisijos pirmi nin -
kei Reginai Kučienei paskirta JAV
LB Švietimo tarybos  2008 m. Švieti-
mo premija, kuri vasario 22 d. bus
įteikta Vasario 16-osios minėjimo
metu Pasaulio lietuvių centre Le mon -
te. Premijos mecenatas – Lietuvių
Fon  das. Skaitytojams siūlome po kal -
bį su Švietimo premijos laureate Re -
gina Kučiene.

– Kaip sutikote žinią apie
premijos paskyrimą?

– Žinia mane labai nustebino.
Jau aštuoneri metai, kai nebedaly-
vauju lietuviškoje veikloje, atrodo,
kad visi jau ir pamiršę buvo. Ir štai,
išgirsti žinią, kad Tau skiriama pre-
mija. Žinia mane labai paveikė.

– Buvo smagu?
– Labai smagu. O dar smagiau

tapo, kai sužinojau, jog visos mo kyk -
lų vedėjos, su kuriomis man teko lai -
mė dirbti, taip gražiai įvertino ma no
darbą ir taip gausiai pristatė ma ne
šiai premijai gauti (apie tai man pra -
nešė dabartinė JAV LB Švie timo
tarybos pirmininkė Daiva Na vic kie -
nė). Tikrai smagiai pasijaučiau, at -
jau nėjau (juokiasi).

– Kiek metų atidavėte litua -
nistiniam švietimui?

– Neskaitant darbo K. Donelaičio
mo kykloje 12 metų dirbau JAV LB
Krašto valdyboje Švietimo tarybos
pirmininke ir 6 metus Pasaulio Lie -
tuvių Bendruomenėje Švietimo komi -
sijos pirmininke. Man teko laimė
dirbti su trimis JAV LB Krašto valdy-
bos (JAV LB KV) pirmininkais – dr.
An tanu Razma, Vy tautu Maciūnu ir
Re gina Naru šie ne. Neužteko to, ma-
ne ,,pasigavo” Vy tautas Kaman tas,
Pa saulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) pirmi ninkas. Tad vienu metu
,,sėdėjau ant dviejų kėdžių” – R. Na -
rušienė manęs nepaleido, nes taip
greit ne galėjo rasti žmogaus, kuris
mane pakeistų. Jam atsiradus, likau
dirbti PLB ir kartu pradėjau reda -
guoti ,,Pasaulio lietuvį”. Darbas buvo
labai įdomus ir įvairus.

– Kaip Jūs, pati būdama ne
pedagogė, pasirinkote mokytojos
kelią?

– Tikra tiesa, aš mokiausi verslo,
maniau, kad persikėlus iš Nebraska,
kur gyvenome, į Čikagą eisiu dirbti į
banką. Tačiau atvažiavus į Čikagą
viskas apsivertė aukštyn kojom. Pra -
dėjome leisti savo vaikus į lituanis ti -
nę mokyklą. Pamažu įsijungiau į vi -
suomeninę veiklą mokykloje – tapau
tė vų komiteto nare. Vėliau mokyklos
direktorius Julius Širka pakvietė mo -
kytojauti. Kadangi nebuvau mokyto-
ja, reikėjo tobulintis pačiai – labai
daug skaityti, kruopščiai ruoštis pa -
mokoms. Buvau ne tik mo kytoja. Per
18 mokykloje praleistų metų esu
paruošusi ne vieną mokyklos met -
raštį. Kadangi pati dėsčiau literatūrą,
pratinau  mo kinius aprašyti mokyk-
los įvykius ir tuos rašinius įdėdavome
į kasmet iš lei džiamus metraščius.
Vaikų rašinė lius pasiūlydavome ir
lietuviš kai spaudai. 

Taip ir užsibuvau mokykloje, kol
dr. A. Razma pakvietė į JAV LB Kraš -
to valdybą. Tad visas mano gyveni-
mas praėjo dirbant švie timo darbą.

– Su kokiomis problemomis
teko susidurti dirbant švietimo
srityje?

– Reikia pasakyti, kad į JAV
atvyko labai daug puikių pedagogų,
kurie dar būdami Lietuvoje dirbo
mokytojais. Jie gerai suprato, ką rei -
kia daryti. Buvo pradėtos ruošti prog -
ramos, leidžiami vadovėliai, remian -
tis Lietuvos švietimo programa.  Ta-
čiau, prabėgus keletui metų tapo aiš-
ku, kad reikia kitų vadovėlių, mat,
nors ir labai stengėmės, vaikų lietu-
vių kalbos žinios silpo. Aš pati, dėsty-
dama literatūrą, pastebėjau, kad kol
mes ,,ke liaudavom” per tuos kelius,
takus ir slėnius, vaikai ,,pamesdavo”
turinį, nes jų žodynas neturtingas,
jiems sunku būdavo sekti mintį.
Vaikai skaitydavo, ir gerai skaityda-
vo, bet turinio nesuprasdavo. Tapo
aišku, kad atėjo laikas peržiūrėti mo -
ky mosi programas. Dirbdami Ameri -
koje mes buvome pripratę dirbti taip,
kaip mus mokė vyresnieji pedagogai –
Juozas Plačas, Juozas Masiulionis, J.
Širka. Tačiau kuo toliau bėgo metai,
tuo mokinių žinios silpnėjo. Reikėjo
imtis kažko naujo, kas mokiniams
būtų suprantama. Daugelis mokinių
nebepajėgdavo baigti viso mokyklos
kurso. Baigdavo pradinę mokyklą ir į
aukštesnes klases nebeateidavo. O ir
tėvai jiems nebepajėgė padėti.  Švieti-
mo taryboje dirbo labai puikūs, su -
prantantys mokyklinius reikalus
žmo  nės. Atėjo ir naujoji karta – mūsų
buvę mokiniai Rima Polikaitytė, Vida
Brazaitytė ir kiti, – kuri puikiai su-
prato ir žinojo, ko nedavėme mokyk-
loje mes, ko mokykloje trūko. Tad jau-
noji karta kibo į darbą – paruošė dar-
bo kny geles, iš kurių buvo lengviau
mokytis ir kurios patiko mokiniams.
Tad mums sekėsi labai neblogai.

– Ar JAV LB Švietimo taryba
skatindavo mokytojus vadovau -
tis jos sudarytomis mokymo gai -
rėmis?

– Mes reikalaudavome, kad gai -
rių būtų laikomasi. Tiesa, susilpnėjus
mokinių kalbos žinioms, jos buvo

perdirbtos, tačiau vis tiek stengėmės,
kad mokinys išeitų visą programą.
Reikia pasakyti, kad labai lituanis -
tinių mokyklų moksleivių lankomu-
mui kenkė sportas. Mat kaip tik šeš-
tadieniais būdavo varžybos, ir spor -
tuo jantis vaikas negalėdavo ateiti į
mokyklą. Nenorėdami prarasti tokių
mokinių mes sudarėme sąlygas, kad
toks vaikas galėtų pasiruošti sava -
rankiškai ir ateitų atsiskaityti už iš -
eitą programą. Norint pasiekti re -
zultatų reikia būti lankstiems. Ir
reikia pasakyti, kad kažkaip lengvai
susikalbėdavome. Taip mes išlaikėme
daug mokinių, o vėliau pasirodė, kad
buvome teisūs.

Stebuklas, kaip per keletą šešta-
dienio pamokų kažko išmokstama.
Dargi ir ne visas valandas vien kal bai
atiduodavai – kur dar šokių, mu zikos
pamokos, įvairiausios šventės su pui-
kiausiomis programomis. Ir vis tiek
pajėgdavome išeiti vadovėlį. Nežinau,
kaip tie vaikai išmokdavo. Ir turėjo -
me labai gerų mokinių. Daugelis jų,
gi mę ir užaugę Ame ri koje, puikiau -
siai ir šiandien kalba lietuviškai. Ir
tokių buvusių mokinių turime ne
vieną.

– Ar galvojote apie mokyklų
ateitį, apie mokytojus? 

– Taip. Reikėjo naujų mokytojų, o
kur juos gauti? Tad mes ir patys tobu-
lindavomės ir mūsų buvusius moki -
nius kviesdavome ateiti dirbti į  litua -
nistines mokyklas. Ruošdavome mo -
ky tojų kon  ferencijas, Dainavoje reng-
davome studijų savaites, kviesda -
vomės žymius paskaitininkus, kurie
mums galėdavo padėti. Tas daroma ir
dabar. 

– Ar mokytojų konferencijos
vykdavo tik Čikagoje?

– Pradžioje tik Čikagoje. Į jas at -
važiuodavo mokytojai iš kitų vieto -
vių. Mažai sulaukdavome mokytojų iš
Rytinio pakraščio. Tad Ramunės Ku -
biliūtės pasiūlymu suruošėme konfe -
re nciją Rytuose. Pirmoji tokia konfe -
rencija vyko Boston (MA) lituanisti -
nė  je mokykloje, kuriai tada vadovavo
dabartinė JAV LB Švietimo tarybos
pirmininkė Daiva Navickienė. Nuo
tada  konferencijos ruošiamos ir Ryti -
niame pakraštyje. Manau, kad ta
idėja pasiteisino, nes mūsų mokyklos
išsidėsčiusios plačiai ir visus sušaukti
į vieną vietą yra sunku.

– Kaip sudarydavote pro-
gramą Dai navos stovykloje vyk-
stančioms mokytojų savaitėms?

– Turėjome stovyklos organizaci-
nį komitetą, stengdavomės sukviesti
įdomius paskaitininkus, norėjome,
kad mokytojai stovykloje ne tik kar -
pytų paveiksliukus, bet ir gautų
bran  desnių žinių. Atsižvelgdavome ir
į mokytojų norus ir į kalendorines da -
tas. Stengėmės ugdyti ir tautiškumą
– mokėmės lietuviškų dainų, kvies-
davomės pranešėjus, kurie galėdavo
supažindinti mokytojus su tautiniais
simboliais, tradicijomis. Tą dary-
davome ne tik paskaitų metu, bet ir
organizuodami vakarines programas.
Norėjome mokytojams suteikti tokių
žinių, kokias jie galėtų pritaikyti li -
tua nistinėse mokyklose. Ne paslap-
tis, kad, bėgant metams, silpnėjo ne
tik mokinių, bet ir mokytojų kalba.

Tad ją kaskart reikėjo stiprinti. Tuo
labai rūpinosi tėvas Juozas Vaišnys,
SJ, skatinęs mokytojus vis grįžti ir
grįžti prie lietuvių kalbos. 

– Ar sulaukdavote pagalbos
iš Lietuvos?

– O, taip. Ypač puikiai mes ben-
dravome su muzikos ir šokių mokyto-
jais iš Lietuvos. Jie mums labai daug
padėdavo – atvykdavo į stovyklas, pa -
mokindavo dainų ir šokių. Atvykdavo
ir paskaitininkai iš Lietuvos. 

– Pakalbėkime apie Jūsų dar -
bą PLB.

– Kai pradėjau dirbti PLB turė-
jau progos daugiau pakeliauti, susi-
pažinti su kitų kraštų lituanistinių
mokyklų darbu. Tada pa mačiau, ko-
kios skir tingos lituanis tinės mokyk-
los. Pvz., Punsko mokyklos mokiniai
buvo labai stipriai paruošti. Manau,
kad prie šito daug prisidėjo ir šeimos
modelis. Daugelis glaudžiai laikėsi su
seneliais, tad bendravimas vyko pla -
tes niu ratu. Be to, tais lai kais na-
muose nebuvo ten daug ir apa ratūros
– televizorių, kompiute rių, tad buvo
glaudesnis tarpusavio bendravimas.
Tiesiog stebindavo, kiek vaikai žinojo
iš savo senelių pasakojimų (mūsų vai-
kai to nebuvo patyrę).  Labai stip rios
mokyklos buvo Gudijoje. Gudijos vai-
kai labai gerai kalbėjo lietuviškai. 

– Kokios šio darbo patirtys?
– Kai perėmiau pirmininkavimą

PLB Švietimo komisijai, naiviai gal -
vo jau: ,,Kaip čia bus lengva. Mes tik
pritaikysime 50-ties metų Amerikos
lituanistinių mokyklų patirtį ir dar-
bas padarytas”. Pasirodo, kad labai
klydau. Pamačiau ir suvokiau, kad
tai, ką mes turime Amerikoje, ne vi-
sada galime pritaikyti kitų vietovių
mo kyklose.  Kiekvienas kraštas turi
sa vo švietimo sistemą, tad mūsų su -
kurta ir per 50 metų išdirbta sistema
visiškai netiko. Tad visada sakyda -
vau, kad kiekvienas kraštas turi su-
da ryti savo programą, kuri tiktų to
kraš to lituanistinėms mokykloms.
Rei kia pasakyti, kad tos mokyklos ir
dabar gerai laikosi. Kai paskaitai
,,Pasaulio lietuvį” matai, kaip jos pui -
kiai dirba. 

– Kaip kilo mintis rengti mo -
kinių rašinių konkursus išsi-
barsčiusiose po visą pasaulį li -
tua nistinėse mokyklose (iš sky-
rus JAV)? Kadangi buvau pa -
kviesta į vertinimo komisiją, ga -
liu patvir tinti, kad tie konkursai
buvo ga na aukšto lygio.

– Pati idėja kilo prisiminus darbą
JAV lituanistinėse mokyklose. Jose
daug metų buvo ruošiami rašymo
konkursai. Tad su PLB Švietimo ko -
misijos valdyba nutarėme paban dy ti.
Parinkdavome temas atskiroms mo -
ki nių grupėms (suskirstėme į 3 gru-
pes pagal amžių). Norėdami pa s ka -
tinti vaikus rašyti skyrėme nema žus
prizus. Tais laikais žmonės švie timui
aukodavo nemažas sumas.  Steng da -
vo mės kuo daugiau rašinių pre mi -
juoti. Pasibaigus bet kokiam  konkur-
sui gaudavome jaudinančių laiškų iš
premijų laimėtojų. Šeimos gyveno
sunkiai, tad vaikai parašydavo, kam
skyrė gautus pinigus: ,,Nu pir kau se -
sutei batus, broliukui striu kę, o liku-

KALBĖTI LIETUVIŠKAI KALBĖTI LIETUVIŠKAI –– TAI DARTAI DAR
NEREIŠKIA BŪTI LIETUVIUNEREIŠKIA BŪTI LIETUVIU

Regina Kučienė
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sius atidaviau mamai”.

– Išleisdavote ir konkurso
dalyvių darbų leidinius?

– Tuos leidinius pradėjome leisti
nuo pat pirmojo konkurso. Turėjome
mecenatą, kuris visada mums padė-
davo ne tik išleisti leidinį, bet skirda-
vo lėšų ir premijoms. Kasmet tuose
konkursuose dalyvaudavo mokiniai iš
įvairiausių vietovių – Gudijos ir
Puns ko, Tilžės ir Karaliaučiaus, Ry -
gos ir Maskvos. Stebiuosi, kiek tėvai
dirbdavo su mokiniais, kiek mokyto-
jai aukodavo savo laiką. Mokiniai
gau davo ne tik premijas. Kievienam
konkurso dalyviui būdavo įteikiamas
leidinys, pasirašytas visų Vertinimo
komisijos narių.

– Ar dirbant PLB buvo už -
megzti ryšiai su Lietuvos švieti-
mo ir mokslo ministerija?

– Tokių planų buvo, tačiau šis
darbas sekėsi labai sunkiai. Man
dirbant pasikeitė septyneri Švietimo
ir mokslo ministrai. Būdavo, nuva -
žiavęs į Vilnių nueini į ministeriją,
prisistatai, papasakoji savo proble-
mas – tuo viskas ir baigdavosi. Mū sų
nesuprato. Tais laikais jie įsivaizda-
vo, kad lituanistinės mokyklos Ame-
rikoje yra panašios į Lietuvoje vei -
kusias mokyklas. Siūlydavo at siųs ti
savo mokytojus, bet tie mokytojai
mums netikdavo, nes jie visiškai
nesuprato mūsų darbo specifikos.
Mums tikrai su ministerija nėjosi ras -
ti bendrų sąlyčio taškų. Mes jiems
buvome per menki.

– Be kitų darbų daugelį metų
redagavote ,,Pasau lio lietuvį”?

– Žurnalą redagavau 6 metus.
Ka dangi palaikiau ryšius su visomis
pasaulio li  tuanistinėmis mokyklomis,
tai  ryšys su lituanistinėmis bendruo -
me nėmis buvo glaudus. Žmonės į re -
dak ciją atsiųsdavo laiškus įvai riau -
siomis temomis, rašydavo ra šinius.
Daug padėjo ir mokyklos. Aišku, aš
gal negaliu prilygti Broniui Nainiui
(perimdama iš jo žurnalo redagavimą
aš labai bijojau, nesu ir nebuvau pro-
fesionali redaktorė), bet išėjo ne taip
blogai.

– Ar domitės šių dienų li -
tuanistiniu švietimu?

– Labai. Man įdomu, kas darosi
ne tik Amerikos lituanistinėse mo -

kyklose, bet ir po visą pasaulį išsibar -
s čiusiose. Be to, mano anūkės mokosi
Maironio lituanistinėje mokykloje.
Kartais tenka joms padėti paruošti
pamokas, ypač mažajai Monikai. Tad
žinau, ko ir kaip mokoma litua nis -
tinėse mokyklose.

– Ar džiugina Jus Jūsų buvę
mokiniai?

– Taip. Tiesa, dabar aš rečiau
juos sutinku, tačiau anksčiau būdavo
labai įdomu –  prieina koks buvęs mo -
kinys ir supažindina su savo vaikais,
žmona. Kiti jau po keletą vaikučių tu -
rėdavo, bet dar atsimindavo mane.
Man sekėsi išlaikyti ryšį su savo mo -
kiniais. Labai malonu, kai po tie kos
metų  buvęs mokinys tave užkalbi-
na. 

– Ar pikta mokytoja buvote?
– Ne, nebuvau pikta, bet reikli.

Mokinys negalėdavo ateiti į klasę ne-
paruošęs namų darbų. Reikia pasa-
kyti, kad mokiniai gerai juos atlikda-
vo, nors kartais, kai namų darbų ne-
užduodavau, jie labai džiaug davosi
(juokiasi).

– Kodėl svarbu vaiką leisti į
litua nistinę mokyklą. Gal jį gali-
ma mokyti namuose?

– Jei vaikų neleisime į lituanis -
tines mokyklas, mes juos prarasime.
Mokykloje jie ne tik mokosi. Čia gim-
sta draugystės, kurios išlieka visą gy -
venimą. Pati užauginau savo vaikus
ir puikiai mačiau jų bendraamžius,
kurie, nelankydami lituanistinės mo -
kyklos, labai greitai atitrūko nuo lie -
tuviško gyvenimo. Jų draugai – ame -
rikiečiai. Aš nesakau, kad tai blogai,
tačiau lietuvybė tokiems vaikams vis
mažiau rūpi. Daugelis sako, kad li -
tua nistinėje mokykloje vaikai tar-
pusavyje kalba angliškai. Taip, tačiau
jie girdi lietuviškai kalbančius moky-
tojus, yra priversti skaityti lietuviš -
kas knygas, mokytis Lietuvos istoriją,
dainuoti lietuviškai, šokti lietuviškus
šokius, švęsti lietuviškas šventes. Čia
jie susipažįsta su lietuviškomis tradi-
cijomis. Kalbėti lietuviškai – tai dar
nereiškia būti lietuviu. Tik augdamas
lietuviškoje terpėje gali išlikti lietu-
viu.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Mokytojų savaitės Dainavoje organizacinis komitetas. R. Kučienė trečia iš
kairės.

Nuotraukos iš R. Kučienės albumo.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.
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�A. a. Nijolė Svyčiulytė-Grinie-
nė, gyvenusi Alexandria, VA, mirė
2009 m.  vasario 18 d. Giliame liūde-
syje liko duk ros Audra ir Nida su šei-
momis, sūnus Aras su šeima, sūnus
Vytis bei brolis Donatas Siliūnas.

�Vasario 22 d., sekmadienį, 9 val.
r. šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero. Po Mišių 10 val. r. parapijos
salėje – Vasario 16 minėjimas, kur pa -
grindinę kalbą pasakys Rasa Če-
pukėnaitė. Minėjimą rengia JAV LB
Cicero apylinkė. Visus kviečiame gau-
siai dalyvauti. Savo auka paremsite
lietuvybės ugdymą svetur.

�Lietuvos Nepri klau so mybės
šven   tės minėjimas, kurį organi zuoja
JAV LB Lemonto apylinkė kartu su
Pasaulio lietuvių centru dalyvaujant
LR generaliniam konsulatui Čikagoje
vyks vasario 22 d. 12:15 val. p.p. Pa -
saulio lietuvių centro Fondo salėje.
Pa grindinis kalbėtojas – garbės kon-
sulas Vaclovas Kleiza. Bus meninė
programa, vaišės.

��Pasaulio lietuvių centro mote -
rų renginių komitetas ruošia „Užga -
vė nių blynus” antradienį, vasario 24
d., nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Visi ma-
loniai kviečiami pabendrauti. 

�Pianistų Sonatos ir Roko Zu -
bovų fortepijoninės muzikos koncer-
tas įvyks kovo 6 d. 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Maloniai kviečiame.

�Lietuvių meno ansamblis „Dai -
na va” bei LR gene ralinis konsulatas
visus kviečia į koncertą „Gratula tio -
nes Li thuaniae” – kovo 8 d. 3 val. p.p.
Ha rris teatre (205 E. Randolph Dr.).
Koncerte skambės Čiurlionio, Mar ti -
naičio, Sasnausko, Beethoven ir
Brahms kūriniai, kuriuos drauge su
„Daina va” atliks pianistai iš Vilniaus
Sonata ir Rokas Zubovai. Pagrindine
rengi nio puošmena taps specialiai
šiam kon certui kompozitorės Nijolės
Sin kevičiūtės sukurtos „Lietuviškos
siu i tos” premjera.  Bilietų ieškokite
Ha rris teatro bilietų kasoje 312-334-
7777 ir lietuviškose parduotuvėse.
Dau   giau informacijos: www.dainava.
us arba www.harristheater chi ca -
go.org. 

�Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. – Lietuvos nepriklausomybės šven-
tė Libertyville Civic Center, 135 W.
Church Street, Libertyville, IL.  Pre -

legentė:  Lietuvos Respublikos gene-
ra linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lienė. Maloniai kviečiame visus daly-
vauti.

�Šiemetiniai sriubos pietūs bus
kovo 15 d., 12:30 val. p. p. PLC did -
žiojoje salėje. Svečias – kunigas iš
Boston Vidmantas Šimkūnas, SJ. Visi
maloniai kviečiami.

�Kovo 28–29 dienomis (šeštadie -
nį ir sekmadienį) Jaunimo centro di -
džiojoje salėje vyks pavasarinė mugė,
kurią rengia Jaunimo centras. 

�Balandžio 25 d. 6 val. v. PLC
Fon do salėje Jūsų laukia mokyklėlės
,,Žiburėlis” ruošiama puota ,,Fiesta”.
Vakarienė, šokiai, tyliosios varžytinės
ir įvairios pramogos tema ,,Fiesta”
Bilieto kaina – 50 dol. Bilietus galite
įsigyti internetu www.ziburelis.org.
Kviečiame visus dalyvauti. Surinktos
lėšos bus skirtos ikimokyklinio am-
žiaus Montessori mokyklėlei ,,Žibu rė -
lis”.

�Detroit Dievo Apvaizdos para -
pi jos Švietimo komitetas maloniai
kvie čia moksleivius ir studentus į su -
sitikimo popietę su broliu Luku La -
niausku, SJ. Popietė vyks šeštadienį,
vasario 28 d., nuo 2:30 val. p. p.   iki
7:30 val. v. Kartu pabendrausime, pa -
simelsime ir pavakarieniausime. Apie
dalyvavimą pranešti Aldonai Šontie -
nei el. paštu: asonta@comcast.net. 

�Š. m. gegužės 15–16 dienomis
įvyks aštuntoji, kas dvejus metus ren-
giama Jungtinio Baltijos Amerikos
na cionalinio komiteto (JBANC) kon-
fe rencija. Kon ferencijoje, kuri skiria-
ma Baltijos šalių saugumo klausi-
mams, dalyvaus Latvijos Prezidentas
Valdis Zatlers. Latvijos vadovas  pra-
nešimą skaitys šeštadienį, gegužės 16
d. Konferen cija vyks viešbutyje ,,Re -
naissance M Street Hotel”, 1143 New
Hampshire Ave., Washington, DC.
Gegužės 15 d. taip pat planuojamas
susitikimas su JAV Kongreso ir Vy-
riausybės atstovais. Išsamesnė infor-
macija apie konferenciją ir regis-
traciją artimiausiu metu bus skelbia-
ma naujame JBANC internetiniame
puslapyje: http://jbanc.org. Taip pat,
mielai prašome, rašykite mums
jbanc@jbanc.org arba skambinkite
tel.: 301-908-2579.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Nemi-
ra Šumskienė ir dukters Dalios šeima
$500 mielos sesers ir tetos a. a. Eleo -
noros Jurskienės, mirusios Lietuvoje,
pagerbimui; Šarūnas ir Vida Rimai
$30 a. a. Beniaus  Dundos atmini mui;

Charles Rackmil $20; Lisa ir Barry
Cheskin $100 a. a. Alfonso  Vin da-
šiaus atminimui. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435; el. paštas: tijunelis@sbc-
global.net

IŠ ARTI IR TOLI...

� Prasideda programa ,,Kelkis
Kris tuje”. Dar galima užsirašyti į
maldos ir diskusijų grupes parapijoje
po šv. Mišių.

� Parapijos rekolekcijos vyks šeš-
tadienį, kovo 7 d., nuo 11 val. r. iki 1
val. p. p. Rekolekcijose dalyvaus kun.
Jonas Šileika, OFM iš Toronto.

� Lietuvių sielovados konferen-
cija vyks kovo 29 d. Ji prasidės šv.
Mišiomis  8 val. r. Registracija – po šv.
Mišių.

� Kovo 29 d. – Vaikų Mišios. Mi -
šias aukos ir pamokslą lietuvių kalba
sakys prelatas kun. Edmundas Put -
rimas. 

� Balandžio 5 d.   – Verbų sekma -
die   nis. Visi kviečiami atsinešti lietu-
viškas verbas. Skaitinius skaitys Sut -
virtinimo klasės lankytojai. 

� Balandžio 12 d. – Šv. Velykos.
Ku nigas S. Žukas pašventins mar-
gučius ir velykinį maistą. 

� Šv. Petro parapijos bažnyčios
metinė loterija (Saint Peter Lithu a -
nian Parish Grand Lottery Fund rai -
ser) – Grand Lottery Drawing –  sek-
madienį, balandžio 5 d. Laimėjimai: 1
– 10,000 dol.; 2 – 1,500 dol.; 3 – 1,000
dol. ir 4 – 500 dol. 

Šv. Petro parapijos info

Mažosios Čikagos lituanistinės mokyklos Kiškių klasės mokinukės Liepa Ba -
nėnaitė (kairėje) ir Monika Papartytė sveikina visus skaitytojus su praėju-
sia Vasario 16-osios ir ateinančia Kovo 11-osios šventėmis.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Šv. Petro parapijoje, Boston, MA

, ,Draugo” š imtmečio jubi l ie j in is  koncertas  
įvyks 2009 m.  kovo 22 d.  

Maria mokyklos auditorijoje 
Koncerto programą atliks solistai Edmundas Sei lius (tenoras) ir

Kristina  Zmai laitė (sop  ranas). Akompanuos Edvinas Minkštimas. 
Bilietus galite nusipirkti ,,Draugo” administracijoje ir sekmadieniais

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, pas platintojus. 

,,Draugas” ruošia reklaminį leidinį – Sveikinimo programą. ,,Draugo” lei-
dėjai prašo kiek vieno lie tuvio, prenumeratoriaus bei organizacijų vadovų
atsiųsti sveikini mą su informacija apie savo veiklą. Pra šoma auka už vieną
puslapį – 200 dol., pusė pusl. – 100 dol., ,,auksinis puslapis”  – 500 dol.  Savo
aukas su tekstu siųsti: ,,Draugo” administracija, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629  iki kovo 5 d. Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.


