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•Skautybės kelias. Prity-
rusių skautų ir skaučių
iškyla (p. 2)
•Ištinusi mokytojo nosis (p.
3)
•Komentaras. Dėl tribangio
žodyno. Dar apie bajorus
(p. 4)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•JAV LB darbai ir iššūkiai:
Vasario 16–osios šventes
pasitinkant (p. 5–8)
•Lietuva iš arčiau (3) (p. 9)
•Spektaklis, gyvuojantis 60
metų (p. 10)

Popiežius lankysis JAV ir JTO

lė”. Dainų autoriui ir atlikėjui Vy-
tautui Kernagiui premija įteikta už
populiariosios kūrybos profesiona-
lumą ir artistiškumą. Kompozitorius
Šarūnas Nakas premiją pelnė už sa-
vitą, Lietuvos muzikos raidą vei-
kiančią kūrybą. Aktoriui Vytautui
Paukštei Lietuvos nacionalinė kul-
tūros ir meno premija paskirta už
vaidmenis spektakliuose ,,Frank
Kruk”, ,,Šaltas vaikas”, ,,Karalius
Lyras”, ,,Kelias į Damaską”. Už reik-
šmingą indėlį į medijų meną projek-
tuose ,,Pro-testo laboratorija” ir
,,Villa Lituania” garbingas apdova-
nojimas įteiktas medijų meninin-
kams Nomedai ir Gediminui Urbo-
nams.

Į premijų įteikimo išlilmes nega-
lėjusiai atvykti išeivijos poetei Liūnei
Sutemai Nacionalinė premija už dva-
sinės saugos poeziją rinkinyje ,,Te-
būnie” bus įteikta vasario 17 d. Le-
monte (JAV) rengiamame Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos renginyje,
kuriame dalyvaus Alma Adamkienė.

Vilnius, vasario 12 d. (Bernar-
dinai.lt) – Vatikano spaudos salė va-
sario 8 d. paskelbtu oficialiu praneši-
mu patvirtino anksčiau spaudoje jau
skelbtas žinias apie būsimą popie-
žiaus Benedikto XVI kelionę į Jung-
tines Amerikos Valstijas ir į Jungti-
nių Tautų Organizaciją New York. Šv.
Tėvo kelionė prasidės balandžio 15 d.

Benediktas XVI pirmiausia nuskris į
Washington ir šiame mieste bus iki
balandžio 18 d. Nuo balandžio 18-
osios iki 20-osios, sekmadienio, po-
piežius lankysis New York. Grįžimas
į Romą numatytas balandžio 21 d.

Tai bus aštuntoji popiežiaus Be-
nedikto XVI apaštalinė kelionė už
Italijos ribų. Arkivyskupas Pietro

Sambi, apaštalinis nuncijus Jungti-
nėms Valstijoms, JAV vyskupų kon-
ferencijai trumpai pristatė kelis nu-
matytus kelionės renginius, tai – po-
piežiaus susitikimai su JAV prezi-
dentu George Bush, JAV vyskupais,
apsilankymas Jungtinių Tautų Or-
ganizacijoje, Mišios keliuose didžiau-
siuose stadionuose.

Palaimintas
,,Leo LT”
projektas

Vilnius, vasario 12 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus pasira-
šė prieštaringai vertinamas Atomi-
nės elektrinės įstatymo pataisas, ku-
rios atveria kelią nacionalinio inves-
tuotojo ,,Leo LT” sukūrimui. Šalies
vadovas teigia, kad jo veto būtų nelei-
dęs laiku įgyvendinti svarbių energe-
tikos projektų. V. Adamkus taip pat
įpareigojo Vyriausybę peržiūrėti esa-
mas sutartis, kuriomis būtų sustip-
rintas valstybės interesų atstovavi-
mas ir priežiūros sistema.

Atominės elektrinės įstatymo pa-
taisos visuomenėje vertinamos labai
nevienareikšmiškai. Daugiausia dis-
kusijų kelia tai, kad naują atominę
jėgainę statysiančioje bendrovėje
daugiau kaip trečdalis akcijų priklau-
sys privačiai bendrovei ,,NDX energi-
ja”. Seimas ,,Leo LT” projektą po au-
dringų diskusijų palaimino. Iškart po
to didžiulis spaudimas teko preziden-
tui V. Adamkui – prie Prezidentūros
buvo rengiami piketai, šalies vadovui
adresuotus laiškus viešai platino
įvairios politinės partijos ir organiza-
cijos, buvo renkami parašai. V. Adam-
kus teigia įstatymą pasirašęs nenorė-
damas sukliudyti svarbiems energe-
tikos projektams. Pasirašęs įstatymą,
prezidentas išsiuntė laišką premjerui
Gediminui Kirkilui ir įpareigojo Vy-
riausybę peržiūrėti tuos sutarties
punktus, kurie kelia daugiausia abe-
jonių atstovaujant valstybės intere-
sams kuriamoje nacionalinio inves-
tuotojo bendrovėje.

Îteiktos Nacionalinès kultùros
ir meno premijos

Goro provincijai – Lietuvos
kariškiû parama

Vilnius, vasario 12 d. (ELTA) –
,,Kūryba yra skiriama ne tik šiandie-
nai, bet ir ateičiai, iš jos Lietuvą ir lie-
tuvius šiandien atpažįsta pasaulis, o
ateityje atpažins būsimosios tautiečių
kartos”, – pabrėžė prezidentas Valdas
Adamkus, Vilniuje įteikęs Nacionali-

nes kultūros ir meno premijas labiau-
siai nusipelniusiems Lietuvos kūrė-
jams.

Nacionaline premija apdovanotas
dailės kritikas Alfonsas Andriuškevi-
čius už įtaigią meno kritiką knygose
,,Rašymas dūmais” ir ,,Lietuvių dai-

Goras (Afganistanas), vasario
12 d. (ELTA) – Lietuvos vadovauja-
mos Afganistano Goro provincijos at-
kūrimo grupės (PAG) šeštosios pa-
mainos kariai kartu su provincijos
pareigūnais maisto atsargomis aprū-
pino 520 labiausiai nuo šaltos žiemos
nukentėjusių šeimų.

Paramą skurstantiems provinci-
jos gyventojams lietuvių kariai teikia
jau ne pirmą sykį, tačiau pirmąkart
maistas dalintas tiesiogiai, o ne per
gyventojų vyresniuosius. Provincijos
atkūrimo grupės specialistams kartu
su Goro Jungtiniu krizių valdymo
centru nustačius, kad 520 provincijos
šeimų reikia paramos, 200 jų maisto
atsargas skyrė lietuvių misija, kitoms
padėjo Goro provincijos departamen-
tai. Maistas, kuriuo aprūpinti nuo
šalčio kenčiantys vienos skurdžiausių
šalies provincijų gyventojai, nupirk-
tas iš NATO Tarptautinių saugumo
paramos pajėgų fondo pinigų. Lėšas
šiems fondams skiria NATO narės,
tarp jų – ir Lietuva.

Lietuvos vadovaujama Goro pro-

vincijos atkūrimo grupės misija pra-
dėjo veikti 2005 m. birželio mėnesį.
Pagrindinės PAG užduotys – stiprinti
Vidurio Afganistano valdžios įtaką
Goro provincijoje, padėti vietinėms
saugumo struktūroms kurti saugią
aplinką ir stabilumą, sudaryti tinka-
mas sąlygas provincijai ir valstybei
atkurti. Kartu su PAG Afganistane
veikia Lietuvos specialioji misija, ku-
rioje dirba mūsų šalies įvairių sričių
specialistai.

Apdovanoti labiausiai nusipelnę Lietuvos menininkai.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Kariai dalija maistą Goro gyventojams.
Alfa.lt nuotr.



2 DRAUGAS, 2008 m. vasario 13 d., trečiadienis

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Čikagos lietuvių skautų
tradicinė Kaziuko mugė

įvyks š. m. kovo 9 d.,
sekmadienį,

Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte.

Kviečiame visus skautus,
tėvelius bei skautų rėmėjus
apsilankyti ir paremti šią

lietuvišką jaunimo organizaciją.

Jau trečius metus skautai
kviečia prekiautojus pardavinėti

savo prekes per šią Kaziuko
mugę.

Daugiau informacijos prašome
kreiptis pas Aušrą Jasaitytę-

Petry tel.: 708-349-8436 arba
el-paštu:

ausra67@sbcglobal.net.

PRITYRUSIŲ SKAUTŲ IR
SKAUČIŲ IŠKYLA

Š.m. sausio 19 d. „Lituanicos”
tunto „Dariaus ir Girėno” prityrusių
skautų draugovė ir „Aušros Vartų/
Kernavės” tunto „Liepos” prityru-
sių skaučių draugovė kartu iškylavo į
„Vertical Endeavors” laipiojimo uolo-
mis areną (indoor rock climbing) iš-
bandyti savo gabumus šioje sporto
srityje. Iš „Dariaus ir Girėno” drau-
govės dalyvavo: ,,Šaunūs šernai” –
Mikutis Leipus, Julius Lietuvninkas,
Stepas Saulis, Aleksas Jučas, Algis
Marcinkevičius, Dominic Paužuolis;
,,Skrendantys pingvinai” – Rimvydas
Šoliūnas, Martynas Matutis, Andrius
Lietuvninkas, Mykolas Saulis; Vado-
vai: Donatas Ramanauskas, Juozas
Kapačinskas, Kazimieras Soliūnas,
Antanas Paužuolis,Vytenis Lietuv-
ninkas. Iš „Liepos” draugovės:

„Skruzdėlių” skiltis: Rima Linta-
kaitė, Regina Ramanauskaitė, Diana
Ramanauskaitė, Chelsea Putrius, Ca-
rina Ozers, Alicija Viktoraitė; Vado-

vės: Rasa Ramanauskienė, Rene
Andriušytė, Kristina Burokaitė.

Atvykome į „Vertical Endea-
vors” 2 val. p.p. Užsiregistravome ir
klausėmės laipiojimo vadovų, kurie
rodė ir aiškino, kaip teisingai laipioti,
naudoti mazgus ir virves. Pagaliau,
visi gavo progos lipti aukštyn. Lai-
piojimo siena išdėstyta pagal žmo-
gaus sugebėjimus – lengva, truputį
sunkiau ir sunkiau. Laipiojimo vado-
vai surengė keletą žaidimų ir pra-
timų paįvairinti laipiojimą. Ypatingai
gerai pasirodė sesė Alicija, kuri vie-
nintelė sugebėjo iki pat viršūnės
(apie 50 pėdų) įveikti ,,kalnalipio
kopėčias”. Visiems buvo labai smagu
ir tos dvi lipimo valandos greitai
prabėgo. Visi laukia kitos išvykos į
„Vertical Endeavors”, o gal į Devil’s
Lake, WI, kur „Vertical Endeavors”
laipiojimo vadovai ruošia kalnalipio
kursus po atviru dangumi.

Donatas Ramanauskas

„Lituanicos” ir „Aušros Vartų/Kernavės” tunto prityrusių skautų ir skaučių
draugovės iškylavo „Vertical Endeavors” laipiojimo arenoje.

Brolio Vytenio Lietuvninko nuotr.

Išlydėjome fil. Ireną Kairytę
2008 m. sausio 23 d. netekome fi-

listerės Irenos Kairytės. Jos netektis
Vydūno Fondui yra be galo skaudi.
VF mažiau nei per vienerius metus
neteko trijų ilgalaikių darbuotojų:
buvusio pirmininko fil. Vytauto Mi-
kūno, iždininko fil. Liudo Rama-
nausko ir dabar – buvusios VF įgalio-
tinės Illinois valstijai, 15 metų ėjusios
VF tarybos sekretorės pareigas fil.
Irenos Kairytės.

Kiek daug VF istorijos, įvairių
įvykių ir faktų ji su savimi išsinešė į
Amžinąjį gyvenimą!

Fil. Irena buvo labai darbštus
žmogus: punktuali, pareiginga, įžval-

gi ir rūpestinga. Rami, švelnaus bū-
do, tolerantiška ir taktiška. Ji buvo
nepamainoma VF tarybos narė. Jos
ilgų metų darbas ir įnašas į VF tary-
bos veiklą niekuomet nebus pamirš-
tas. Jis atsispindės ją pažinojusių ir
su ją dirbusių prisiminimuose bei
šiuo metu ruošiamoje išleisti VF 55 me-
tų veiklai pažymėti skirtoje knygoje.

Nuoširdžiai tarnavusi Dievui,
Tėvynei ir Artimui, ilsėkis ramybėje
ir Aukščiausiojo prieglobstyje.

Vydūno Fondo tarybos
ir valdybos nariai

DETROITO GABIJOS IR BALTIJOS SKAUČIŲ IR SKAUTŲ TUNTAI
RUOŠIA SAVO TRADICINĘ KAZIUKO MUGĘ

KOVO 2 DIENĄ, SEKMADIENĮ,
DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS KULTŪROS CENTRE

Kviečiame visus, ne tik skautų šeimas, bet ir visą Detroito ir apy-
linkių visuomenę apsilankyti mugėje. Čia galėsite įsigyti įvairių
rankdarbių, išbandyti laimę Velykinio stalo loterijoje, pažaisti
žaidimų. Bus gardžių lietuviško maisto patiekalų, skanių pyragų ir
tortų. Smagiai praleisite popietę ir tuo pačiu paremsite Detroito
skautes ir skautus.

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

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

Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus pirmosios 2008 metų sueigos, kuri įvyko vasario 3 d. Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonte, dalyviai. Sėdi iš k.: Leonas Maskaliūnas, LSS pirmijos pirm. v.s. fil. Gintaras Plačas, FSS Čikagos
skyriaus pirm. Jolanda Kerelienė, Birutė Vilutienė ir Aušrelė Sakalaitė. Stovi: Pijus Bielskus, Jonas Variakojis,
Andrius Tamulis, dr. Vilija Kerelytė, Vytenis Kirvelaitis, Danguolė Bielskienė, Svajonė Kerelytė, Juozas Liubins-
kas, Daila Liubinskienė, Regina Kulienė ir Alfredas Kulys. Jūratės Variakojienės nuotr.

Daugiau apie sueigą skaitykite,,Drauge” – vasario 20 d.
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Kam reikia
išmaldos?
SES. ONA MIKAILAITÈ

Krikščionys ne vieni turi specialų laiką, skirtą maldai ir atgailai,
pasninkui ir geriems darbams. Musulmonai turi Ramadan, kurio
metu jie pasninkauja nuo saulėtekio iki saulėlydžio ir stengiasi

labiau rūpintis Dievo, nei žemiškais reikalais. Jų šventos knygos sako, jog
tuo metu „rojaus vartai yra atverti, o pragaro vartai uždaryti ir velnias
supančiotas grandinėmis”.

Mes, krikščionys, turime Gavėnią – keturiasdešimties dienų laiko-
tarpį, kuomet dvasia būname drauge su Kristumi dykumoje. Šis mūsų
pasiruošimas Velykų šventei yra kupinas Dievo malonių, jeigu rimtai
stengiamės jį užlaikyti. Dažnai griebiamės smulkių atsižadėjimų – neval-
gom saldumynų ar ko nors kito. Šv. Tėvas, Benediktas XVI, savo Gavė-
nios laiške mums primena išmaldos reikalingumą. Jis cituoja šv. Pauliaus
žodžius laiške korintiečiams, nurodydamas Kristaus dosnumą mums:
„Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu” (1 Kor, 8, 9).

Išmalda mums skamba gana senoviškai, kaip ir „ubagėliai”, tai lyg ir
priklauso praėjusių laikų galvosenai. Popiežius Benediktas sako, jog nuo-
širdus dalijimasis tuo, ką turime, mums padeda naujai išgyventi Dievo
gailestingumą, kai tampame gailestingi savo vargstantiems broliams ir
seserims. Gerai žinome, koks pasaulis negailestingas silpniesiems, nepa-
jėgiantiems rungtis ekonomikos arenoje. Prieškario laikais lietuviai rū-
pestingai šelpdavo, ypač kaimuose, elgetas ir kitus nelaimės ištiktuosius.
Net į Sibirą ištremti lietuviai padėdavo tiems, su kuriais teko gyventi, ir
dabar jie yra minimi su pagarba ir dėkingumu.

Pasaulis mus nuolatos verčia prisikrauti gėrybių. Apsiverčiame daik-
tais. Dosnus dalijimasis su kitais mums padeda išsivaduoti iš vergavimo
materialinėms gėrybėms. Tuose kraštuose, kurie laiko save krikščioniš-
kais, reikalas dalytis itin svarbus, nes esame atsakingi už apleistuosius,
už kenčiančius skurdą. Ir šv. Jonas prieš 2000 metų priminė savo laik-
mečio tikintiesiems: „Bet jei kas turėtų šio pasaulio turtų ir, pastebėjęs
vargo spaudžiamą brolį, užrakintų jam širdį – kaip jame pasiliks Dievo
meilė?” (1 Jn 3, 17)

Pasidalijimas tuo, ką turime, su kitais, mažiau turinčiais mus suarti-
na su jais ir su Dievu. Tai gali būti palaiminga proga tikro širdies atsiver-
timo bei susitaikymo su Dievu ir su artimu. Juk kas labiausiai sukiršina
ir supriešina žmones, jei ne vaidai dėl pinigo? Gavėnia mus kviečia bran-
dinti meilę, vargstančiuose atpažįstant Kristaus veidą. Kristų – alkaną,
benamį, ligonį, kalinį.

Tačiau, kad pats davimas, būtų tikrai veiksmingas, kad sušildytų
mūsų brolių ir seserų širdis, jis turi būti daromas be trimitavimo, be
triukšmo: „Kai tu daliji išmaldą, tenežino kairė, ką daro dešinė”, kalba
Mato Evangelija. Gailestingumo darbai praranda savo vertę, kai didžiuo-
jamės savo dosnumo ir visiems skelbiame apie savo gerus darbus: „Taip
tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų dar-
bus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.”

„Gavėnia mus kviečia dvasiškai lavinti praktikuojant išmaldos davi-
mą, kad augtume meile ir išmoktume atpažinti neturtingą Kristų”, ragi-
na popiežius Benediktas. Čia jis labai sąmoningai primena populiarias
kūno treniruotes, o mankštos dar labiau reikia mūsų dvasiai. Kristaus
mokykloje išmokstame dovanoti ir dalytis ne vien medžiaginėmis gėry-
bėmis, bet ir dovanoti save kitiems – savo užuojautą, savo laiką, savo dė-
mesį. Artimo meilė įkvepia įvairius būdus dalytis, pagal kiekvieno asme-
nines sąlygas bei aplinkybes. Marija, Dievo Motina, mums padeda dvasios
kovoje apsiginkluoti malda, pasninku ir išmalda, kad Velykos būtų tikrai
prasmingos ir džiugios, tikras dvasinis prisikėlimas.

IŠTINUSI MOKYTOJO NOSIS
RYTAS STASELIS

Valdžia mokytojus vėl skaudžiai
apgavo. Ypač tuos, kurie dar nuo
praėjusių metų pabaigos saldžiai sva-
jojo, ką prasmingo nuveiks su 15
proc. priedais prie savo kuklios algos.
Dar skaudžiau nudegė tie, kurie vis
dar neabejodami valdžios padorumu
tikėjo, kad jų algos kils kaip ir visų
biudžetininkų (daugiau nei 10 proc.)
ir specialiu ministro pirmininko ir
švietimo ir mokslo ministrės pažadu -
dar bent tiek pat. Dabar valdžios
pareigūnai žydromis kiaulės akimis
aiškina iš tikrųjų galvoje turėję tai,
ką turėję: mokytojų algos padidėjo
vidutiniškai 10,3 proc. ir 3,5 proc.
Teigiama, kad kai kurių mokyklų
mokytojai šiais metais nė tiek ne-
matė.

Nebloga pamoka visiems šios
visuomenės naivuoliams (ir man taip
pat): jeigu valdžia dėl infliacijos ar
kokių kitų einamųjų priežasčių biu-
džetininkų algas padidina, tarkime,
10 proc. ir čia pat pažada 10 proc.
išskirtinai padidinti kurios nors so-
cialinės grupės pajamas, tai nieku
gyvu nereiškia, jog tos socialinės
grupės atstovams verta užsisvajoti
apie 20 proc. priemoką. Nors ir kaip
banalu, šįsyk bendravimo su valdžia
pamokų neišmokę, su nosimi liko
mokytojai. Reikia manyti, kitąmet
jau bus gudresni. Tačiau tai nereiškia
valdžią nerasiant kam žarstyti tuš-
čiažodžių pažadų: dar yra bibliote-
kininkai, medikai, socialiniai darbuo-
tojai.

Pažadų žarstymas – kone tobulai
ne tik įvaldytas, bet ir patobulintas
šios Vyriausybės menas. „Man pavy-
ko išsiderėti tiek, kiek pavyko: Vy-
riausybė savo sprendimus priima
koalicijai sutarus – jeigu sutarimo ne-
bus, apskritai nebus jokių spren-
dimų”, – bejėgiškai sakė ministrė
Roma Žakaitienė žurnalui „Verslo
klasė”. Ji tvirtino negalinti viešai
iškedenti ministro kabineto naktinių
marškinių ir atskleisti, „kokie mūšiai
vyksta Vyriausybėje dėl kiekvieno
biudžeto lito”.

Taip kalbėdama ji tuos „mūšius”
mažų mažiausiai sureikšmina, blo-
giausiu atveju, prisidengdama slaptu-
mo šydu, sako netiesą. Jeigu Žemės
ūkio ministerija (ŽŪM) spausdintinė-
je žiniasklaidoje tampa antru pagal
dydį reklamos (turiu galvoje skel-
bimus, užsakytus straipsnius, minis-
trės Kazimiros Prunskienės ir kitų
pareigūnų atvaizdus mažiausiai per
ketvirtį laikraščio puslapio) davėju po
„Maximos LT” – tai reiškia, kad iš
tikrųjų jokių mūšių dėl biudžeto litų
šios Vyriausybės viduje nėra. Ką jau
kalbėti apie etikos klausimą ar bent
jau valstybės pareigūnams būtiną
kuklumą. Premjeras koalicijos part-
neriams valstiečiams liaudininkams
leidžia siurbti ŽŪM biudžeto lėšas (ir
ne tik skirtas reklamai ar informaci-

jai), kad šie susitaikytų matydami
socialdemokratus, čiulpiančius kai ką
svarbesnio. Mokytojų problemos nuo
šio proceso beviltiškai toli.

Tėra principinis skirtumas:
„Maxima LT”, kad tuokart ir labai
prieštaringai vertinama verslo grupė,
vis dėlto privati. Reklamuojasi už
savus. Dar neteko girdėti, kad Žemės
ūkio ministerija būtų privatizuota
(nebent ko nors nežinau) ir, spren-
džiant iš reklamos spaudoje apimties,
suka neką veiksmingesnį verslą nei
Lietuvos mažmeninės prekybos mil-
žinas. Ir net jeigu „Maximos LT”
savininkai per žiniasklaidą ragina
paremti energetikos projektą „Leo
LT”, jie sumoka iš savo kišenės.

Žemės ūkio ministerijos valdi-
ninkai, įskaitant pačius aukščiausius,
už savo fotosesijas ir pasakėles laik-
raščiuose atsiskaito iš mūsų visų
surinkę mokesčius ir, jeigu reikia, dar
pridurdami iš paramai žemdirbiams
skirtų Europos Sąjungos (ES) pinigų.
Ar tuose užsakomuosiuose straips-
niuose jau teko skaityti, kad vals-
tiečių liaudininkų kandidatai – tin-
kamiausi kandidatai į Seimą per
rudenį vyksiančius rinkimus? Jeigu
ne, viena ar kita forma apie tai iki
rudens sužinosite, kertu lažybų.

Žinoma, tik valdžiai gali atrodyti,
kad reikalai šioje valstybėje klostosi
taip pat gerai, kaip verslo grupėje
„Maxima LT”. Tarsi iš tikrųjų nėra
nei mokytojų, nei gydytojų, nei kaimo
bibliotekininkų. Kam nepatinka –
yra laisvas emigracijos kelias į ES. ES
gyvenimo rojų Lietuvoje susikūrė tik
valdžia, kviečianti piliečius susiveržti
diržų, o pati išlaidaujanti su klestin-
čio verslo atstovais. Kai kokie nors
mokytojai prabyla apie savo vargo
godas, valdžia tuojau ima kalbėti apie
nacionalinius interesus, valstybės
saugumą, visuomenės poreikius.
Nors, regis, taip ginamas tik valdžios
interesas, saugumas ir poreikiai.

Vasario 6 d., ėjau į protesto akci-
ją prie Prezidentūros. Nežinau, kaip
ją pavadinti: koks tūkstantis pilie-
tiškai aktyvių piliečių, nešinų spal-
votais balionėliais, reiškė nepritari-
mą Seime patvirtintoms nacionalinio
energetikos investuotojo „Leo LT”
sąlygoms. Vilniaus valdžia organizuo-
tai protesto akcijai leidimo nedavė –
išėjo toks grupinis pasivaikščiojimas.
Nors neteko matyti nė vieno žmo-
gaus, kuris būtų piktai nusiteikęs ar
kėlęs grėsmę šalies vadovo ramybei.
Prisipažįstu: pagalvojau, kad 1988-
ųjų vasarą tuometinės komunistų
valdžios daugelis nė neklausė leidimo
iškelti trispalvę.

Tokia ir išvada valdžios pažadų
musę kandusiems mokytojams ir
kitiems, į kuriuos nekreipia dėmesio
valdžia: teisė ir laisvė neiškovojama
vienąkart per dvidešimt, penkias-
dešimt ar šimtą metų. Įvairiomis for-
momis apie savo teises, interesus ir
laisvę apskritai verta nuolat priminti,
kitaip valdžia galiausiai pamiršta, iš
kur atsiradusi. Dar blogiau, kada val-
dininkams ir politikams ima atrodyti,
kad juos kuria ne žmonės, o kokia
nors „Maxima”. Tačiau ranką prie
širdies pridėję savęs paklauskime: ar
ne patys dėl to esame kalti?

,,Alytaus naujienos”

Gyvenimo rojų
susikūrė tik valdžia,
kviečianti piliečius
susiveržti diržų, o pati
išlaidaujanti su kles-
tinčio verslo atstovais.

VLADO JURGUČIO PREMIJA
Lietuvos bankas iki 2008 m. rug-

sėjo 1 dienos laukia siūlymų, kas šiais
metais turėtų gauti Vlado Jurgučio
premiją.

20,000 litų dydžio premija skiria-
ma už reikšmingus pastarųjų 5 metų
darbus Lietuvos bankininkystės, fi-
nansų, pinigų ir makroekonominių
tyrimų srityse (monografijas, vadovė-
lius, išspausdintus mokslinius straips-
nius, disertacijas). Premijos laureatas
skelbiamas ir apdovanojamas lapkri-
čio mėnesį, minint Vlado Jurgučio –
akademiko, profesoriaus, pirmojo
prieškaryje veikusio Lietuvos banko
valdytojo – gimimo dieną.

„Šia premija Lietuvos bankas
siekia paskatinti mokslinę veiklą
finansų, bankininkystės, pinigų ir
makroekonominių tyrimų srityse,
prisidėti prie tolimesnių tokio pobū-
džio ieškojimų ir atradimų,” – teigė

Lietuvos banko valdybos narys, Vla-
do Jurgučio premijos skyrimo komisi-
jos pirmininkas prof. Vaidievutis Ge-
ralavičius. Jis taip pat pasidžiaugė,
kad galimybe gauti premiją jau do-
misi ne tik žinomi ekonomikos ir fi-
nansų autoritetai, bet ir jaunieji mok-
slininkai.

Kandidatus premijai gauti turi
teisę siūlyti fiziniai ir juridiniai as-
menys. Siūlant Lietuvos bankui (ad-
resu: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vil-
nius) lietuvių arba anglų kalba turi
būti pateikiama: fizinio ar juridinio
asmens rekomendacija; siūlomo as-
mens gyvenimo ir mokslinės veiklos
aprašymas, darbų sąrašas; darbai, už
kuriuos siūloma premijuoti, pateiktų
darbų recenzijos ir atsiliepimai apie
juos. Daugiau informacijos LB inter-
neto svetainėje www.lb.lt

Lietuvos banko info
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NE DYPUKAI, BET ,,OSTLANDUKAI”
Šia antrašte neketinu nei užgau-

ti, nei šokiruoti Liudos Germanienės,
ne kartą griežtai pasisakiusios
„Drauge” prieš žodį „dypukai”, pas-
kutinį kartą — š. m. sausio 30 dieną.
Noriu tik pabrėžti, jog šio žodžio ne-
sieju su pravardžiavimu, jis yra man
prie širdies ir būna naudingas, kai
tarp amerikiečių prisistatau kaip
buvęs, tėvynę praradęs DP (displaced
person = perkeltas asmuo, „Dievo
paukštelis”). Tokia įžanga įgalina  su-
sidomėjusius nelietuvius supažindin-
ti su nueitais nepaklydusiais dypu-
kiškais keliais.

Be to, L. Germanienės siūlymas
vadinti antrabangius „dypukais” tik
tuo atveju, jei dabartinius emigran-
tus iš Lietuvos vadinsime „tarybu-

kais”, man atrodo, nėra pagrįstas.
Pastarųjų netinka taip vadinti, nes
po 1990 m. Kovo 11-osios trečiaban-
giai suvažiuoja iš nepriklausomybę
atgavusios laisvos Lietuvos, o ne iš
Lietuvą okupavusios Tarybų Sąjun-
gos, kurioje jie gyveno iki 1990 metų.
Tuo tarpu antrabangiai prieš šešis
dešimtmečius persikėlė iš DP stovyk-
lų, o ne iš ten, kur gyveno iki 1944
metų – Vokietijos nacių okupuotos
Lietuvos, Ostlando reicho dalies. To-
dėl, pagal šiuos duomenis, trečia-
bangius galima vadinti tarybukais tik
su sąlyga, jei antrabangius vadinsime
ne dypukais, bet „ostlandukais” ar
panašiai.

Leonidas Ragas
Itasca, IL

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

dalia.cidzikaite@gmail.com

KOMENTARASKOMENTARAS

Labai patiko skaityti Donato
Janutos keturių straipsnių seriją
,,Drauge” (2008 m. sausio 22–25 d.)
apie skirtingų bangų lietuvius ir jų
išgyvenimus. Su malonumu juos per-
skaičius, vėl kilo tas pats klausimas:
kiek iš tikrųjų didesnių lietuvių emi-
gracijų/imigracijų arba taip vadina-
mų bangų buvo per maždaug pasku-
tinius 150 metų. Tikriausiai daugiau
negu trys. Negi mes, lietuviai, moka-
me skaičiuoti tik iki trijų?..

Jau seniai vis skaitau ir girdžiu,
bet visiškai nesutinku, kad lietuviai
imigrantai „atbangavo” per Atlantą į
Ameriką tik ant trijų bangų. Tų
bangų buvo daugiau. Kodėl?

Pirmiausia, nuo maždaug 1860
iki 1899 metų į JAV atvyko (arba
„atbangavo”) apie 50,000 lietuvių.
Mano supratimu, tai buvo „pirmoji
banga”, nes prieš tai gal tik labai
mažas skaičius atvyko ar buvo kur
nors užregistruotas. 

Antroji banga atvyko nuo 1900
iki 1914 metų (kada prasidėjo Pirma-
sis pasaulinis karas), kai oficialiai
buvo užregistruoti 245,736 lietuviai
imigrantai. Trečia banga — nuo 1915
iki 1940 metų (Antrojo pasaulinio
karo pradžios), kai iš Nepriklauso-
mos Lietuvos į JAV atvyko apie
13,000 lietuvių. Tuo metu žymiai

daugiau jų emigravo į kitus užsienio
kraštus, ypač Pietų Ameriką. 

Ketvirtoji banga į JAV atvyko
pagal „Displaced Persons” įstatymą
nuo 1948 iki 1954 metų. Tai buvo per
30,000 lietuvių banga, ant kurios ir
aš atplaukiau į JAV. 

Nuo tada iki maždaug 1990 metų
(apie 36 metus) Atlanto vandenynas
praktiškai „nebangavo” ir tik nedi-
delis skaičius tautiečių galėjo atvykti.
Bet nuo 1990 metų pakilo dideli vėjai
iš Rytų ir su penktąja (?) banga pra-
dėjo atkeliauti „penktabangiai” (ar
kaip nors kitaip reikia juos vadinti).
Koks yra jų skaičius, turbūt priklau-
so nuo to, kas ir kaip skaičiuoja. Ar
skaičiuojama realiai (pagal kokius
nors statistinius Lietuvos emigracijos
ar JAV imigracijos duomenis), ar fan-
tazuojama (atsiprašau, turbūt reikia
rašyti svajojama arba išsigalvojama),
nes dažnai esame pripratę daug ką
padidinti. 

Parašykite, kas tuos skaičius
žinote (kiek lietuvių imigravo į JAV
nuo 1990 metų pradžios iki 2007 me-
tų pabaigos). Ar jie mažesni, ar di-
desni, palyginus su viršuje minėta
antrąja banga (prieš maždaug 100
metų, nuo 1900 iki 1914 metų)? 

Vytautas Kamantas 
Grand Rapids, MI 

KIEK BANGÛ SUKÈLÈ LIETUVIAI?

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

DĖL TRIBANGIO ŽODYNO
Kun. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Donatas Januta ,,Draugo” pus-
lapiuose (2008 m. sausio 22, 23, 24 ir
25 d.) labai gražiai aprašė trijų imi-
gracijų šeimynas ir visuomenę. Ta
proga galima prisiminti, kad niekad
nebuvo bandyta parengti žodyną, ku-
ris padėtų trims skirtingoms lietuvių
kartoms sklandžiau susikalbėti. 

Baderis, įtampa ir stresas tarp
bet kurios kontrės, tautybės, nacijos
ar etnoso grinorių, ateivių ir (mūsų
atveju) lietuvaičių yra gerai žinomas
dalykas. Atsimenu, kad pirmabangis
kalbėjo apie naują karą (gal Ševro-
letą), o ką tik išgyvenęs Antrojo pa-
saulinio karo siaubą teigė, kad ne-
reikia ir nebus kito karo. Arba kai
trečiabangis antrabangio klausė apie
jo grafiką, o šis tapo tik akvareles.

Daugybė skirtumų pasirodo vaiz-
bos, biznio bei verslo srityje. Seniau
darbą prižiūrėdavo bosas, vėliau va-
dovas, dabar – lyderis. JAV kas sa-
vaitę gaudavo pėdę, vėliau algą, Lie-
tuvoje kas dvi savaites atlyginimą.
Pabrike, fabrike ar gamykloje dir-
bantys gauna kelias savaites vakaci-
jų, atostogų, išeigines. Į darbą va-
žiuoja aive, greitkeliu ar magistrale,
jeigu, aišku, turi laisnį, leidimą ar
teises. Saugiai nukeliauja, jeigu ne-
įvyksta akcidentas, nelaimė arba net
avarija. Jeigu reikia, į darbą eina ar iš
jo grįžta saidoku, trotuaru arba ša-
ligatviu, ypač jei žiemą nukasti.

Važiuoja pigiau apsipirkti į vė-
rauzę, urmo parduotuvę ir bazę, ten
gali pateikti ordelį, užsakymą ar or-
derį. Šiaip arčiau namų yra grosernė
arba štoras, krautuvė ir parduotuvė,
pyragaičių sustoja bekernėje, kepyk-
loje ar konditerijoje. Sveikatos rei-
kalais pas dentistę, dantų gydytoją ar
stomatologę, tada į drukštorį, ap-
tieką ar vaistinę dantų skausmo mal-
šinti, o išlaidoms įrodyti gauna rė-
sytę, kvitą ir čekiuką.

Kai šeima įsigyja savo auzę, na-

mus ar rezidenciją, tenka mūvinti,
pervežti ar etapuoti. Namų gaspadi-
nė, leidukė, ponia ar šeimininkė na-
muose turi azbaną, vyrą ar partnerį,
abu gražiai augina savo beibuką, kū-
dikį ar lėliuką. Namuose svarbus bet-
ruimis, išeinama, vonia ar tualetas,
aišku, ir kičė, kuknia ar virtuvė. Čia
galima pasidžiaugti savo daržo to-
meitėmis, pomidorais bei tomatais –
labai tinka prie senvičio, buterbrodo
ar sumuštinio, sviestainio. Jeigu dar-
žovių neaugina, jas galima rasti far-
merių, ūkininkų ar fermerių gro-
sernėje ar turguje. Šventiškam stalui
paruošia baumkucheną, raguolį ar
šakotį. Svarbu, kad namuose būtų
nais, patogu ir komfortabilu. 

Jeigu vietovės majoras, burmis-
tras ar meras yra geras, tai namuose
net nereikia saugumo dėlei laikyti
vorvelio, pištalieto, braunyko ar
revolverio. Pamilijai ir šeimai svarbu
turėti adresą, antrašą ar koordinates
netoli škūlės bei mokyklos, kur tyčer-
ka, mokytoja ar pedagogė gražiai
auklėja boisus, vaikus ir berniukus.
Tėvai mielai prisideda, kai kviečiami,
pvz., dažyti klesruimi, klasę ar kabi-
netą.

Netoliese – lietuvių klubas arba
centras. Ten draugystės, draugijos ar
asociacijos susirenka savo mytin-
gams, sueigoms, posėdžiams, sąskry-
džiams ir mitingams. Paėjus pro aik-
štę ar skverą, galime rasti lietuvių
prabasčių, kleboną ar poną kunigą,
pasitarti dėl vaikų dirmavonės, su-
tvirtinimo ar dirmavonės, taip pat
susitarti dėl šliūbo, vedybų ar san-
tuokos.

Nenuostabu, kad daugiau nei
šimtą metų imigracijos apimanti su-
dėtinga, kompleksinė spektro plotmė
iššaukia tam tikrą trubelį, kliūtį ar
barjerą susikalbėti. Taip pat nenuos-
tabu, kad niekas niekad nenumatė
jokio (nereikalingo) trikalbio žodyno.
Taigi – bai, sudiev, viso gero.

APIE BAJORUS
A. GRIGAITIS

Stasys Goštautas „Drauge”
(2008 m. sausio 4 d.) rašo apie bajo-
rus. Labai sunku suprasti, kai auto-
rius rašo, kiek tūkstančių bajorų
prisidėjo prie Lietuvos prisikėlimo.
Niekad nežinojau, kad Lietuvoje
galėjo būti tūkstančiai bajorų. Gal su
Lenkija kartu paėmus ir buvo jų tūk-
stančiai. Bajorai buvo dvarininkai,
kurie turėjo po kelis šimtus, gal tūk-
stančius, hektarų žemės. Suvalkijoje
po Antrojo pasaulinio karo žodis
„bajoras” buvo užmirštas. Bajorai
buvo dingę. Manau, kad jie išbėgo į
Lenkiją. Dvarus išdalino dvarų darbi-
ninkams, savanoriams, kurie Lietuvą
apgynė nuo lenkų, nuo bermonti-
ninkų – rusų. Jiems vadovavo lietu-
viai karininkai. Negirdėjau, kad tarp
jų būtų nors vienas bajoras.

Kiek seni žmonės pasakojo ir
kiek skaitėme, tai bajorai buvo lenkų
patriotai. Tuos vargšus dvaro darbi-
ninkus – mažažemius vertė dirbti vel-
tui. Kurie buvo nepaklusnūs, tuos
nuplakdavo rykštėmis. Ponai bajorai
turėjo pramogą įvaryti į medį bau-
džiauninką ir į jį pašaudyti. Ar tas
tiesa, nežinau, bet taip senukai kal-
bėjo. Kad bajorai buvo Lietuvos pat-

riotai, netikiu. Kad sukilimui vadova-
vo, manau, su išskaičiavimu, gal dėl
Lenkijos. Suprantama, rusus išva-
rius, Lietuva susivienys su Lenkija.

S.  Goštautas rašo: „Iš Algimanto
studijos Žemaitijoj buvo 161,000 ba-
jorų. Kas penktas gyventojas bajo-
ras.” Kiek toj Žemaitijoj gyventojų,
kad tiek dvarų ir bajorų? Stasė Se-
mėnienė rašo, kad Lietuvių Bajorų
draugija buvo įsteigta 1928 m., švie-
siausio kunigaikščio Jono Beržanskio
Klausučio 1928 metais. Dabar atsira-
do „karališka” bajorų draugija su
3,000 narių ir ambicinga organizaci-
ja, kurios misija būtų kada nors iš-
rinkti Lietuvos karalių. Sunku pati-
kėti, kad tarp mūsų po tiek išgyve-
nimų dar yra tokių žmonių. Detroite
pažįstu vieną „bajorą”, kuris tikrai
tinka šiai karališkai ambicingai orga-
nizacijai.

Kas buvo bajorai? Mano many-
mu, tai lenkomanai, dvarų savinin-
kai, kurie išnaudojo tuos vargšus
baudžiauninkus. Ačiū Krupavičiui,
kurio dėka dvarai buvo išdalinti dau-
giausia savanoriams. To laiko Lietu-
vos valdžia pagelbėjo jiems įsikurti:
davė medienos troboms, paskolino
pinigų. Visi pasistatė gražias sodybas.
Nemanau, kad Lenkijoj tokia žemės

reforma įvyko, ten gal ir išliko bajo-
rų. Jei Lietuvoje nebūtų dvarų išda-
linę, tai mūsų Lietuvėlė būtų buvusi
skurdžių kraštas, bajorų valdomas.
Dabar didžiuojamės, kiek mūsų tėvai
pasiekė. Labai pritariu Jonui Mekui,
kuris sako, kad tik valstiečių dėka
atgavom tautos garbę, nepriklau-
somybę. Žinoma, be vadų to nebūtų
buvę.

Po Antrojo pasaulinio karo tik
keletas karalių pasaulyje liko. Ir tie
patys be valdžios. Ekscelencijos din-
go, diktatoriai numirė. Dabar Lietu-
voje atsikuria bajorai, kurie rinks
karalių. Labai gaila, kad bajorams li-

ko tik padainuoti: „Tik ant lauko
pliko, kelios pušelės apysenės liko.”

Aš užaugau Vilkaviškyje. Mokyk-
lose nesutikau nė vieno bajoriuko.
Visi žinojom savo kilmę. Dauguma
buvom ūkininkų vaikai, vienas kitas
buvo tarnautojų vaikas. Suvalkijoj
dvarai buvo išdalyti, palikta keliolika
valdiškų, kurie buvo išnuomoti, kad
išaugintų geresnę gyvulių veislę.
Dvarų centruose, 80 ha ir valdiškuose
dvaruose gyveno – valdė ūkininkai ir
niekas jų nevadino nei bajorais, nei
dvarininkais. Kur bajorai dingo, taip
ir neteko sužinoti. 
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Vasario 16-oji 
tepažadina mumyse ryžtą

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba sveikina visus
lietuvius su Vasario 16-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės
diena. Kelias į nepriklausomybę buvo ilgas ir skausmingas.
Tebūnie ši data visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją,
kaip ryškiausias tėvynės meilės ir ryžto pavyzdys. Laisvos
tėvynės aukos dvasia telydi kiekvieną lietuvį.

Vytautas Maciūnas – pirmininkas; dr. Stasys Bačkaitis, VP – mokslo rei-
kalams; ses. Margarita Bareikaitė, Religinių reikalų tarybos pirmininkė;
Rimas Gedeika, VP – specialiems projektams; Dalė Lukienė, Kultūros tary-
bos pirmininkė; Eugenija Misevičienė, sekretorė; Laurynas Misevičius, VP
– sporto reikalams; Gediminas Naujokaitis, iždininkas; Daiva Navickienė,
Švietimo tarybos pirmininkė; Juozas Polikaitis, Socialinių reikalų tarybos
pirmininkas; Ramutis Pliūra, VP – finansiniams reikalams; Kazys Razgaitis,
VP – technologijų pritaikymo reikalams; Marija Remienė, VP – informacijos
reikalams; Sigita Šimkuvienė-Rosen, VP – Bendruomenės plėtrai; kun.
Antanas Saulaitis, SJ, VP – Jaunimo reikalams; Stefa Alsėnaitė-Urban,
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė; dr. Elona Vaišnienė, tinklalapio
vedėja; dr. Rimantas Vaitkus, VP – orgnizaciniams reikalams; Vaiva Vėb-
raitė, KV atstovė Lietuvoje.

Alaska – Mindaugas Kuzmins-
kas

Arizona – Algis Karsas
Atlanta – Jūras Palukaitis (ko-

pirm.), Laura Vincaitytė-Moore
(ko-pirm.)

Auksinis Krantas – Danutė Liu-
termozienė

Baltimorė – Kęstas Chesonis
Boston – Rima Girniuvienė
Bridgeport – Laurynas Misevi-

čius
Brighton Park – Vytautas Senda
Brockton – Arūnas Žukauskas
Brooklyn-Queens – Vida Jan-

kauskienė
Cape Cod – Regina Petrutis
Cicero – Mindaugas Baukus
Cincinnati – Darius Sabaliū-

nas (ko-pirm.), Gražvydas Supro-
nas (ko-pirm.)

Cleveland – Algis Gudėnas
Colorado – Romualdas Zablec-

kas
Detroit – Algis Rugienius
East Chicago – Birutė Vilutienė
Elizabeth – Julius Veblaitis
Floridos Pietvakariai – Danutė

Balčiūnienė
Grand Rapids – Sigilė Conway
Greater St. Louis – Danutė Ža-

baitė-Lasky
Hartford – Viktoras Kogelis
Hawaii – Elena Aglinskienė

Houston – Algimantas Plio-
dzinskas

Indianapolis – Jonas Beleckas
Kansas City – Sally Žemaitytė-

Dannow
Lake Ozark – Romas Burba
Lansing – Saulius Anužis
Lemont – Irena Vilimienė
Long Island – Andrius Guobys
Los Angeles – Išrinkta nauja

valdyba, pareigos nepaskirstytos 
Madison – Nijolė Semėnaitė-

Etzwiler
Manhattan – Laima Šileikis-

Hood
Marquette Park – Rita Šakė-

nienė
Minnesota – Tomas Urbonas
Naperville – Jūratė Liutkienė
New Britain – Irena Leiberytė-

Belanger
New Haven – Sigita Šimku-

vienė-Rosen
Newark – Vladas Audėnas
North Carolina – Dr. Enrikas

Vainorius
Omaha – Kristina Jonykaitė
Palm Beach – Kęstutis Miklas
Philadelphia – Roma Krušins-

kienė (ko-pirm.), Virgus Volertas
(ko-pirm.)

Portland – Vilius Žalpys
Providence – Aldona Kairienė
Rochester – Birutė Litvinienė

Apygarda – pirmininkas/pirmininkė
Amerikos Kryžkelės – Kate Por-

terfield
Boston – Mindaugas Žukauskas
Connecticut – Edvinas Giedri-

mas
Floridos – Kęstutis Miklas
Michigan – Liūda Rugienienė

New York – Ramutė Žukaitė
Ohio – Nomeda Vučianienė
Pietryčių – Rūta Kalvaitytė-

Skučienė
Vakarų – Antanas Polikaitis
Vidurio Vakarų – Aušrelė Sa-

kalaitė

Apylinkė – pirmininkas/pirmininkė

Buffalo – Rimas Musteikis
Dayton – Judy Petrokas
Miami  – Roma Ramunienė
Pittsburgh – Dalia Yucius

Salt Lake City – Sandra Alek-
naitė-Stahle

Sioux City – Danguolė Christo-
pherson

Miestas – įgaliotinis/įgaliotinė

Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių
Bendruomenės nutarimai

priimti XVIII Tarybos II sesijoje, 
įvykusioje 2007 m. rugsėjo mėn. 

21-23 d. Oak Lawn Hilton, Oak Lawn, Illinois
JAV LB XVIII Taryba:

Ekonominiais reikalais

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą paskirti vicepirmininką ekono-
miniams reikalams, kurio užduotis
būtų iki 2008 m. Tarybos sesijos įgy-
vendinti 2006 m. sesijoje priimtus
ke-turis nutarimus.

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą LB tinklalapyje paskelbti sąrašą
federalinių programų, kurios skiria
lėšas JAV mažumų ,,ne pelno” sie-
kiančiai veiklai.  Ragina Krašto val-
dybą skatinti LB apylinkes sužinoti
apie savo valstijos ar miesto progra-
mas JAV mažumų ne pelno siekian-
čiai veiklai ir šiomis  programomis

pasinaudoti.
• Įpareigoja JAV LB Krašto val-

dybą LB tinklalapyje patalpinti fede-
ralinę informaciją, kaip pradėti JAV
steigti privatų verslą, nurodant
Small Business Administration duo-
damas paskolas, nemokamai atsiun-
čiamą informaciją, apmokymo se-
minarus ir federalinius įstatymus.

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą, kviesti lietuvius verslininkus ir
profesionalus teikti informaciją apie
savo verslą, kurią LB savo tinklalapy-
je paskelbtų pagal verslo sritį ir pagal
valstiją, prašant paskelbtus versli-
ninkus finansiškai remti LB.

• Skatina JAV LB Krašto valdy-
bą raginti apylinkes pasinaudoti eko-
nomine pagalba,     Nukelta į 8 psl.

JJAAVV LLBB DDAARRBBAAII IIRR IIÕÕÕÕÙÙKKIIAAII
Sutinkant Vasario 16-osios õventes

Rytinė Connecticut – Vytautas
Alksninis

San Antonio – Venice Grantham
San Diego – Regina Lišaus-

kienė
San Francisco – Dalia Grybi-

nas-Lee
Scranton – Carol Gargan 
Seattle – Rimvydas Mikšys
St. Petersburg – Vida Meiluvienė

Sunny Hills – Elena Žeberta-
vičienė

Washington, DC – Danelė Vidu-
tis

Waterbury – Violeta Stasionienė
Waukegan-Lake County – Dr.

Dainius Skripkauskas
Wisconsin – Rėda Pliūrienė
Worcester – Romas Jakubaus-

kas

Jono Kuprio nuotr.
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JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos
ir jos vienetų veiklos apžvalga

Kiekvienais metais Vasario 16-
sios proga, JAV LB Amerikos lietuvių
prašo  savo aukomis paremti JAV LB
Krašto valdybos ir jos vienetų veiklą,
kurios gaires JAV LB Taryba nustato
metinėse sesijose. Pereitoje Tarybos
sesijoje, kuri įvyko 2007 m. rugsėjo
mėn. Čikagoje, buvo nutarta, kad
Krašto valdyba supažindins visuome-
nę su savo atliktais darbais ir atei-
nančių metų planais. Ši Krašto valdy-
bos svarbesnių projektų apžvalga tam
ir skirta. 

Aukos, kurios yra surenkamos
per Vasario 16-ąją padengia Krašto
valdybos išlaidas, įgyvendinant lietu-
vių visuomenės lūkesčius. Vasario 16-
osios proga skirtos aukos yra ypatin-
gai svarbios, nes iš kitų šaltinių gau-
nama parama paprastai būna skiria-
ma atskiriems, konkretiems projek-
tams, bet ne Bendruomenės organi-
zacinei veiklai. Todėl prašome jūsų ir
vėl šiais metais savo aukomis padėti
Krašto valdybai dirbti bendruomeni-
nį darbą. Iš anksto labai įvertiname
jūsų dosnumą ir nuoširdžiai dėko-
jame.

KAS ATLIKTA 2007 METAIS

Amerikos Lietuvių 
bibliotekininkų ir archyvarų

suvažiavimas
Suvažiavimas įvyko birželio 16-

17 d. Putname, ALKA patalpose.
Suvažiavimo metu buvo kalbėta kaip
archyvus sutvarkyti ir juos išlaikyti.
Archyvus reikia surašyti,  kitaip
sunku mokslininkams jais naudotis
studijuojant išeivijos veiklą ir rašant
jos istoriją. Taip pat yra pavojus, kad
nesuregistruoti ir nesutvarkyti doku-
mentai gali išsimėtyti. 

Archyvų ir bibliotekų žinynas
Žinynas paruoštas ir paskelbtas

JAV LB internetinėje svetainėje
(www.lietuviu-bendruomene.org).
Jame surašyta daugiau nei 80 univer-
sitetinių ir kitų bibliotekų bei įstaigų
archyvų, kuriuose galima rasti lietu-
viškų knygų rinkinių bei medžiagos
apie Lietuvą ir lietuvius. Į sąrašą
įtraukti ir lietuvių sukauptos dides-
nės bibliotekos ir archyvai.

Atlikėjai iš Lietuvos
Spalio mėn. buvo suorganizuota

Jurgos Šeduikytės ir jos muzikantų
grupės  8 koncertų kelionė. Taip pat
padėta LB apylinkėms su jų rengi-
niais: aktorės Virginijos Kochanskytės
vaidinimu, Birutės Jonuškaitės lite-
ratūros vakarais, smuikininko Mar-
tyno Švėgždos von Bekker koncertais
ir liaudies ansamblio „Levendra” gas-
trolėmis  JAV rytinėje pakrantėje.

Aušros Vartų bažnyčios 
uždarymas

Dalyvauta įvairiose diskusijose
dėl Aušros Vartų bažnyčios uždary-
mo, ieškota galimų išeičių. Paruoštas
ir pasiųstas JAV LB Krašto valdybos
laiškas Kardinolui. Solidarizuotasi su
NY LB apygardos veikla. 

Bevizės kelionės į JAV
Dalyvauta Central and Eastern

Coalition (CEEC) posėdžiuose, sie-
kiant susitarti dėl bendros veiklos,
kad JAV Kongresas priimtų Lietuvą į
bevizį režimą turinčių kraštų sąrašą.
CEEC organizaciją sudaro 14 Centro
ir Rytų Europos kraštų išeivijos atsto-
vai. Ši organizacija teigia, kad ji atsto-

vauja 24 milijonams JAV gyventojų.
Nors naujas įstatymas dėl bevizio

režimo buvo priimtas, lietuviams jis
buvo  nepalankus: bevizis režimas į
JAV bus suteiktas tik  tiems kraš-
tams, kurių dabartinis vizų neišdavi-
mo skaičius neviršija 10 proc. pra-
šančiųjų. Kol kas Lietuvos piliečių at-
mestų prašymų procentas viršija šią
ribą. 

Internetinė svetainė
JAV LB internetinė svetainė

pateikia duomenis apie JAV LB vie-
netus, veiklą ir renginius bei įvairiau-
sias nuorodas,  kurių pagalba galima
pasiekti įvairią lietuviams rūpimą
informaciją.  Internetinė svetainė yra
lietuviškai (www.lietuviu-bendruo-
mene.org) ir angliškai (www.lithua-
nian-american.org). Svetainės pak-
lausa (iš JAV, Lietuvos ir kitų kraštų)
kasmet auga. Per praėjusius metus ją
aplankė beveik 446,000 kartų,  buvo
atidaryti daugiau nei 869,000 sve-
tainės lapai,  gauta apie 3,062,600
,,hits”. Per LB svetainę Bendruome-
nę taip pat pasiekia laiškai su įvai-
riausiais užklausimais ir prašymais, į
kuriuos yra atsakoma.

JAV lietuvių paveldo 
išsaugojimas

JAV LB Paveldo komisija talkina-
ma apylinkių paruošė nekilnojamo
lietuviško paveldo objektų Amerikoje
sąrašą ir jį pateikė LR Kultūros mi-
nisterijai.  Sąraše  sužymėti  daugiau
nei 100 JAV lietuviams svarbiausių
objektų, esančių 13-oje JAV valstijų.
JAV LB paveldo komisija palaiko ry-
šius su Lietuvos ir JAV vyriausybė-
mis sudaryta dvišale komisija. 

JBANC konferencija
Vasario mėn. JAV Lietuvių Bend-

ruomenė  buvo atstovaujama Joint
Baltic American National Coimmit-
tee (JBANC) surengtoje konferencijo-
je Washingtone, DC. (JBANC yra or-
ganizacija, kurią sudaro ir išlaiko
JAV Estų Bendruomenė, JAV Latvių
Asociacija ir  Amerikos Lietuvių Ta-
ryba.)

Krepšinio turnyrai
Padėtas suorganizuoti kovo mėn.

Catholic University of America patal-
pose įvykęs LR ambasados Washing-
tone, DC krepšinio turnyras.  Padėjo-
me surengti JAV lietuvių krepšinio
komandos išvyką į krepšinio turnyrą
Londone. JAV LB Krašto valdyba
padengė Amerikos lietuvių komandos
draudimo mokestį.  

Kultūros premijos
Gruodžio 7 d. Pasaulio lietuvių

centre, Lemont, IL, buvo suruošta
JAV LB Kultūros premijų šventė,
kurios metu buvo pristatyti ir ap-
dovanoti premijų laureatai:  dailės –
Rimas Čiurlionis, muzikos – Stasys
Sližys,  spaudos darbuotojo – Aleksas
Vitkus ir tautinių šokių mokytojos –
Nijolė Pupienė.

Lietuviški filmai
Su Lietuvos kinematografų aso-

ciacijos atstovu buvo sutarta įsigyti
lietuviškų filmų rodyti LB apylin-
kėse.   Viliamės netrukus gauti pir-
mąją siuntą.

Lietuviškos knygos kompaktinio
disko formate

Pasirūpinta įrašyti Vytauto Vo-

lerto romaną ,,Pranyko, ir tiek” į
kompaktinį diską. Tai istorinis ro-
manas, kuris vaizdžiai supažindina
skaitytoją (o dabar jau klausytoją) su
buvusiu Lietuvos kaimo gyvenimu,
atveda iki pirmos sovietinės okupaci-
jos ir jos pasekmių. Kompaktinį diską
galima įsigyti standartiniu ir MP3
formatu už 30 dol., čekį siunčiant
JAV LB KV būstinės adresu:  2715 E.
Allegheny Avenue, Philadelphia, PA
19134, laiške nurodant, ar pageidau-
tumėte MP3 ar standartinio formato.

Sudaryta sutartis su Lietuvos
aklųjų biblioteka pasiskolinti į kom-
paktinius diskus ir kitus formatus
įskaitytas lietuvių autorių knygas.
Knygos įskaitytos patogiame MP3
formate. Jau gauti 22 veikalai, kurių
sąrašas bus paskelbtas JAV LB inter-
netinėje svetainėje ir kuriuos bus ga-
lima pasiskolinti per JAV LB Kultū-
ros tarybą. 

Lietuvos strategija užsienio
lietuviams

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie LR Vyriausybės
Lietuvoje užsakė strategijos, kurios
tikslas susigrąžinti ekonominius
migrantus, išvykusius iš Lietuvos,
parengimą. Strategija pavadinta „Eko-
nominės migracijos reguliavimo il-
galaikė strategija.” Šią strategiją
rašanti darbo grupė kreipėsi į JAV LB
Krašto valdybą, kuri pateikė pasta-
bas dėl strategijos turinio.

Parama lituanistinėms 
mokykloms 

Paruoštos paraiškos Lietuvių
Fondui dėl paramos JAV lituanis-
tinėms mokykloms, surengtas rudens
vajus.  Mokyklos aprūpintos vadovė-
liais, mokslo planais ir kitomis moky-
mo priemonėmis. Paruoštos paraiš-
kos Lietuvos Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentui ir LR Švieti-
mo ir mokslo ministerijai.

Padėjome 2007 m. birželio mėn.
suorganizuoti vienos savaitės kursus
Dainavoje (Manchester, MI), trijų
dienų kursus Neringoje (Marlboro,
VT)  ir tris vienos dienos konferenci-
jas, skirtas mokytojams (kovo mėn.
Lemont, birželio mėn. New York ir
lapkričio mėn. Los Angeles).

Dalyvauta Lietuvos Švietimo ir
mokslo ministerijos Pilietinio ir tau-
tinio ugdymo projekte.   

Paskirtos premijos nusipelniu-
siems JAV lituanistinių mokyklų lie-
tuvių kalbos ir kultūros mokytojams.

Mokiniams suruoštas rašinių ir
piešinių konkursas pagal Bernardo
Brazdžionio kūrinius.

Rūpintasi vaikų žurnaliuko ,,Eg-
lutė” leidimu ir internetinės svetai-
nės www.svietimotaryba.org išaikymu.

Menininkų/atlikėjų sąrašas
Sudarytas JAV gyvenančių me-

nininkų/atlikėjų sąrašas, kuris bus
išsiuntinėtas LB apylinkių valdy-
boms ir įdėtas JAV LB tinklalapį.
Sąraše surašyti daugiau nei 40 įvai-
riose apylinkėse gyvenančių atlikėjų.
Ieškomi kontaktiniai duomenys,  at-
siklausiama atlikėjų, ar jie pageidau-
ja būti paskelbti tinklalapyje. 

Mokslo premijos
Kartu su LR Švietimo ir mokslo

ministerijos konkurso komisija su-
rengtas užsienyje gyvenančių lietuvių
mokslininkų mokslo premijų konkur-
sas ir išrinkti trys laureatai: Dr.

Rimas Vaičaitis, Columbia University,
Dr. Algis Mickūnas, Ohio University
ir Dr. Danas Ridikas iš Prancūzijos.
Premijos įteiktos Vilniuje 2007 m.
lapkričio mėn. Premijos dydis 13,000
Lt, ją  laureatai paskyrė Lietuvos
mokslui.

Paminklas komunizmo aukoms
Washingtone pastatytas pamin-

klas ,,Victims of Communism Memo-
rial”. KV Visuomeninių reikalų tary-
bos pirmininkė dalyvavo visose šio
paminklo pristatymo renginiuose.
JAV LB atsišaukimas išspausdintas
oficialioje renginio programoje, kuri
buvo išdalinta renginio banketo
metu. Bankete dalyvavo nemažai JAV
Kongreso narių.

Pilietybės išsaugojimas 
2006 m. lapkričio mėn. LR Kons-

titucinis Teismas itin netikėtai pri-
ėmė sprendimą, kuriuo draudžiama
Lietuvos piliečiui turėti kitą piliety-
bę. Šis sprendimas sukėlė sąmyšį
užsienio lietuvių šeimose, kurių kū-
dikiai gimsta jau kitų šalių piliečiais,
įskaudino tiek antros, tiek trečios
bangos lietuvius ir gresia dar labiau
pažeisti demografiškai smunkančią
Lietuvą.  

Krašto valdyba sureagavo laiš-
kais Lietuvos valdžiai ir atviru laišku,
išspausdintu Lietuvos dienraščiuose,
paruošė peticiją ir skatino parašų
rinkimą per LB Vasario 16-osios mi-
nėjimus bei kitas progas. Peticija su
JAV lietuvių parašais įteikta Seimo
pirmininkui Lietuvoje.

Krašto valdyba neigiamai pasi-
sakė dėl Lietuvos Premjero sudarytos
darbo grupės, kuri neoficialiai pa-
teikė išvadą, kad pilietybės išsaugoji-
mas nereikalingas, o užsienio lietu-
viams užtektų „ypatingo statuso.” Šis
statusas jokių politinių teisių nesu-
teiktų, tačiau parūpintų kai kurias
socialines lengvatas. Premjeras nuo
darbo grupės siūlymų atsiribojo.

Krašto valdyba artimai bendra-
darbiavo su Lietuvos Pilietinės visuo-
menės institutu, kad būtų užsakyta
visuomeninė apklausa pilietybės
išsaugojimo klausimu. Tyrimas paro-
dė, kad net 88 proc. Lietuvos gyven-
tojų pritaria pilietybės išsaugojimui ir
laiko Konstitucinio Teismo nutarimą
žalingu Lietuvai. Šie duomenys įnešė
objektyvų įrodymą, kad, atvirkščiai
negu buvo kalbama, Lietuvos žmonės
tvirtai palaiko Lietuvos valstybės pi-
lietybės išsaugojimą įgyjant antros
šalies pilietybę. 

Poeto Jono Aisčio minėjimas
Spalio mėn. Washingtone, DC

buvo suorganizuotas minėjimas, skir-
tas vašingtoniečio poeto Jono Aisčio
100 metų gimimo sukakčiai pami-
nėti, kuriame dalyvavo J. Aisčio žmo-
na Aldona Aistienė ir vaikai.

Poezijos konkursas
Surengtas poezijos konkursas,

kuris susilaukė net 46 dalyvių ir 230
eilėraščių. Washingtone, DC spalio
mėn. įteiktos premijos konkurso lau-
reatams: Dianai Šarakauskaitei-
Grintalis ir Mindaugui Nasvyčiui. Su
laureatų eilėmis galima susipažinti
JAV LB tinklalapyje.

Regioniniai suvažiavimai
Šių suvažiavimų tikslas – suburti

atskiras lietuvių bangas ir kartas bei
stiprinti LB įvaizdį, suartinti Krašto
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valdybą su atskiromis apylinkėmis,
jungti LB kultūrinę ir regionų plė-
totės veiklą, aptarti rūpimus klausi-
mus apie pilietybės išsaugojimą. Su-
važiavimai vyko tarp balandžio 12 d.
ir gegužės 20 d. šešiuose miestuose
(Hartford, CT; Elizabeth, NJ; Fort
Myers, FL; Boston, MA; Chicago, IL
ir Lemont, IL). Kultūrinę projekto
dalį atliko muzikantas iš Lietuvos,
dainininkas Vytautas Babravičius. 

Religinis auklėjimas
Prieš didžiąsias religines šventes

visų lituanistinių mokyklų vedėjoms
nusiųsta religinė medžiaga su vaizdo
priemonėmis. Religinės knygelės
vaikams pristatytos naujai steigia-
moms ir, pagal prašymą,  seniai vei-
kiančioms mokykloms.

Socialinės paslaugos
Pagalba teikiama Amerikoje gy-

venantiems lietuviams ir per savaran-
kiškai veikiančius komitetus Lietu-
voje gyvenantiems našlaičiams, vai-
kams su negalia, partizanams, trem-
tiniams.

LB žinioje esančiame „Vyresnių-
jų lietuvių centre” veikia: restoranas
„Seklyčia”, kuris kasdien išvežioja
paruoštą maistą ligoniams ir nepa-
jėgiems lietuviams į namus („Meals-
on-wheels” programa); socialinių pa-
tarnavimų raštinė, kurioje padedama
užpildyti įvairias JAV valdžios ir
kitas formas, sutvarkyti draudimų,
ligos, žalių kortelių, pilietybės, imi-
gracijos, pensijų ir kitus dokumentus,
išaiškinti gautus laiškus anglų kalba
bei patarnaujama medicinos ir vaistų
pagalbos srityse; rašomi straipsniai
socialinių paslaugų temomis, kurie
spausdinami „Draugo” dienraštyje;
veikia didelė ir knygomis turtinga
biblioteka; psichologinės pagalbos
telefono linija „Paguodos telefonas”
(1-866-438-7400);  Marquette Park
apylinkės speciali apsauga.

LB žinioje veikiantis „Lietuvos
vaikų vilties” komitetas rūpinasi
pooperacine vaikų terapijos sritimi ir
parama gerinant operacinę veiklą
Santariškių ligoninėje, prenumeruoja
medicininę literatūrą Santariškių
ortopedams. Nusiųsta į Santariškes
sutartos paramos dalis (58 tūkst.
dol.), pagal kurią jau vykdoma staty-
ba reabilitacijos skyriui įrengti.  Los
Angeles skyrius finansiškai parėmė
Europos nudegimų gydytojų sąjungos
metinę konferenciją, kuri vyko Vil-
niuje spalio 26 – 29 dienomis. Komi-
tetas tęsė sekmingą bendradarbia-
vimą su dr. Jonu Domanskiu ir su dr.
Kęstučiu Vitkumi, kurie Lietuvoje
konsultuoja ir operuoja Komiteto
globojamus jaunus ligonius.

LB žinioje veikiantis „Lietuvos
našlaičių globos” komitetas  šiuo
metu šelpia 679 našlaičius.

LB žinioje veikiantis „Lietuvos
partizanų globos” komitetas šelpia
išlikusius Lietuvos partizanus,  remia
jų vaikus, kad jie galėtų siekti aukš-
tojo mokslo. 

Spaudos apžvalga
Keletą kartų per savaitę paruo-

šiama ir išsiunčiama Lietuvos ir JAV
lietuvių internetinių žinių apžvalga.
Apžvalgą gauna apie 1,200 žmonių.
Norint gauti apžvalgą, pasiųskite
laišką šiuo el-adresu:  JAVLBKV@
aol.com. 

Sporto klubų sąrašas
Sudarytas visų JAV LB Krašto

valdybai žinomų, Amerikoje įkurtų
lietuviškų sporto klubų ir atletų or-
ganizacijų sąrašas. Sąrašas paskelb-
tas JAV LB internetinėje svetainėje
(www.lietuviu-bendruomene.org). 

Susitikimas su JAV Nacionalinio
saugumo taryba 

Visuomeninių reikalų tarybos
pirmininkė dalyvavo susitikime su
Adam Sterling, kuris Nacionalinio
saugumo taryboje eina Rytų ir Cent-
rinės Europos reikalų atsakingo va-
dovo pareigas. Susitikime buvo pa-
brėžta, kad mums rūpi Rusijos didė-
jantis agresyvumas savo kaimynų
atžvilgiu, naftos išteklių panaudoji-
mas grąsinti oponentams, galimas
pavojus Baltijos jūros ir jos krantų
ekologijai tiesiant naftos vamzdyną
jūros dugnu į Vokietiją.       

ŠALFASS sporto šventė
Artimai bendradarbiauta su

ŠALFASS valdyba ir NY Lietuvių
atletų klubu ruošiant 56-ąją ŠALFASS
sporto šventę, kuri įvyko 2007 m.
birželio mėn. pradžioje New Yorke.

TMID’o (Lietuvos Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa-
mento) paraiškų įvertinimas

Pagal TMID’o priimtas veiklos
gaires, Lietuvos parama išeivijos
veiklai yra teikiama pagal standar-
tines paraiškų formas. Visas JAV
pateiktas paraiškas (šiais metais jų
buvo 25) Krašto valdyba peržiūri ir
teikia savo pastabas bei įvertinimus.
Sprendimus, atsižvelgiant į KV įver-
tinimus, priima TMID’as.

TV Lituanica
Aptartos įvairios galimybės pa-

remti TV Lituanicos projekto įgyven-
dinimą pagal JAV LB Tarybos priim-
tas rezoliucijas.  JAV LB sveikina Lie-
tuvos pradinę paramą, skirtą siekiant
sudaryti JAV lietuviams galimybę
matyti Lietuvos televizijos progra-
mas Amerikoje. (TV Lituanica yra
Amerikos lietuvių televizijos (ALTV)
projektas.) 

Vasario 16-sios rezoliucijos
Paruoštas Vasario 16-sosios re-

zoliucijos tekstas, kuris buvo išsiųs-
tas visoms apylinkėms. Apylinkėms jį
priėmus, rezoliucija skirta išsiųsti
JAV vietinės ir nacionalinės valdžios
politiniams vadovams, siekiant juos
išsamiau informuoti apie Lietuvą ir
jos nepriklausomybę bei ateities lū-
kesčius.

Žiniasklaida
Stengtasi užmegzti stiprius ben-

dradarbiavimo ir tarpusavio suprati-
mo ryšius su JAV ir Lietuvoje vei-
kiančia žiniasklaida, kad būtų išlai-
komas pastovus dėmesys mums svar-

biems klausimams ir renginiams.

KAS PLANUOJAMA 
2008 METAIS

Amerikos lietuvių bibliotekinin-
kų ir archyvarų suvažiavimas įvyks
gegužės mėnesį Lituanistikos tyrimų
ir studijų centre Čikagoje.  

Dokumentinis filmas apie 
lietuviškas jaunimo stovyklas

Medžiaga buvo nufilmuota 2007
metų vasarą visose JAV stovyklose ir
DVD bus paruošta šį pavasarį. 

Fotoalbumas: Lietuvių 
kultūrinis palikimas Amerikoje

Ruošiamas išleisti spalvotas, re-
prezentacinis fotoalbumas, kuris at-
spindės lietuvių kultūrinį palikimą
Amerikoje. Į albumą bus įtraukti
žymiausi lietuvių kultūriniai ir reli-
giniai pastatai, skulptūros, koplyt-
stulpiai, paminklai, kai kurie meno
pavyzdžiai, kultūros centrai ir kiti
svarbūs kultūriniai objektai. Albume
bus trumpai pristatyta lietuvių įsikū-
rimo Amerikoje istorija. Albumas bus
išleistas anglų ir lietuvių kalbomis
2008 metų vasaros gale arba rudenį.

Mokslo ir kūrybos simpoziumas
Šiuo metu vyksta simpoziumo

planavimo ir organizavimo darbai.
Pakviesta bendradarbiauti Lietuvos
Švietimo ir mokslo ministerija. Sim-
poziumas įvyks Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL lapkričio 27-30 die-
nomis. Simpoziumo metu Čikagoje
planuojami įvairūs kultūriniai ren-
giniai.   

Mokslo premijos
Bus ir toliau bendradarbiaujama

su Lietuvos Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos konkurso komisija ruošiant
mokslo premijų konkursą užsienyje
gyvenantiems lietuviams mokslinin-
kams. Šį kartą bus skiriamos penkios
premijos.

ŠALFASS sporto šventė
Planuojama bendradarbiauti su

ŠALFASS valdyba ir Toronto sporto
klubu ruošiant 57-ąją ŠALFASS spor-
to šventę, kuri įvyks Toronte.

Šiluvos jubiliejus
Šiais metais sueina 400 m. nuo

Šv. Mergelės Marijos pasirodymo
Šiluvoje. Visoms lituanistinėms mo-
kykloms buvo nusiųstas trumpas ap-
rašymas apie Šiluvą su paveiksliuku.
Bendradarbiaujant su dienraščiu
,,Draugas”, ,,Draugo spaustuvė” iš-

spausdino kalendorius, kurie pasi-
puošė Šiluvos Marijos paveikslu ir
aprašymu; dukart į mėnesį dienraštis
spausdina straipsnius apie Šiluvą.
,,Sunday Visitor” laikraščiui ir vi-
siems JAV vyskupams buvo išsiūsta
informacija apie Šiluvos jubiliejų.

Sukakties paminėjimo proga
Šiluvos koplyčioje, Marijos šventovėje
prie Katalikų Universiteto Washing-
tone, DC planuojama surengti moks-
linį seminarą marijologijos tema. 

Tautinių šokių šventė
Krašto valdybos patvirtinas ir jos

žinioje veikiantis komitetas rengia
XIII Lietuvių tautinių šokių šventę.
Krašto valdyba parėmė Lietuvių tau-
tinių šokių instituto pirmininkės
kelionę į Lietuvą dalyvauti ten įvyku-
siuose kursuose.  XIII  Lietuvių tauti-
nių šokių šventė įvyks 2008 m. liepos
6 d. Los Angeles mieste. Krašto val-
dybos žinioje veikiantis ,,Folk Dance
Festivals, Inc.” pervedė lėšas,  reika-
lingas komitetui užsakyti patalpas ir
pasirūpinti kitais organizaciniais
reikalais.   Šventės adresas internete
yra: www.sokiusvente.com. 

Teatro festivalis
Organizuojamas XII Teatro festi-

valis, kuris įvyks 2008 m. spalio 10-
12 dienomis Čikagoje, Jaunimo cen-
tro salėje.

2009 METŲ DARBŲ 
PLANAVIMAS

Liaudies meno paroda
Lietuvos tūkstantmečio proga

2009 m. ruošiama liaudies meno pa-
roda. Šis projektas vyks drauge su
Lietuvos Respublikos ambasada Wa-
shingtone, DC.

Lietuvių grafikų dailės paroda
Tūkstantmečio proga ruošiama

Lietuvių grafikų dailės paroda. Šis
projektas derinamas su Lietuvos
Ambasada Washington’e, DC.

JAV Lietuvių menininkų 
parodų-programų katalogų 

(1950-2007 m.) leidinys
Ruošiama išleisti išeivijos me-

nininkų darbų ir jų veiklos dokumen-
taciją. Parodų programose yra infor-
macijos apie parodos turinį, meni-
ninkus, kas, kur ir kada parodą orga-
nizavo. Šiuo metu renkami parodų
katalogai ar jų kopijos, registruojami
duomenų bazėje. Leidinys skirtas
Lietuvos valstybės vardo tūkstant-
mečiui paminėti.

JAV LB kviečia visus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę, kuri  įvyks šių metų liepos 6 d. Los Angeles mieste.  
Jono Kuprio nuotr.
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Atkelta iš 5 psl. skiriama ,,broliškų
miestų” (sister cities) programų, ku-
rios įgalintų finansuoti kultūrinių ir
švietimo mainų programas tarp Ame-
rikos ir Lietuvos miestų. 

Finansiniais reikalais

• JAV LB Dainų šventės rengimo
komitetui pervedus pelną, susijusį su
2006 m. Dainų šventės rengimu, į
JAV LB Krašto valdybos iždą, JAV
LB Taryba įpareigoja JAV LB Krašto
valdybą įsteigti nuolatinį Dainų
šventės rengimo komitetą, suside-
danti iš trijų JAV LB Krašto Valdybos
skirtų asmenų ir dviejų Šiaurės
Amerikos muzikos sąjungos atstovų.
Šiam komitetui pavedama spręsti
Dainų švenčių organizavimo ir fi-
nansavimo reikalus.  

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą pervesti 50,000 dol. į atskirą
sąskaitą, kuria galės naudotis šis
komitetas.  

• Įgalioja JAV LB Krašto valdybą
paskirti 10,000 dol. įnašą Lietuvių
Fondui, paženklinant Lietuvių Fondo
suteiktą dosnią paramą organizuo-
jant Dainų šventę. 

• Įpareigoja JAV LB Krašto Val-
dybą pristatyti specialias anketas/for-
mas JAV LB apylinkių ir apygardų
valdyboms ir surinkti visas apygardų
ir apylinkių metines finansines apys-
kaitas iki vasario mėn. 15 d. JAV LB
iždas perėjo IRS auditą,  nepelno sie-
kiančių organizacijų taisyklės keisis
ateityje. 

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą sudaryti darbo grupę įvertinti
atskirų sąskaitų suvedimo į atskirą
korporaciją, taip  užtikrinant našesnį
pinigų tvarkymą bei priežiūrą.

• Įgalioja JAV LB Krašto valdybą
teikti bei suderinti paramos paraiš-
kas su Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentu prie Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės (TMIDui) švietimo
ir kultūros reikalams.

Jaunimo reikalais

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą vykdyti jaunimo reikalų komisi-
jos pateiktas rezoliucijas.

• Skatina JAV LB Krašto val-
dybą palaikyti glaudesnius ryšius
tarp Jaunimo sąjungos skyrių (orga-
nizuoti ketvirtines telefonines ar
internetines konferencijas). 

• Prašo JAV LB Krašto valdybą
ateityje pasitarti su Amerikos Lietu-
vių Jaunimo sąjunga ir prašyti jų pa-
siūlymų prieš renkant Jaunimo rei-
kalų vicepirmininką JAV LB Krašto
Valdyboje.

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą remti Amerikos Lietuvių Jauni-
mo sąjungos (ALJS) teikiamas pa-
raiškas Lietuvių Fondui paremti Jau-
nimo sąjungos organizuojamus jauni-
mo renginius: 

– ALJS tinklalapio atnaujinimą
– 2008 metų ALJS suvažiavimą,

vykstantį Čikagoje Mokslo ir kūrybos
simpoziumo metu.

Kultūros reikalais

• Siūlo JAV LB Krašto valdybai
per Kultūros Tarybą  ištirti galimy-
bes paminėti Žalgirio mūšio 600
metų sukaktį, 2010 metais išleidžiant
memorialinį medalį.

• Siūlo JAV LB Krašto valdybai
per Kultūros Tarybą  tęsti tradicinius
renginius: premijų šventę ir teatro

festivalį.
• Įpareigoja JAV LB Krašto val-

dybą visais būdais remti ir garsinti
XIII Lietuvių tautinių šokių šventę.

Organizaciniais reikalais

• Skatina įstatų komisiją at-
kreipti ypatingą dėmesį į Tarybos
narių pristatytus  siūlymus įstaty-
mams: 

– išversti įstatus į anglų kalbą
– aiškiai išdėstyti apygardų ir

apylinkių valdybų rinkimų eigą
– supaprastinti apygardos valdy-

bos sudarymo procesą
• Ragina JAV LB narius dalyvau-

ti savo apygardų metiniuose suva-
žiavimuose ir rūpintis, kad suvažia-
vimai įvyktų JAV LB įstatuose nus-
tatytu laiku ir tvarka.

• Ragina apygardos valdybas
pristatyti metines veiklos ataskaitas
ir jas pateiktu kartų su Krašto valdy-
bos ataskaita Tarybos sesijos metu.

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą, kad ji savo metinėje ataskaito-
je,  pateiktoje 14 dienų prieš sesiją
Tarybai, surašytų visas praeitos sesi-
jos rezoliucijos ir prie kiekvienos
rezoliucijos ataskaitą. Tokiu būdu
Tarybos nariai galės prieš sesiją tin-
kamiau įvertinti praėjusių metų
darbą ir apsvarstyti kitų metų gaires. 

• Įpareigoja JAV LB Krašto
valdybą prieš Lietuvos Nepriklauso-
mybės minėjimo aukų vajų kuo pla-
čiau paviešinti spaudoje, per radijo
programas ir LB tinklalapyje atlik-
tus darbus ir pateikti kitų metų pla-
nus. 

• Įgalioja JAV LB Krašto valdybą
priimti visus reikiamus sprendimus
organizuoti Mokslo ir kūrybos simpo-
ziumą 2008 m. per Padėkos dienos
savaitgalį. 

Religiniais reikalais

• Skelbia 2008 metus Šiluvos
Mergelės Marijos metais ir prašo JAV
LB Krašto valdybą skatinti JAV LB
apylinkes paminėti šią sukaktį religi-
niais ir kultūriniais renginiais. 

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą pristatyti JAV katalikams per
žiniasklaidą ir JAV vyskupijas kitą
informaciją apie 1608 m. Marijos Ap-
sireiškimą Šiluvoje ir ateinantį 400
metų jubiliejų. 

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą raštu bei kitomis galimomis
priemonėmis kreiptis į visas lietuviš-
kas parapijas ir misijas, prašant at-
kreipti dėmesį į naujai atvykusių lie-
tuvių katalikų sielovados būtinumą
lietuvių kalba ir juos nuoširdžiai pri-

imti į tikinčiųjų tarpą.
• Išreiškia  nepasitenkinimą ir

susirūpinimą JAV vyskupų konferen-
cijai dėl uždaromų lietuvių pinigais
pastatytų bažnyčių, tuo suvaržant
naujų emigrantų evangelizaciją lietu-
vių kalba. Prašo JAV LB Krašto val-
dybą parašyti atitinkamą laišką ir
pradėti reikiamą dialogą su JAV vys-
kupais.

Socialiniais reikalais

• Įpareigoja JAV LB Krašto
valdybą pasirūpinti, kad apylinkės
turėtų atsakingą asmenį vykdyti so-
cialinės pagalbos veiklą savo vietovė-
se ir paskelbti jo/jos pavardę  bei tele-
fono numerį visuomenei.

• Skatina JAV LB Krašto val-
dybą surinkti sąrašą profesionalių
sociologų, psichologų ir socialinių
darbuotojų.

• Pritarė konferencijai, skirtai
profesionaliems sociologams, psi-
chologams ir socialiniams darbuoto-

jams, kuri įvyko Čikagoje 2007 m.
lapkričio 17 d.

Sporto reikalais

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą per JAV LB Krašto valdybos vi-
cepirmininką sporto reikalams papil-
dyti JAV lietuvių sporto klubų sąra-
šą organizacijomis, kurios nėra
ŠALFASS sudėtyje ir patalpinti jį
JAV LB tinklalapyje bei spaudoje.  Šį
sudarytą sąrašą kasmet atnaujinti.

•Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą per JAV LB Krašto valdybos  vi-
cepirmininką sporto reikalams ska-
tinti Amerikos lietuvius vykti į kitais
metais Kinijoje organizuojamas olim-
pines žaidynes palaikyti Lietuvos
sportininkus. Bendradarbiaujant su
Lietuvos Tautiniu olimpiniu komite-
tu, surinkti reikiamą informaciją apie
kelionę į Beijing, bilietus į Olimpia-
dos varžybas ir tai paskelbti JAV LB
tinklalapyje bei spaudoje.

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą  per JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininką sporto reikalams
kartu su ŠALFASS skatinti Amerikos
lietuvius sportininkus dalyvauti bū-
simuose Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynėse, kurios Lietuvos tūkstant-
mečio garbei paminėti organizuoja-
mos 2009 m. Vilniuje, ir skleisti infor-
maciją apie šį renginį.

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą  per JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininką sporto reikalams ska-
tinti apylinkių valdybas organizuoti
įvairių sporto šakų varžybas vyresnio
amžiaus apylinkės gyventojams.

Švietimo reikalais

• Skatina JAV LB Krašto val-
dybą per Švietimo Tarybą įtraukti į

artimiausios ateities švietimo gaires
mokymąsi apie Lietuvių Bendruo-
menės veiklą ir jos valdymo struk-
tūrą.

• Skatina JAV LB Krašto valdy-
bą per Švietimo Tarybą paruošti
lietuviškos muzikos, tautinių šokių ir
tautodailės švietimo gaires.

• Skatina JAV LB Krašto val-
dybą per Švietimo Tarybą pasitei-
rauti valstijų Board of Education, ar
yra galimybė lituanistinėms mokyk-
loms gauti „Foreign language school
accreditation”.

• Skatina JAV LB Krašto val-
dybą per Švietimo Tarybą visose litu-
anistinėse mokyklose  įvesti CORY
Testing ir priešgaisrinius pratimus
(fire drills). 

Visuomeniniais reikalais

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą stiprinti visuomeninius ryšius
su JAV valdžios atstovais. 

• Nepritaria 12-to Konstitucijos

straipsnio dabar siūlomai pataisai,
įteisinančiai dvigubą pilietybę refe-
rendumu,  ir nepritaria Vidaus reika-
lų ministerijos projektui dėl dvigubos
pilietybės. Įpareigoja JAV  atstovus
LR Seimo/PLB komisijoje pristatyti
šią poziciją LR Seimo/PLB komisijos
posėdžiuose.

• Ragina LR Seimą kuo greičiau
lietuviams užtikrinti Lietuvos pilie-
tybės, įgytos gimimu, išsaugojimą ir
tęstinumą. Prašo LR Seimą:

– Priimti LR pilietybės įstatymo
pataisas, kurios leistų lietuviams, įgi-
jusiems pilietybę gimimu, jų vaikams,
vaikaičiams ir provaikaičiams bet ku-
riomis aplinkybėmis išsaugoti Lietu-
vos pilietybę.

– Papildyti LR Konstitucijos 32-
ojo straipsnio trečios dalies nuostatą,
kad nė vienas lietuvis negali prarasti
LR pilietybės, įgytos gimimu, prieš
savo valią.

• Ragina LR Seimą ir Vyriausybę
nedelsiant skirti lėšas LT televizijos
laidų transliacijoms JAV lietuviams ir
įpareigoja JAV LB Krašto valdybą su-
daryti darbo grupę, kuri pristatytų
JAV LB Tarybai bendradarbiavimo
rėmus su Amerikos lietuvių televizi-
ja. 

• Nepritaria TMID’o sukurtai
strategijai užsienio lietuviams ir pra-
šo Lietuvos Vyriausybę sukurti de-
partamentą prie Vyriausybės už-
sienio lietuvių reikalams.

• Ragina LR Vyriausybę skatinti
daugiavaikes šeimas ir skirti dides-
nes finansines lengvatas joms išlai-
kyti.

• Įpareigoja JAV LB Krašto val-
dybą iki 2008-ų metų sesijos sudaryti
planą Lietuvos Valstybės tūkstant-
mečiui paminėti, skatinant apylinkes
įamžinti šią istorinę ir politiškai svar-
bią sukaktį. 

JAV LB nutarimai priimti
XVIII Tarybos II sesijoje

JAV LB XVIII Tarybos II sesijos (Oak Lawn, IL) dalyviai.                                                         Laimos Apanavičienės nuotr.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 
Stuburo ir skausmo 

ligos

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

•••ÎVAIRÙS•••

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

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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

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

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

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

* * *
Pagerėjusi padėtis darbo rinkoje,

vykstančios statybos ir žemės ūkio
vystymasis yra viena Lietuvos gyve-
nimo pusė. Deja, mūsų gyvenimas
susideda ne vien iš ekonomikos. Kaip
Biblija sako: „Žmogus gyvena ne vien
duona.” Prie to prisideda krašte
esanti tvarka, teismai, teisėsauga,
švietimas, žiniasklaida, sveikatos
apsauga ir bendra krašto kryptis – ar
gyventojų nuotaika kyla ar ji smun-
ka. Gera tvarka krašte ir esanti kraš-
to valdžia yra svarbiau negu esanti
ekonominė padėtis. Tą aiškiai parodė
po  Antrojo pasaulinio karo Vakarų
Vokietijos pavyzdys – karą pralai-
mėjusi ir nuniokota Vokietija su
amerikiečių Marshal’o plano pagalba
atstatė ne tik savo subombarduotus
miestus, bet sukūrė kitų kraštų pavy-
dimą ekonominį stebuklą. Dabar
Lietuvoje esantis persitvarkymo lai-
kotarpis pereinant iš sovietinės siste-
mos į laisvą rinką ir demokratiją, nė-
ra tinkamai tvarkomas. Čia ir pra-
sideda blogos žinios apie dabartinį
gyvenimą Lietuvoje.

Prieš pradedant kalbėti apie
dabartį ir esamas problemas, reikia
bent trumpai prisiminti istorinę tiesą
– tėvų ir vaikų kartos visuomet ski-
riasi savo galvosena ir elgesiu. Da-
bartinės problemos mūsų tėvų būtų
buvę sprendžiamos visai kitaip, negu
mums atrodo. Dabartinės Lietuvos
bėdos, spaudžiančios tiek visuomenę,
tiek valdžią, neatsirado iš karto. Dau-
guma jų yra sovietmečio palikimas,
kitos susiklostė Sąjūdžio metais, o
vėliau ir per Brazausko–Adamkaus
valdymo erą. Šių problemų pašalini-
mas truks taip pat ilgą laiką. Atsa-
kymai į šias problemas glūdi praeity-
je – žmonių sovietmečio patirtyje, tad
turime į ją dar kartą atkreipti dė-
mesį.

Bendrai paėmus, išeivija nedaug
žino apie gyvenimą okupuotoje Lietu-
voje. Ji daugiau žino apie dešimtmetį
trukusį teroro laikmetį, trėmimus,
Sibiro lagerius ir kolchozų kūrimą.
Visa tai buvo ligi Stalino mirties. Pra-
sidėjus Chruščiovo erai, išeivija, be
besilankančių Lietuvoje, žinojo, kad
Lietuvoje yra blogai arba labai blogai.
Atvykę į Ameriką trečiabangiai ma-
žai ką pasakoja ar gali papasakoti
apie tą laikmetį Lietuvoje, nes dauge-
lis jų, būdami maži, neprisimena
pačių blogiausių „socializmo staty-

mo” metų arba yra gimę praėjus so-
vietiniam badmečio laikotarpiui. Ta-
čiau tas laikotarpis, kai buvo sukurti
kolchozai, stribų siautėjimas, ben-
dras žmonių nuskurdinimas, po ku-
rio prasidėjo lietuviškos komunis-
tinės krašto administracijos kūrimas,
kompartijos narių daugėjimas, mok-
slo programų mokyklose pertvarky-
mas lietuvių tautai buvo persilauži-
mo laikotarpis. Tuo metu prasidėjo
„sovietinio žmogaus” kūrimas Lie-
tuvoje.

Tad norint geriau suprasti da-
bartinę padėtį Lietuvoje, turime grįž-
ti į sovietinį laikotarpį. Dvi kartas
trukusi sovietinė okupacija drama-
tiškai pakeitė ne tik materialinį žmo-
nių gyvenimą, bet dar daugiau – jų
mentalitetą ir elgesį.

Kaip kolchozų įvedimas nukėlė
ūkininkus ir visą kraštą nuo istorinių
ir ekonominių pamatų, nuskurdin-
damas visą šalį, taip sovietinis auk-
lėjimas ir su rusišku brutalumu bru-
kama komunistinė ideologija ir jos
sistema nukėlė Lietuvos žmonių gal-
voseną nuo jos istorinių pagrindų.
Didelę dalį dabartinės vidurinės kar-
tos asmenų sovietinis auklėjimas at-
skyrė nuo lietuvių tautos istorijos, jos
tradicijų, tikybos ir doros. Tą skirtu-
mą aiškiai matome Amerikoje tarp
dypukų ir tarybukų elgesio, nes kiek-
viena iš šių grupių turėjo skirtingą
praeitį. Didelė dalis dypukų augo ne-
priklausomoje Lietuvoje, pergyveno
pirmą sovietinę okupaciją, karą, vo-
kiečių okupaciją, keletą pokario metų
Vokietijos pabėgėlių stovyklose ir jau
keletą dešimtmečių Amerikoje, tuo
tarpu trečiabangiai turi vien sovieti-
nės santvarkos patyrimą. Pergyvenę
keletą įvairių politinių sistemų, dy-
pukai gali jas palyginti vieną su kita,
tuo tarpu trečiabangiai tokios gali-
mybės neturi.

Sovietiniai laikai, kai jaunimui,
lankančiam mokyklas, komunistinės
nesąmonės ir melas buvo kalami į
galvą metai po metų, keliama virš
galvos ir garbinama kaip didžiausia
relikvija bei per prievartą įgyvendi-
nama visame krašte, paliko gilias
šaknis jų pasąmonėje. Ir dabar, ne-
sant priespaudos ir prievartos, suk-
vailinta liaudis lengvai priima melą ir
apgavystes už tiesą – ji neturi patyri-
mo atskirti pelus nuo grūdų.

Bus daugiau.

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 3

Įėjimas į Vitebsko turgų Kauno Žaliakalnyje.

* Pirksiu nebrangų, 4 cilindrų, gerai va-
žiuojantį automobilį. Tel. 708-220-3202.
* Moteris šeštadieniais gali išvalyti jūsų
namus. Tel. 708-220-3202.
* Moteris, gyvenanti Lockport, ieško
darbo iki pietų. Tel. 708-638-8823.
* Galiu prižiūrėti vienišą, pagyvenusį
žmogų, gyventi kartu bet kurioje valstijo-
je. Vairuoju automobilį, turiu patirtį,
Amerikos pilietė. Kalbu lietuviškai, ang-

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

liškai. Tel. 847-309-2114.
* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali dirbti ir naktimis. Darbas gali būti
pastovus ar laikinas. Tel. 630-915-6708.
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Naujoje knygoje - visi 
J. Baltrušaičio poezijos 

lietuviški vertimai
Lietuvos rašytojų sąjungos lei-

dykla išleido knygą ,,Kalba su lemti-
mi”, kurioje pirmą kartą šalyje vieno-
je knygoje surinkti poeto, vertėjo,
diplomato Jurgio Baltrušaičio (1873–
1944) rusiškosios poezijos vertimai į
lietuvių kalbą. J. Baltrušaičio poeziją
į lietuvių kalbą išvertė vertėjas Linas
Broga, knygos leidybą parėmė J.
Baltrušaičio lietuvių ir rusų bend-
radarbiavimo labdaros ir paramos
fondas.

Vasario 13 d. Vilniaus paveikslų
galerijoje rengiamose knygos ,,Kalba
su lemtimi” sutiktuvėse dalyvavo li-
teratūrologė profesorė Viktorija Dau-
jotytė, poetas Justinas Marcinkevi-
čius, publicistas Laimonas Tapinas.
Vakarą vedė literatūros kritikas Va-
lentinas Sventickas, muzikavo pia-
nistė Šviesė Čepliauskaitė.

Didžiąją gyvenimo dalį praleidęs
Rusijoje, kūręs lietuvių ir rusų kal-
bomis, išpažinęs simbolizmo estetiką
poetas J. Baltrušaitis filosofiškai ap-
mąstė žmogaus būtį, jo vietą visatos
sandaroje, tos būties dramatiškumą
ir drauge viltingai tikėjo pasaulio
harmonija.

Knygoje ,,Kalba su lemtimi”
sudėti ne tik žinomi J. Baltrušaičio
kūriniai, bet ir nespausdinti bei iš
autoriaus archyvo Paryžiuje žurnalis-
to L. Tapino parvežti eilėraščiai.
Poetas, diplomatas J. Baltrušaitis
(1873–1944) mokėsi Kaune, studijavo
Maskvos universitete gamtos moks-
lus. Gyvendamas Maskvoje rašė rusų
kalba, dalyvavo rusų simbolistų ju-
dėjime, aktyviai reiškėsi XX a. pra-
džios rusų spaudoje. Baltrušaičių na-
muose Maskvoje nuolat vyko intensy-
vus kultūrinis gyvenimas, literatū-
riniai skaitymai, muzikos vakarai,
lankydavosi garsūs Rusijos meninin-
kai: rašytojai Konstantin Balmont,
Aleksandr Blok, Valerij Briusov,

Maksim Gorkij, dailininkas Michail
Vrubel, kompozitorius Konstantin
Skriabin.

J. Baltrušaitis išvertė į rusų
kalbą Henriko Ibseno, Oskaro Vaildo
(Oscar Wilde), Augusto Strindbergo,
Džordžo Bairono (George Byron) ir
kitų Vakarų rašytojų kūrinių. Jo
išverstas Knuto Hamsuno romanas
,,Badas” Rusijoje leidžiamas ir dabar.

Maskvoje veikia ,,Jurgio Baltru-
šaičio namai”, jau tapę Maskvos inte-
ligentijos traukos centru, gražiai
puoselėjančiu dviejų šalių kultūrines
ir mokslines sąsajas, nepripažįs-
tančias nei valstybių sienų, nei poli-
tinių skersvėjų. Tradicinėmis tapo ir
čia vykstančios mokslinės konferen-
cijos, skirtos Lietuvos kultūriniam
paveldui, sutraukiančios vis daugiau
mokslininkų iš įvairių pasaulio šalių.

ELTA pranešimas

JURGIS BALTRUŠAITIS

LIETUVOS TAKELIAI

Pūgos užbarstytas ir viesulo šluotas,
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas –
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva,
Per retą beržyną, pro vienišą ievą,
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas,
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas...

Jo tolį užburtą likimas jam lemia... 
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Vingiuotas takelis neturi kuo girtis –
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai...

Jis sveikina lygiai ir seną, ir jauną, 
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną –
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta...

Jurgis Baltrušaitis

Jurgio Baltrušaičio rašto faksimilė.

SPEKTAKLIS, 
GYVUOJANTIS 60 METŲ
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Nežinau, ar yra kur pasaulyje
dar nors vienas teatras (išskyrus Lie-
tuvos nacionalinio dramos teatrą
(LNDT) Vilniuje), kurio scenoje spek-
taklis būtų vaidinamas ištisus 60
metų!?  Kaip pranešė LNDT, spektak-
lis ,,Žaldokynė”, pagal Boriso Dau-
guviečio parašytą pjesę–komediją,
jubiliejų minės kovo 19 dieną. „Žal-
dokynę” 1948 metais Vilniaus dra-
mos teatro scenoje pastatė režisierė
Kazimiera Kymantaitė, daugiausia
dėmesio skyrusi lietuvių dramaturgi-
jai bei Lietuvos rašytojų kūrinių ins-
cenizacijoms. Tikriausiai neapsirik-
siu pasakiusi, kad su šiuo spektakliu
užaugo kelios lietuvių kartos. Žiūrėti
šio spektaklio mus vedė dar moki-
nius, vėliau mes patys, jau suaugę,
ėjome į jį, dar vėliau vedėme savo vai-
kus, dabar jau ir su anūkais  jį žiū-
rime. Šį spektaklį žino ne tik vilnie-
čiai. Spektaklis rodytas tikriausiai vi-
sose Lietuvos miestų ir miestelių sce-
nose. 

Nors ši ilgaamžė ir originali
teatro menininkė Kazimiera Kyman-
taitė jau pasitraukė iš gyvenimo, jos
režisuota ir iki šiol Lietuvoje tebevai-
dinama komedija nuolat sutraukia
būrius nuoširdaus juoko išsiilgusių
žiūrovų. Per šešis dešimtmečius spek-
taklis mažai pakito. Kas įdomiausia,
kad iki  šių dienų išsaugotas ir „Žal-
dokynės” dailininkų Vytauto Palai-
mos ir Juozo Jankaus scenovaizdis,
primenantis XX amžiaus vidurio
Lietuvos teatro stilistines tendenci-
jas. Tai jau tapo ir įdomiu lietuvių
teatro istorijos eksponatu.

Spektaklis „Žaldokynė” buvo
kelis kartus atnaujintas, vienas kitą
keitė pagrindiniai aludario Žaldoko
vaidmens atlikėjai: legendinį Napo-

leoną Naką po mirties pakeitė Jonas
Lalas, o Anapilin iškeliavusį J. Lalą –
Vytautas Tomkus. Esu mačiusi spek-
taklį su visais trimis aktoriais. Visi jie
buvo skirtingi, suteikę Žaldokui savo
,,aktorinį prieskonį”, tačiau pats
vaidmuo nuo to nė trupučio nenu-
kentėjo. Žiūrovai spektaklyje, kaip ir
prieš daugelį metų, šiltai reaguoja į
aludario ,,bėdas”. Įdomu, kad iki šiol
spektaklyje vaidina Juozas Meš-
kauskas, Tamošių vaidinęs ir pirmo-
joje jo premjeroje. Ir nors aktorius
LNDT scenoje yra sukūręs daug kitų
įsimintinų vaidmenų, daugelis žiū-
rovų Meškauską tapatina su Tamo-
šiumi.

Šios dienos „Žaldokynės” ansam-
blyje susibūrę garsiausi Lietuvos
nacionalinio dramos teatro aktoriai.
Be J. Meškausko spektaklyje vaidina
teatro žvaigždės Agnė Gregoraus-
kaitė, Adolfas Večerskis, Vytautas
Rumšas, Vytautas Dumšaitis, Otto-
nas Laniauskas, Jadvyga Ramanaus-
kaitė, Algimantas Bružas.

„Su giliai liaudišku humoru B.
Dauguviečio parašyta, su žemaitišku
atkaklumu K. Kymantaitės sure-
žisuota ši mūsų gyvenimo istorijos
komedija rodyta šimtus kartų, talen-
tingai vaidinta įvairių kartų aktorių,
pagrindinių meno vertintojų – laiko
ir žiūrovų – sprendimu pelnė gyvos
klasikos titulą ir visam laikui įrašyta
į Lietuvos teatro istoriją”, – rašoma
teatro pranešime spaudai.

Jei viešėsite Vilniuje ir tuo metu
LNDT bus rodomas spektaklis ,,Žal-
dokynė”, siūlau nueiti pasižiūrėti.
Gardžiai pasijuoksite ir tikriausiai
nustebsite, kad gyvenime per 60 me-
tų daug kas keitėsi– vystėsi mokslas,
atsirado kompiuteriai, į erdves pakilo
raketos, tačiau tokių aludarių Žal-
dokų ir mūsų laikais pasitaiko. 

Pranciškaus Gerliko pieštas aktorės ir režisierės Kazimieros Kymantaitės
portretas.

Jurgis Baltrušaitis
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Obama tikisi pratêsti pergaliû prieš
Clinton virtinê

Washington, DC–New York,
vasario 12 d. („Interfax”–„Reuters”–
BNS) – Demokratų kandidatas į JAV
prezidentus Barack Obama tikisi
pratęsti savo pergalių prieš pagrin-
dinę varžovę Hillary Clinton virtinę
ir laimėti demokratų balsavimus tri-
jose valstijose.

Respublikonų numylėtinis John
McCain ir jo paskutinis rimtas varžo-
vas, buvęs Arkansas gubernatorius
Mike Huckabee, taip pat rengiasi
kovai Virginia, Maryland ir Columbia
apygardoje.

Demokratų stovykloje visose tri-
jose valstijose pirmauja B. Obama, jis
su H. Clinton čia varžosi dėl 168 de-
legatų, kuriuos jos turi teisę siųsti į
oficialų kandidatą išrinksiantį parti-
jos suvažiavimą.

B. Obama savaitgalį nesunkiai
laimėjo Maine, Louisiana, Nebraska
ir Washington valstijose ir pagal užsi-
tikrintų delegatų skaičių aplenkė H.
Clinton. Virginia valstijoje balsavi-
mas baigsis 7 val. v. vietos laiku, o
Maryland ir Columbia apygardoje – 8
val. v. Rezultatai bus paskelbti netru-
kus po to.

Visi keturi paminėti kandidatai
vasario 11 d., važinėjo po rajonus ap-
link JAV sostinę ir stengėsi užsitik-
rinti paramą šiose itin sunkiose var-

žybose dėl Baltųjų rūmų šeimininko
vietos.

Tuo tarpu, jeigu prezidento rin-
kimai įvyktų šiandien, demokratas B.
Obama su nedidele persvara nugalė-
tų pirmaujantį tarp respublikonų
senatorių iš Arizona John McCain.
Tai rodo agentūros AP atlikta JAV
rinkėjų apklausa, kurios rezultatus
vasario 5 d. paskelbė laikraštis ,,The
New York Times”. Už B. Obama šiuo
metu norėtų balsuoti 48 proc. ame-
rikiečių, o „prieš” – 42 proc. ameri-
kiečių, pirmenybę teikiančių J. McCain.

Maskva, vasario 12 d. (AFP–
BNS) – Rusijos prezidentas Vladimir
Putin vasario 12 d., vykstant dery-
boms dėl dujų tiekimo Ukrainai, susi-
tiko su šios šalies vadovu Viktor
Juščenka. Su provakarietiškų pažiū-
rų Ukrainos prezidentu V. Putin susi-
tiko Kremliuje. Tuo tarpu Rusijos
energetikos milžinė ,,Gazprom” iki 6
val. v. pratęsė laiką, iki kurio reika-
lauja Ukrainai sumokėti skolas už
dujas. Priešingu atveju grasinama
sumažinti dujų tiekimą Ukrainai.

Kaip rašo ,,Rosijskaja gazeta”, V.
Juščenka ir V. Putin taip pat turi ap-
tarti sudėtingą klausimą dėl Ukrai-
nos siekio įstoti į NATO, kuriam ka-
tegoriškai priešinasi Maskva. Dviejų
šalių vadovų susitikimas V. Putin ir V.
Juščenka komisijoje surengtas vyks-
tant dideliam Ukrainos bendrovės
„Naftogaz” ir Rusijos dujų monopo-
lininkės „Gazprom” ginčui.

Šalys tikisi, kad valstybių vadovų
įsikišimas padarys galą nesutari-
mams. Tuo tarpu nei V. Juščenka, nei

V. Putin prieš prasidedant susi-
tikimui neužsiminė apie dujų prob-
lemą. ,,Yra klausimų, kuriuos reikia
atskirai aptarti, galbūt jie labai
jautrūs”, – sakė V. Juščenka. Drauge
Ukrainos vadovas pranešė, kad yra
pasirengęs kalbėti su Maskva. „Mes
remiamės tuo, kad Rusija buvo, yra ir
bus mūsų strateginė sąjungininkė.
Tai suvokdami ir vesime savo dialo-
gą”, –  patikino V. Juščenka. V. Putin
savo ruožtu tik pažymėjo, kad yra
„klausimų, kuriems reikia ypatingo
dėmesio”. Pasak jo, ,,tai pirmiausia
klausimai, susiję su bendradarbiavi-
mo kryptimis aviacijos, kosmoso ir
kai kuriose kitose mūsų bendradar-
biavimo srityse”.

Po dalyvavimo komisijos posėdy-
je, kuriame bus išnagrinėtas dvišalių
veiksmų planas iki 2009 metų, V. Pu-
tin ir V. Juščenka surengs susitikimą
„vienu du”. Šiame susitikime bus
iškelti klausimai, keliantys susirūpi-
nimą Rusijai.

WASHINGTON, DC
Du Rusijos strateginiai bom-

bonešiai Tu-95 savaitgalį praskrido
virš Amerikos lėktuvnešio „USS
Nimitz” vakarinėje Ramiojo van-
denyno dalyje, vasario 11 d., pranešė
vienas JAV gynybos pareigūnas.
Pasak pareigūno, vasario 9 d.vienas
bombonešių praskrido virš ameri-
kiečių lėktuvnešio maždaug 660 met-
rų aukščiu. Jo teigimu, šeštadienio
naktį iš Rusijos strateginės bazės
„Ukrainka” Tolimuosiuose Rytuose
pakilo keturi lėktuvai Tu-95. Du
bombonešiai priartėjo prie Japonijos,
kiti du Tu-95 nuskrido JAV lėktu-
vnešio, esančio vakarinėje Ramiojo
vandenyno dalyje, link. Šaltojo karo
metu Sovietų Sąjungos lėktuvai daž-
nai praskrisdavo virš amerikiečių
laivų, bet pastaraisiais metais tokie
įvykiai buvo itin reti.

GAZA
Per izraeliečių reidą rytinėje Ga-

zos miesto dalyje, kuris buvo sureng-
tas vasario 12 d. priešaušriu, buvo
sužeistas Izraelio karys ir septyni pa-
lestiniečiai. Tarp sužeistųjų yra ir
civilių gyventojų, patekusių į kryž-
minę ugnį. Per tą pačią operaciją bu-
vo nesunkiai sužeistas vienas iz-
raeliečių karys. Izraelyje vis labiau
raginama surengti plataus masto
karinį puolimą „Hamas” valdomame
Gazos ruože, kurio tikslas būtų su-
stabdyti beveik kasdienį Pietų Izra-
elio apšaudymą raketomis ir mino-
svaidžio sviediniais.

KANBERA 
Australijos parlamento sesija

vasario 12 d., prasidėjo istorine
aborigenų ceremonija, o naujasis pre-
mjeras Kevin Rudd rengiasi pa-
skelbti istorinį atsiprašymą šios ma-
žumos „pavogtoms kartoms”. Ta-
čiau aborigenų protestuotojai netoli
Parlamento rūmų sakė, kad dar lau-
kia ilgas kelias, kol bus atlyginta už
neteisybes, vykdytas 220 metų, kai
baltieji kolonizavo Australiją. Buvo su-
sirinkę tūkstantis aborigenų iš visos
Australijos.

Pasaulio naujienos
Rusijos prezidentas Putin
susitiko su Ukrainos vadovu 

KOPENHAGA
Danijos policija vasario 12 d. su-

ėmė kelis asmenis, kurie, kaip įtaria-
ma, planavo išpuolį prieš vieną prieš-
taringai vertinamų Pranašo Muham-
mad karikatūrų autorių. Minėtas
karikatūras 2005 metais išspausdino
didžiausias Danijos dienraštis. ,,Da-
nų žvalgybos agentūra PET 4 val. 30
min. r. Orhuso regione bendradar-
biaudama su vietos policija įvykdė
policijos operaciją, kad užkirstų kelią
su terorizmu susijusiai žmogžudys-
tei”, sakoma PET vadovo Jakob
Scharf pareiškime. PET nesakė, kiek
žmonių buvo suimta, ir nepaskelbė jų
tapatybės ir pilietybės, be to, nenuro-
do, prieš kurį karikatūrų autorių
buvo rengiamas išpuolis. 

MASKVA
Rusijos prezidentas Vladimir

Putin vasario 12 d., pasirašė įsta-
tymą, kuriuo sustabdomas Rusijos
pajėgų naudojimasis dviem Ukrai-
noje esančiais radiolokatoriais, pra-
nešė Kremlius. Apie šį atsaką į Uk-
rainos planus tapti NATO nare buvo
paskelbta tokiu metu, kai V. Putin
Kremliuje susitiko su Ukrainos pre-
zidentu Viktor Juščenka. Įstatymą
dėl radiolokatorių Rusijos parlamen-
tas patvirtino praėjusį mėnesį, o
gynybos ministro pavaduotojas Ni-
kolaj Pankov sakė, kad tai yra tiesio-
ginis atsakas į Ukrainos siekį įstoti į
NATO. Rusija ir toliau naudojasi ra-
diolokatoriais buvusiose sovietinėse
respublikose Azerbaidžane, Baltaru-
sijoje ir Kazachstane. Rusų pareigū-
nai sako, kad nori jų atsisakyti ir
sukurti radiolokatorių tinklą pačioje
Rusijoje.

DILIS
Į Rytų Timorą vasario 12 d.,

atvyko daugiau kaip 300 australų
karių ir policininkų, kurie padės
palaikyti taiką po sukilėlių bandymo
nužudyti šalies vadovus, pranešė čia
esančių tarptautinių pajėgų vadas.
Po pasikėsinimo pirmadienį Rytų
Timoro prezidentas Jose Ramos-
Horta toliau gydomas Australijos
ligoninėje. Šioje jaunoje valstybėje
šiuo metu patruliuoja maždaug 1,7
tūkst. JT policininkų.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA
AUSTRALIJA

JAV

Ukrainos prezidentas Viktor Juščenka susitikime su Rusijos prezidentu Vladimir
Putin.

Barack Obama 

A † A
BIRUTĖ VESELKA

Mirė 2008 m. sausio 31 d.
Birutė gimė 1922 m. gegužės 30 d. Skuode. Dalį vaikystės pralei-

do Mažeikiuose, kur tėvas buvo traukinio stoties viršininkas. Pra-
dėjo odontologijos studijas Vilniuje ir giedojo Vilniaus operoj. Karui
užėjus, su šeima pasitraukė į Vakarus. Vokietijos lageryje sutiko Vik-
torą Veselką ir 1946 m. jie apsivedė. Kartu emigravo į Ameriką. Iš-
dirbus metus New Yorke, įsikūrė Detroite. Ten susilaukė keturių
dukrelių, a. a. Karolės, Danutės, Kristinos ir Rasos.

Nuo jaunystės priklausė ateitininkams, ilgus metus rėmė Dai-
navos stovyklavietę, Dievo Apvaizdos parapiją ir kitas lietuviškas
organizacijas.

Ją sutiko amžinybėje a. a. duktė Karolė, seserys: Stasė Liaugau-
dienė ir Aldona Paškienė, brolis Vladas Kulvelis.

Nuliūdę liko: vyras Viktoras, a. a. Karolės vyras Romas Pau-
lėnas su vaikais Andrium, Karina ir Luku, dukra Danutė, dukra
Kristina su vyru Vytu Bandžiuliu ir dukromis Liana, Rūta ir Daina,
dukra Rasa su vyru Eriku Vasiliausku ir sūnumis Vėju ir Petru bei
daugybė giminių Detroite, Bostone, Kalifornijoj ir  Floridoj.
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos – Vasario 16-osios – proga Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsu-
latas Čikagoje š. m. vasario 16 d., šeš-
tadienį, 6 val. v. maloniai visus kvie-
čia atvykti į parodos „Pirmoji banga”
atidarymą, kuris vyks Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje,  6500 South
Pulaski Rd., Chicago. Parodą rengia
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje kartu su Lietu-
vos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka ir Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejumi. Paroda Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje veiks iki š.m.
kovo 2 dienos. Telefonas pasiteiravi-
mui – 773-582-6500. 

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

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

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9
d., sekmadienį, PLC, Lemont. Kvie-
čiame visus skautus, tėvelius bei
skautų rėmėjus apsilankyti ir pa-
remti šią lietuvišką jaunimo organi-
zaciją. Norint gauti daugiau informa-
cijos, prašome kreiptis pas Aušrą
Jasaitytę-Petry tel.: 708-349-8436 ar-
ba el-paštu: ausra67@sbcglobal.net.

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

�Savaitgalio rekolekcijos Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo vienuolyne, Putnam  vyks kovo
14–16 dienomis. Rekolekcijos, kurias
ves vienuolyno kapelionas kun. Ar-
vydas Žygas, prasidės penktadienį
6:30 val. v. Pirmoji konferencija 7:15
val. v. Rekolekcijos baigsis sekmadie-
nį pietumis. Kaina su nakvyne – 120
dol., be nakvynės – 70 dol. Apie daly-
vavimą pranešti prieš savaitę, kartu
atsiunčiant 50 dol. mokestį. Praneši-
mus siųsti: Immaculate Conception
Convent–Retreat, 600 Liberty High-
way, Putnam, CT 06260. Tel. pasitei-
ravimui: 860-928-7955.

�Beverly Shores Lietuvių klubo
rengiamas Vasario 16-osios minėji-
mas įvyks Kovo 16 dieną, sekmadie-
nį. Šv. Mišios 1 val. p. p. Šv. Onos baž-
nyčioje. 2 val. p. p. Vasario 16-sosios
dienos minėjimas. Pagrindinė kalbė-
toja ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia
Cidzikaitė. 

Kviečiame Lietuvių Fondo pilnateisius narius siūlyti LF Nomi-
nacijų komisijai kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės komisiją iki 2008 m.
kovo 1 d. Atsiųskite kandidato/ės vardą, pavardę, adresą, telefoną, trumpą
biografiją, trumpą paaiškinimą apie kandidato kvalifikacijas bei visuo-
meninę patirtį  ir raštišką kandidato sutikimą. Kandidatais gali būti tik pil-
nateisiai LF nariai. Siūlymus ir sutikimus  paštu arba faksu siųsti:  Lit-
huanian Foundation Inc., LF Nominacijų komisija, 14911 127th Street, Le-
mont IL 60439. Faksas 630-257-1647, E-paštas: admin@lithfund.org

SIELOVADOS KONFERENCIJA ČIKAGOJE
Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių motiniškuose na-

muose Čikagoje vyks konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV”,
kurią ruošia Lietuvos vyskupų konferencijos Išeivijos lietuvių katalikų
sielovados delegatūra ir Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija. Tai
antroji išeivijos lietuvių sielovados konferencija, pirmoji įvyko 2007 m. Phi-
ladelphia, Pennsylvania.

Kviečiame dalyvauti lietuvių sielovadoje dirbančius kunigus, parapijų
tarybų/komitetų narius, parapijos veikloje dalyvaujančias ir ją remiančias
organizacijas, vienuolijas, parapijiečius ir sielovados bendradarbius.
Adresas: 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULAS 
NEW YORK LANKĖSI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

WEST POINT KARO AKADEMIJOJE 
Lietuvos Respublikos generalinis

konsulas New York ambasadorius Jo-
nas Paslauskas vasario 7 d. lankėsi
West Point Karo akademijoje New
York valstijoje, kur susitiko su aka-
demijos vadovybe  ir akademijoje be-
simokančiais Lietuvos kadetais. J.
Paslauskas padėkojo akademijos va-
dovybei už sudarytas puikias sąlygas
Lietuvos atstovams siekti karinio ir
akademinio mokslo viršūnių bei su-
tarė palaikyti darbinius ryšius.

West Point akademijoje šiuo me-
tu studijuoja trys Lietuvos kadetai –
trečiakursiai Edgaras Varnelis ir Ar-
tūras Vanagas bei baigiamajame kur-
se studijuojantis Aurimas Metrikis.
Kadetai  papasakojo apie savo studi-
jas, karinio bei fizinio pasirengimo
reikalavimus bei ypatingą West Point
akademijos kadetų garbės kodeksą.
Visi trys atstovai iš Lietuvos pabrėžė
savo didelį norą pritaikyti JAV įgytas
žinias ir patirtį savo būsimojoje tar-
nyboje Lietuvos kariuomenėje. Šie
kadetai buvo atrinkti iš daugelio kan-
didatų Lietuvoje ir varžėsi su tūks-
tančiais kitų valstybių jaunuoliais dėl
garbės studijuoti West Point karo
akademijoje.   

Jungtinių Valstijų West Point
karo akademija (United States Mili-

tary Academy at West Point), Pak-
rantės apsaugos karo akademija Con-
necticut valstijoje, Jūrų akademiją
Anapolyje, Maryland ir Oro pajėgų
karo akademija Colorado valstijose
yra pagrindinės ir prestižiškiausios
Jungtinių Valstijų karininkus ruo-
šiančios mokslo įstaigos.  West Point
karo akademija buvo įkurta 1802
metais George Washington iniciaty-
va, kurios karinių įtvirtinimų rengi-
me aktyviai pasireiškė T. Kosciuška.
Šiuo metu akademijoje studijuoja
apie 4,000 kadetų, 60 – iš užsienio.
Per ketverius metus kadetai gauna ir
karinį, ir akademinį išsilavinimą.
Jaunuoliai ir jaunuolės studijuoja
humanitarinius, socialinius, fizikos,
inžinerinius ir karinius mokslus.
Jungtinės Valstijos vieno kadeto ket-
verių metų bakalauro studijoms vidu-
tiniškai išleidžia apie 250,000 JAV
dolerių.

Šiuo metu Lietuvoje jau dirba
septyni JAV karo akademijas per pas-
taruosiu ketverius metus baigę Lie-
tuvos jaunuoliai.  Visi JAV karo aka-
demijas baigę Lietuvos jaunuoliai grį-
žę penkerius metus privalo dirbti Lie-
tuvos ginkluotose pajėgose.   

LR generalinio 
konsulato New York inf.

Lietuvos kadetai West Point akademijos trečiakursiai Artūras Vanagas,
Edgaras Varnelis ir ambasadorius Jonas Paslauskas.

PIRKSIU: A.Varno, 
A. Valeškos, P. Domšaiçio, 
B. Murino, A. Dargio ir A.
Rukõtelès tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

Kun. pranciškonas iš Vilniaus
JULIUS SASNAUSKAS 

vadovaus 
Gavėnios susitelkimui 

šeštadienį, 
vasario 23 d. 

Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo 

parapijoje, Brighton Park
(2745 West 44th St., Chicago) 

3 val. p. p. – Atgailos ir sutaiki-
nimo pamaldos (su asmenine
išpažintimi);
4 val. p.p. – šv. Mišios;
5 val. p.p. – pabendravimas pa-
rapijos salėje. 

IÕ ARTI IR TOLI...

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo lietuvių parapija ir jos
organizacijos visus kviečia dalyvauti Gavėnios susitelkime bei malda,
atgaila ir pasiaukojimo artimui darbais ruoštis Kristaus Mirties ir
Prisikėlimo – Velykų iškilmei.

Kun. Julius Sasnauskas

Skelbimas


