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•Lietuvių telkiniuose.
Lietuviai šoko tarpt. festi-
valyje Madison, WI. 90-asis
Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas Detroit, MI (p. 2,
8).
•Paskutinė Prezidento
Putin kalba (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Vyčiai pagerbė Metų
žmogų (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Lietuva iš arčiau (8) (p. 9)
•Čiurlionio galerija šven-
čia 50 m. sukaktį (p. 10)

TV fondas Lietuvai numato
,,švelnû” nusileidimâ

Vilnius, vasario 20 d. (ELTA) –
Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
misija, dvi savaites dirbanti Lietuvo-
je, numato, kad šalies ekonomika
,,leisis švelniai”.

Misijos atstovai susitiko su prem-
jeru Gediminu Kirkilu ir teigė, kad
bendra makroekonominė padėtis Lie-
tuvoje nekinta, o Vyriausybė imasi
reikiamų fiskalinės politikos priemo-
nių. ,,Taip, mes matome tokio ‘švel-
naus’ ekonomikos sulėtėjimo sąly-
gas”, – pareiškė TVF misijos vadovas
James Morsink. TVF taip pat numa-
to, kad vartojimas Lietuvoje laipsniš-
kai mažės, o bendrasis vidaus pro-
duktas (BVP) šiemet turėtų augti 7
proc., 2009 m. – 6 proc. Vis dėlto TVF
atstovai pripažino, kad didelė infliaci-
ja kelia rūpestį, tačiau, pasak J. Mor-
sink, antroje metų pusėje ji turėtų
mažėti. Premjeras taip pat informuo-
tas apie šalies finansinio sektoriaus
įvertinimo rezultatus.

Pasak G. Kirkilo, dabartinė Vy-
riausybė rengs kitų metų biudžeto
projektą, jį ketinama suplanuoti tu-
rintį nedidelį perteklių. Atsiliepda-

mas į TVF pastebėjimus, G. Kirkilas
sako, kad siekti „švelnaus nusileidi-
mo” Baltijos valstybėms patarta jau
pernai ir „šis procesas maždaug ir
vyksta Lietuvoje visose srityse”.
„TVF nurodė galimas rizikas, čia vei-
kia daug įvairių aplinkybių. Rizikos
daugiausia susijusios su kai kuriomis
finansų struktūromis, jų valdymu.
Priimsime įvairiausius sprendimus,

kad finansų struktūrų, ne tik bankų,
bet ir draudimo kompanijų, pensijų
fondų, kontrolė būtų sugriežtinta”, –
sakė G. Kirkilas.

Misijos metu svečiai susitiko su
Lietuvos banko, Finansų ministeri-
jos, Vyriausybės ir kitų valstybinių
institucijų pareigūnais bei privataus
sektoriaus atstovais ir aptarė svar-
bius Lietuvos ekonomikos klausimus.

Bus skatinami lituanistikos studijos ir tyrimai užsienyje

Vilnius, vasario 20 d. (Bernar-
dinai.lt) – Lietuvos užsienio reikalų
ministras Petras Vaitiekūnas vasario
22 dieną simboliškai perduos „Ame-
rikos balso” lietuviškų radijo laidų
įrašus Lietuvos centriniam valstybės
archyvui. Jungtinių Amerikos Vals-
tijų Vyriausybė 2007 metų pabaigoje
perdavė Lietuvos diplomatinei atsto-
vybei Washingtone 776 „Amerikos
balso” garso juostas su lietuviškų lai-
dų įrašais.

„Amerikos balsas” (Voice of
America, VOA) – JAV radijo stotis,
veikianti nuo 1942 metų. Antrojo pa-
saulinio karo metais laidos buvo
transliuojamos 27 kalbomis. Šiuo
metu „Amerikos balsas” transliuoja
žinių, šviečiamąsias ir kultūros lai-
das maždaug 155 milijonams klausy-
tojų.

1951-2004 metais „Amerikos
balsas” rengė laidas ir lietuvių kalba.
Pirmoji laida transliuota 1951 m. va-
sario 16 dieną iš studijos New York,
vėliau redakcija persikėlė į Washing-
toną. Nukelta į 6 psl.

Rusijos karinis lèktuvas
atliks žvalgybinî skrydî

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Rusijos karinis lėktuvas virš NATO
narės Lietuvos teritorijos atliks Lie-
tuvos sankcionuotą žvalgybinį skry-
dį. Rusijos ir Baltarusijos stebėtojų
grupė žvalgybiniu ,,An-30B” lėktuvu
į Zoknių karinį aerodromą netoli
Šiaulių atskrido pirmadienį. Skrydis
bus atliekamas pagal 1992 metais
Helsinkyje pasirašytą tarptautinę At-
viros oro erdvės sutartį, kuria siekia-
ma didinti pasitikėjimą ir tarpusavio
supratimą tarp ją pasirašiusių šalių.
Lietuva šią sutartį patvirtino 2004-
aisiais, ji įsigaliojo 2005-ųjų liepą.

Praėjusių metų gegužę lietuviai
kartu su JAV kariškiais atliko žvalgy-
binį skrydį virš Rusijos ir Baltarusi-
jos. Lietuvos karininkai taip pat daly-
vavo visuose Baltijos šalyse rengtuo-
se skrydžiuose. 2005 m. Lietuvoje
lankėsi Rusijos bei Didžiosios Brita-
nijos, 2006 ir 2007 m. – Rusijos ir
Baltarusijos delegacijos, kurios atliko
stebėjimo skrydžius virš šalies teri-

torijos. 2003 m. vasarą į Lietuvą at-
likti žvalgybinio mokomojo skrydžio
virš trijų Baltijos šalių buvo atskridęs
JAV karinis orlaivis. Panašūs moko-
mieji skrydžiai pagal Atviros oro erd-
vės sutartį 1999 metais buvo atlikti iš
Estijos ir 2001-aisiais – iš Latvijos.
Lietuvai suteiktas leidimas atlikti 4
skrydžius.

Premjeras G. Kirkilas (kairėje) priėmė Tarptautinio valiutos fondo atstovus.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Lituanistikos studijas ir tyrimus už-
sienyje skatins speciali programa. Ją
savo posėdyje patvirtino Vyriausybė.
Programą, remiantis lituanistikos
(baltistikos) centrų, katedrų ar ats-
kirų padalinių, įsikūrusių užsienio
šalių aukštosiose mokyklose ir moks-

lo institutuose, atlikta analize, paren-
gė iš Švietimo ir mokslo, Užsienio
reikalų, Kultūros ministerijų, Vals-
tybinės lietuvių kalbos komisijos,
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento bei mokslo ir studijų institu-
cijų atstovų sudaryta darbo grupė.

Tikimasi, jog 2008-2010 m. įgy-

vendinama programa sudarys sąlygas
nuosekliai ir įvairiapusiškai skatinti
kuo aktyvesnę lituanistikos centrų
šviečiamąją ir mokslinę veiklą, ska-
tins Lietuvos ir užsienio šalių mokslo
ir studijų institucijų lituanistų (bal-
tistų) bendradarbiavimą bei prisidės
prie užsienio lietuvių tautinio tapatu-

,,Amerikos balso”
îraõai perduodami
Lietuvai

mo išlaikymo ir teigiamo Lietuvos
įvaizdžio užsienyje kūrimo. Lituanis-
tikos programa taip pat turėtų prisi-
dėti prie lituanistikos studijų pro-
gramų užsienyje plėtros ir kokybės
gerinimo, mokslinių tyrimų skatini-
mo.

Alfa.lt nuotr.
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• 3 mèn.$75.00
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Oro paõtu
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Metams $70.00
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MADISON, WI

LIETUVIAI ŠOKO
TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE
NIJOLÈ SEMÈNAITÈ-ETZWILER

Mažytis, bet nepasiduodąs lietu-
vių telkinys Madison, Wisconsin vals-
tijoje kasmet paprastai atšvenčia
Vasario 16-ąją, sukviesdamas apylin-
kės lietuvius, su pagrindiniu kalbėto-
ju – paskaitininku bei programa,
pateikta Madison / Vilnius Sister Ci-
ties (MVSC) organizacijos, kurios
pirmininkė yra Daina Žemliauskaitė-
Juozevičienė. Kadangi šiemet Vasa-
rio 16-oji išpuolė kaip tik tą pačią
dieną – šeštadienį – sutapdama su
Madison miesto kasmetiniu Tarptau-
tiniu festivaliu, o be to, dauguma
MVSC tarybos direktorių šiame ren-
ginyje šoka su taut. šokių grupe „Žai-
bas”, buvo nutarta Nepriklausomy-
bės šventę atšvęsti pačiame festivaly-
je.

Madison Tarptautinis festivalis
yra diena, kupina muzikos, šokių,
dainų ir prekių, pristatanti daugel
kultūrų, gyvuojančių Madison mies-
te. Visa tai išsiplečia per 4 aukštus, 8
atskiras patalpas (teatrus, sales,
aikšteles) Madison miesto įvairių me-
nų ultramoderniame pastate Over-
ture Center. Čia bruzda visokių ama-
tų turgus (bazaras), gausu amati-
ninkų, parduodančių drabužius,
įvairius dirbinius bei brangenybes iš
viso pasaulio; įskaitant ir Greg Lasky
iš Vesper, WI, kuris jau daugelį metų
importuoja ir parduoda lietuviško
meno bei rankų darbo prekes. Ta-
čiau, nors maisto aikštelė viliojo savo
gausumu išragauti išrikiuotus įvai-
rius skanėstus, atvežtus nuo pačios
Italijos iki Jamaica salos, deja, lietu-
vių nusivylimui ten negalėjai surasti
kugelio, mėsos virtinukų (koldūnų)
ar cepelinų.

Maždaug 30 etninių grupių festi-
valyje atstovavo dainininkai, šokėjai,
muzikantai, chorai, solistai, kvarte-
tai. „Žaibas” tų festivalių programoje
dalyvauja jau daugiau nei 15 metų.
Šiais metais lietuviai buvo paprašyti
atidaryti savąją „dirbtuvę”: parodyti
žiūrovams bei pamokyti juos šokti
lietuviškus šokius. Tad „Žaibas” šoko

20 min.: „Putinėlį”, „Kalvelį”, „Siun-
tė mane motinėlė”, „Rugučius” ir
„Suktinį”. Po programos buvo šokių
pamoka, trukusi 30 min., mokant
labai entuziastingus žiūrovus šokti
„Suktinį” ir „Kalvelį”.

Be minėtų tautinių šokių festi-
valy buvo girdima ir lietuviška daina.
Dvejetas „Žaibo” šokėjų, Debbie
Kmetz, kurios tėvas buvo lietuvių kil-
mės (jo mama buvo lietuvė) ir Dan
Garvin, 100 procentų norvegas, dai-
nuoja trio pasivadinę „Tri Bratov-
chedki” – 3 giminaičiai (vienas pus-
brolis ir dvi pusseserės). Tai jie pas-
kutiniu metu pradėjo įjungti ir lietu-
viškas dainas į savo Balkanų ir slavų
repertuarą. Šiame festivalyje jiedu
smagiai sudainavo „Subatos vaka-
rėlį”. Jie abu yra labai susidomėję
lietuviškomis dainomis ir tikisi sudai-
nuoti ir sutartinę, šiuo metu besimo-
kydami jos iš mūsų Lietuvoje žymio-
sios liaudies dainininkės Veronikos
Povilionienės įrašų ir Lietuvos dainų
rinkinio.

Tiek vykstant žiūrovų bei klau-

sytojų lietuviškų tautinių šokių pa-
mokai, tiek per trio dainavimą buvo
pranešta, jog šiandien – Vasario 16 d.
– diena, kai visi lietuviai švenčia
savo tautos Nepriklausomybės šven-
tę. Lietuviškos širdys prisipildė neap-
sakomu džiaugsmu, kai šimtas ame-
rikiečių pratrūko plyštančiais ploji-

,,Žaibas” šoka ,,Kalvelį”. Viduryje — pusseserės Zoe Etzwiler (4 metukai) iš
Baraboo, WI ir Valerie Etzwiler (6 metukai) iš Des Plaines.

,,Tri Bratovchedki” dainuoja lietuvišką dainą - Nancy Yugo, su kroatiškais
rūbais, Debbie Kmetz — lietuviškais, o Dan Garvin — norvegiškais.

mais, išgirdę tą linksmą žinią.
Šioji svarbi diena pasibaigė lietu-

viams susirinkus MVSC tarybos di-
rektorės Mildos Aksamitauskienės ir
jos vyro Vaido, labai veiklaus organi-
zacijos nario, namuose draugiškam
pabendravimui.

,,Žaibas” šokėjai. Nijolės Semėnaitės-Etzwiler nuotr.
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Jau įprasta, kad kai minime Nepriklausomybės paskelbimo šventę,
dabar beveik šabloniškai galvojame tik apie tą Lietuvai svarbų 1918
metų įvykį. O juk yra dar vienas valstybinės reikšmės, vasario 16 d.

pasirašytas dokumentas, apie kurį, gaila, beveik niekad neužsimename.
Tai net Lietuvos Respublikos Seimo 1999 metų įstatymu (sic!) patvirtinta
1949 metų vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos
deklaracija. Istoriniu sutapimu ir, neabejotinai, konkrečiomis dalyvių pas-
tangomis, nepaprastai sunkiomis sąlygomis ji taip pat buvo pasirašyta
vasario 16 dieną Žemaitijoje, okupuotoje Lietuvoje (deklaracijoje taip ir
įrašyta – ,,Okupuotoji Lietuva”.) Kasmet švenčiant 1918 metų Vasario 16-
ąją, dera iškilmingai paminėti ir 1949 m. Vasario 16-ąją.

Apart datų sutapimo, dar bent du bruožai skatina mūsų šventėse
1949 metų deklaraciją gretinti su 1918-ųjų nutarimu. Pirma, kad nepa-
prastai sunkiomis okupacinės buities aplinkybėmis LLKS Taryba išėjo su
politinio pobūdžio pareiškimu (įsidėmėkime: partizaninio karo metu išsa-
mus, politinis pareiškimas) ir vizija ateičiai. Ir antra, šiaip jau sovietų
okupacijai abejinga dabartinė Lietuvos valdžia 1949 m. deklaracijos reikš-
mę pabrėžė „Lietuvos valstybės tęstinumui”, o 1999 m. ją pripažino tei-
sės aktu Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Į abu šiuos bruožus
pažiūrėkime plačiau.

1949 metų Deklaracija gana žodinga, ji apima net 22 punktus. Tačiau
jos esmę galima sutraukti į kelias mintis. Joje skelbiama, kad (po ketu-
rių partizaninės kovos metų!) įkurta visą Lietuvą apimanti, vieninga LL-
KS vadovybė, kad aukščiausiu teisėtu (įsidėmėkime — teisėtu!) valdžios
organu yra partizanų LLKS ir kad vedamos kovos tikslas yra nepriklau-
somos, parlamentinės Lietuvos atkūrimas.

Beveik tris savaites posėdžiavę partizanų vadai, nors ir laukė Rytų-
Vakarų karo (pvz., posėdžiauta Europoje įtampą sukėlusios Berlyno blo-
kados metu!), įvertino ilgai trunkančios okupacijos galimybes ir svarstė
neginkluoto priešinimosi strategiją. Kai kam visa tai gali atrodyti tuščia-
žodžiavimas ar svajonės, tačiau tuo metu partizanų eilėse dar buvo apie
du tūkstančiai kovotojų ir, nepaisant patirtų aukų, išdavysčių bei nesėk-
mių, ginkluotas pasipriešinimas po to tęsėsi dar apie penkmetį. Yra dar
vienas kokybinis argumentas, iškeliantis 1949 metų Deklaracijos reikšmę.
Su didele rizika, per pavojus bei atstumus atvykę (būtų juk netikslu
sakyti ,,savažiavę”) vadai telkė turimas pajėgas ir planavo duotų įsipa-
reigojimų ateitį, tačiau nekapituliavo, nesakė, kad gana. Ieškant pavyz-
džių istorijoje, per 1831 ir 1863 m. sukilimus nieko panašaus nebuvo, nes
kovota be politinės vadovybės; tiesa, per 1941 m. Sukilimą buvo!

Antrasis čia rūpimas bruožas susijęs su jau šių laikų Seimo įstatymu.
1999 m. sausio 12 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos įstatymas yra svar-
bus ne tik jau minėtu 1949 metų Deklaracijos įteisinimu, bet ir labai
konkrečiais, Lietuvos valdžios sferose paprastai, sakykime, gal ,,manda-
giai”… neminimais teiginiais. Taigi, šiuokart įžangoje aiškiai konstatuo-
jama, kad Lietuva patyrė SSRS, Vokietijos ir vėl SSRS okupacijas, kad
vyko pasipriešinimas SSRS ir Vokietijos okupacijoms. Kad 1941 metų
Sukilimas išreiškė tautos valią atkurti nepriklausomybę, tačiau Vokietijos
okupacinė valdžia neleido. Kad 1944-1953 m. Lietuvoje vyko visuotinis,
organizuotas, ginkluotas pasipriešinimas – savigyna Lietuvos išlaisvinimo
tikslu. Visa tai įstatymo tekste dokumentuota! Tiesa, keista, kad šio įsta-
tymo nepasirašė LR Prezidentas Adamkus. Vadovaujantis Konstitucijos
71 straipsniu (,,Jeigu nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos
Prezidentas negrąžina ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį
pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo pirmininkas.” JAV toks politinis
žaidimas vadinamas ,,kišeniniu vetu”.), jį pasirašė ir paskelbė Seimo pir-
mininkas Vytautas Landsbergis. Valio V. Landsbergiui ne tik Kovo 11-sios,
bet ir Vasario 16-osios proga!

Gal prieš dešimtmetį Vasario 16-sios proga Washingtono katedroje
prel. Jurgis Šarauskas savo pamokslą pradėjo su mintimi iš JAV Nepri-
klausomybės deklaracijos, kurios nerandame kitų kraštų tekstuose. Ame-
rikietiškoje yra suminėtos trys prigimtinės žmogaus teisės, o tarp jų – čia
labai įdomu – ir teisė į laimę. Angliškai jos skamba taip: ,,the right to life,
liberty and the pursuit to happiness”. Lietuviškai būtų: teisė į gyvastį,
laisvę ir laimės siekimą. Čia Jefferson turėjo galvoje visuomeninės, vals-
tybinės laimės sampratą, kuria pateisinta JAV nepriklausomybė. Visuo-
meninės laimės gemalas glūdėjo abiejose mūsų Vasario 16-sios deklaraci-
jose – ir 1918, ir 1949 m. Abiejų jų viltys, ačiū Dievui, išsipildė. Mes esame
tos laimės paveldėtojai bei dalininkai. Švenčiant Vasario 16-ąją dera pa-
garbiai minėti abi.

Ne viena, bet dvi
Vasario 16-osios

ANTANAS DUNDZILA

PASKUTINĖ PREZIDENTO
PUTIN KALBA

VADIM VOLOVOJ
Vilniaus universiteto doktorantas

Šių metų vasario 8 dieną Vla-
dimir Putin pasakė tikriausiai pas-
kutinę savo, kaip Rusijos prezidento,
programinę kalbą. Žinoma, po ket-
verių metų pertraukos (ar dar anks-
čiau) jis galės grįžti į savo vietą, ta-
čiau šiandien tai turbūt yra paskuti-
nė jo, kaip prezidento, programinė
kalba. Joje V. Putin kalbėjo apie Ru-
siją, kuri buvo, kuri yra ir kuri turi
būti. Todėl tikrai yra verta pana-
grinėti, ką pasakė ir ko nepasakė (ir
kodėl) vis dar Rusijos šeimininkas,
prezidentas V. Putin.

Kaip buvo ir kaip yra

Savo kalboje V. Putin palietė
daug Rusijos vidaus ir užsienio poli-
tikos sričių. Pradėjo jis nuo praeities
kritinės apžvalgos. Valstybės nemo-
kumo paskelbimas, oligarchija ir ka-
ras Čečėnijoje, kuris tik atrodė vieti-
nis, bet galėjo tapti galutinio Rusijos
subyrėjimo pradžia – štai tokią šalį
gavo KGB karininkas iš caro Boris,
kuris buvo demokratijos pradininkas
Rusijos Federacijoje, o po mirties,
kaip buvo rodoma viename iš vaka-
rietiškų dokumentinių filmų, jau ta-
po naujo autoritarizmo pradininku.

Kas pasikeitė? Šiandien Rusijai
iš esmės negresia naujas nemokumas
(bent jau artimiausiu metu tai
tikrai). Ji tiesiog skęsta naftos ir dujų
doleriuose ir Maskvoje yra „ne lygis”
užsakyti staliuką „tik” už 3,000
dolerių – reikia sėdėti VIP ložėje, kur
vieta kainuoja pusę milijono. Taip,
ekonomika nusistovėjo, bet ar tai
ilgalaikis procesas? Ji vis dar tebėra
neveiksminga ir neįvairi — pripažino
pats Putin, ir nežinia, kaip jai pavyks
išgyventi artėjantį pasaulio ekono-
mikos smukimą. Antra, ar Rusija jau
nebe oligarchinė valstybė? Ji tebėra
tokia, tik žodžiai apsikeitė vietomis.
Šiandien Rusija – tai ne oligarchinė
valstybė, o valstybinė oligarchija.
„Jukos” byla tapo svarbiausia pamo-
ka B. Jelcin epochos oligarchams:
arba jūs dirbate su mumis (dabartinis
Rusijos valstybinis elitas, glaudžiai
susijęs su specialiosiomis tarnybo-
mis), arba jūs tiesiog sėdėsite kalė-
jime. Greičiausiai pavojų suvokė Bo-
ris Berezovski ir spėjo išnešti kuda-
šių. Michail Chodorkovski nesuprato
(arba negalėjo patikėti) ir atsisakė
išvažiuoti – ir todėl sėdo į kalėjimą.
Laukinis kapitalizmas virto valsty-
biniu oligarchiniu kapitalizmu. (...)

Pagaliau karas Čečėnijoje. Pali-
kus nuošalyje priežastis, kodėl jis
prasidėjo (kodėl sprogdavo namai
Rusijos miestuose), galima teigti, kad
problema iš esmės išspręsta (kaina
šiuo atveju nesvarbi, nes tikslas
pateisino priemones). Pirma, šian-
dien padėtį šalyje valdo V. Putin
„paskirto” Ramzan Kadyrov smogi-
kai (kurie kartais yra žiauresni už
federalus), kur čečėnai žudo čečėnus
(nuo to rusams tik geriau, nors ka-
riauja su centru jau daugiausia sam-
diniai, o ne vietiniai gyventojai).
Antra, dabartinę Čečėnijos padėtį ir
jos konstitucinės tvarkos teisėtumą
faktiškai pripažino Islamo konferen-
cijos organizacija, t. y. Rusijos veiks-
mus pripažino islamo pasaulis. Tre-
čia, apie žmogaus teisių pažeidimus
Čečėnijoje pamiršo ir Vakarai, bet V.

Putin nepraleido progos priminti,
kad Vakarai buvo suinteresuoti šio
konflikto gilinimu, nes norėjo, o gal ir
tebenori, Rusijos subyrėjimo.

Apskritai apie užsienio politiką V.
Putin kalbėjo gana griežtai. Jis pa-
brėžė keletą dalykų. Pirma, Rusija
niekam negrasina ir yra patikima
bendradarbė. Antra, Rusija bando
ieškoti kompromiso, o Vakarai (a)
nenori jo ieškoti, (b) taiko dvigubus
standartus, (c) tiesiog provokuoja
Rusiją ginklavimosi varžyboms. V.
Putin nuomone, taip yra ir dėl to, kad
Vakarai nori pasisavinti Rusijos iš-
teklius, kova dėl kurių pasaulyje pir-
mauja. Kalbant paprasčiau, Rusijos
prezidentas tiesiog išryškino visas
blogąsias Vakarų puses (jo žodžiuose
yra tiesos), bet visai pamiršo pasa-
kyti, kad Rusija elgiasi labai panašiai
(ypač savo „artimojo užsienio” atžvil-
giu). Tad nėra čia ko kaltinti veidro-
džio, jei veidas kreivas: tai liečia tiek
Vakarus, tiek Rusiją.

Kaip turėtų būti

Kai kas net paskaičiavo, kad apie
tai, kaip turėtų būti, V. Putin kalbėjo
ilgiausiai. Pagrindinis dalykas, kurį
pastebėjo visi, buvo „dėmesys žmo-
gui” (švietimas, sveikatos apsauga/
demografija, gyvenimo ir darbo sąly-
gos). Antra, V. Putin nuomone, Ru-
sijai būtinas šuolis į priekį ekono-
mikoje, o tai jau seniai visiems aki-
vaizdu, kaip ir tai, kad tam yra būti-
na debiurokratizuoti valstybės apara-
to darbą ir sumažinti korupciją bei
regioninius skirtumus (ypač tai svar-
bu Rusijos europinei daliai ir Sibirui
bei Tolimiesiems Rytams). Taip pat V.
Putin kalbėjo apie būtinybę kurti
pilietinę visuomenę, stiprinant po-
litines partijas ir NVO bei geriau
ginti žmogaus teises.

Apibendrinant reikia pažymėti,
kad V. Putin kaip ilgalaikį Rusijos
tikslą iš esmės iškėlė gerą gyvenimą,
o tai gali būti problema Rusijai.
Būtent šiame kontekste verta pas-
varstyti, ko jis nepasakė, bet turėjo
pasakyti, ir kodėl.

Pirmiausia, V. Putin nieko nepa-
sakė apie visuomenės dvasingumą.
Stačiatikybė yra vienas esminių
Rusijos visuomenės pagrindų ir pro-
graminėse tautos vadovo kalbose tam
turi būti skirtas neabejotinas dėme-
sys (nesvarbu, kad Rusija yra pasau-
lietinė valstybė), juolab kad dvasinė
rusų padėtis šiuo metu yra, švelniai
tariant, nelabai gera. Iš to kyla ir
problema dėl ilgalaikio tikslo.

Iš tikrųjų, rusams, kad jie ką
nors pasiektų, tikslo suformulavimas
yra būtinas. Tačiau jie privalo su-
prasti, kodėl jie turėtų pasiekti šį
tikslą (vien tikslo paaiškinimas jų
netenkina). Šiuo atveju „gyvenkime
geriau, kad gyventume geriau” logika
netinka. Kaip paradoksaliai tai skam-
bėtų, bet rusai niekada nesiekė tie-
siog gyventi geriau. Jiems yra svar-
besnis dvasingumas, o geresnis gy-
venimas jiems buvo ir yra šalutinis
produktas ir/ar aukštesnio tikslo
(teisingos šventos misijos) įgyvendi-
nimo įrankis. Pavyzdžiui, iki Petro I
laikų Rusija buvo dvasinga, bet tamsi
šalis, ir rusams tai visiškai nerūpėjo
(priešingai, jie džiaugėsi, kad nėra
tokie nusidėjėliai kaip vakariečiai).
Petras sugebėjo juos „papirkti” didin-
gos valstybės Nukelta į 9 psl.

Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

www.draugas.org
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Dainą skiriame Lietuvai.                               Laimos Apanavičienės nuotraukos.Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji už mūsų tėvynės laisvę.                                                                                 

2008 m. vasario 16 d. Aleksan-
dros Kazickienės lituanistinėje mo-
kykloje Riverhed, New York iškil-
mingai paminėta Lietuvos valstybės

atkūrimo diena. 
Sveikindamas šventės dalyvius,

generalinis konsulas New York Jonas
Paslauskas ypatingai pasidžiaugė,

Lietuvos valstybės atkūrimo diena paminėta Riverhed, NY

Vasario 16-osios šventės dalyviai Aleksandros Kazickienės lituanistinėje mokykloje.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena ČLM
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Gražiai buvo paminėta Vasario
16-oji Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje (ČLM) Kaip ir kasmet minėjimas
prasidėjo prie paminklo, žuvusiems
už Lietuvos laisvę Jaunimo centro
sodelyje. Su vėliavomis, vainiku, kurį
kaip ir kasmet atnešė ALTo Čikagos
skyriaus pirmininkė Evelina Ože-
lienė, mokyklos direktorė Jūratė Do-
vilienė, LR generalinis konsulas Či-
kagoje Arvydas Daunoravičius, mo-
kytojai, mokiniai, tėveliai sustojo ty-
los minutei, kad pagerbtų žuvusius
už mūsų tėvynės laisvę.

Po trumpo minėjimo prie pamin-
klo, šventė tęsėsi Jaunimo centro di-
džiojoje salėje.

Į salę įnešamos Amerikos ir Lie-
tuvos vėliavos, giedami abiejų šalių
himnai. Visus susirinkusios iškilios
šventės proga pasveikino mokyklos
direktorė J. Dovilienė. Generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius vedė mokiniams istorijos
pamoką. Ir, manau, nenusivylė. Į

visus jo užduotus klausimus ČLM
mokiniai atsakė teisingai.

Pagal ilgametę tradiciją Vasario
16-osios paminėjimo programą veda
mokyklos abiturientai – dešimtokai.
Gražiai papuoštoje scenoje (mokyto-
jos Daiva Blažulionienė ir Ramunė
Slavikienė) iškilmingai buvo perskai-
tytas Vasario 16-osios Aktas, skam-
bėjo poezijos posmai, buvo dainuo-
jamos dainos (mokytojos Jūratė
Grabliauskienė, Alina Šimkuvienė),
sukosi šokėjų poros (mokytojos Bi-
rutė Matukonienė ir Nijolė Pupienė,
akompaniatorės Evelina Karalienė,
Genė Razumienė). Mokiniams prog-
ramą paruošti padėjo mokytojas Ar-
vydas Bagdonas.

Baigiantis programai salėje susi-
rinkę svečiai įsijungė į bendrą chorą.
Iš visos širdies visi šventės dalyviai
daina sveikino Lietuvą  Vasario 16-
osios Akto pasirašymo 90-ųjų meti-
nių proga.

Jaunimo centro vestibiulyje buvo
surengta mokinių darbų parodėlė,
kurioje buvo galima pamatyti visų

kad minėjime dalyvauja visų kartų
išeiviai iš Lietuvos – Amerikoje gimę
garbaus amžiaus Lietuvos vyčiai,
Long Island bendruomenės nariai, li-

tuanistinės mokyklos mokytojai ir
mokiniai.  

Šventės dalyvius  sveikino Tau-
tos fondo valdybos pirmininkė dr.
Giedrė Kumpikaitė, Vida Penikienė,
kiti garbingi svečiai. Koncertinę pro-
gramą atliko saksofonininkas Kęs-
tutis Vaiginis.

Aleksandros Kazickienės litua-
nistinės mokyklos direktorė Neila
Baumilienė į šį jubiliejinį Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimą  pakvietė rytiniame Long
Island gyvenančius vyriausios kartos
katalikiškos Lietuvos vyčių (Kinghts
of Lithuania) organizacijos narius.
Dauguma jų lietuviškai jau nebekal-
ba, tačiau su savimi atsinešė šei-
myninių relikvijų, susijusių su Lie-
tuva ir savo protėviais ir mielai pa-
sakojo savo šeimų istorijas jaunie-
siems šventės dalyviams. 

LR generalinio konsulato
New York inf.

ČLM mokinukų darbus, skirtus šios
šventės progai. Parodą su įdomumu

apžiūrėjo ne tik mokiniai, bet ir į
šventę atėję tėveliai bei svečiai.

LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius vedė istorijos
pamoką.                                                                                 Vidos Rupšienės nuotr.
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redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

DABARTINÈJE LIETUVOJE NELIKO BAJORÛ
Lietuvoje pradėjus organizuoti

bajorų draugijas, išeivijoje esantys
tautiečiai pareiškė priešingas nuo-
mones. Skaičiusieji A. Grigaičio
,,Draugo” dienraštyje (2008 m. va-
sario 13 d.) išspausdintą pastabą apie
bajorus, turėtų padėkoti autoriui už
išsamias žinias apie bajorų sauvalia-
vimus ir parsidavimą lenkams. Iš
straipsnio matyti, kad bajorai buvo
savanaudžiai, dirbančiųjų skriaudė-
jai. Teko skaityti Jono Biliūno novelę
,,Lazda”, kur ,,plikbajoris”, pralošęs
savo dvarus ir dirbantis bajorui,
primušė dvaro darbuotoją už tai, kad
jis padavė saują šieno jaučiams,
ariantiems bajoro žemę.

Stasė Semėnienė taip pat rašė
apie bajorus ir pastebėjo, kad buvo ir
labai susipratusių bajorų, kurie auko-
josi dėl Lietuvos, bet tokių buvo labai
mažai.

Dabartinėje Lietuvoje neliko
bajorų, tik milijonieriai, didelių turtų
valdytojai, turtus įsigiję neaiškiomis
aplinkybėmis, dauguma — kitų žmo-
nių sąskaita. Ankstyvesnių ir dabar-
tinių bajorų sąžinės yra suteptos
neteisybių, kurias šių dienų bajorai
laiko bėgyje turės ,,išsiplauti”, o ne-
galvoti apie karaliaus rinkimą.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

NUSTOKIME PABRÈÑTI SAVO MAÑUMÂ
Kaune lietuvių ir anglų kalbomis

leidykla „Terra Publica” 2006 m. iš-
leido Lietuvos spalvotų vaizdų knygą.
Ją sudarė Danguolė Kondrotienė.

Pats pirmasis tos knygos saki-
nys sako, kad „Lietuva – nedidelė val-
stybė” (angliškai: „Lithuania is a
small country”).

Niekada neteko girdėti, kad savo

šalies mažumą vis pabrėžtų estai,
latviai, šveicarai, Izraelio piliečiai,
belgai, čekai, danai,  olandai, airiai ar
kiti.

Nustokime mes pagaliau vis
pabrėžti savo šalies mažumą! Nebū-
kime „dlugošininkai”.

Eugenius Gerulis
Naperville, IL

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org

APIE REIGAN, VEIKLÂ IR CEPELINUS
,,Draugo” vasario 5 d. laidoje dr.

Rimtauto Marcinkevičiaus straipsny-
je kelis kartus rašoma Reigan, kuo-
met kalbama apie palyginti ne taip
seniai buvusį JAV prezidentą Ronald
Reagan. Jeigu jau autorius atsiuntė
taip parašytą pavardę, tai kažin kur
buvo redakcija — ar išspausdino
straipsnį jo visai neskaičiusi (nesi-
norėtų tikėti), o gal nežino, kaip ta
pavardė rašoma? Kada galima tikėtis,
kad ,,Draugas” pagaliau sutvarkys
svetimų vardų, pavardžių ir vietovių
pavadinimų rašymą?

Galbūt JAV Lietuvių Bendruo-
menės įstatus vertėtų peržiūrėti ir
patobulinti, kaip kad siūlo dr. Mar-
cinkevičius, bet labai abejoju, kad tai
padėtų suartinti visuomeninėje veik-
loje besireiškiančius skirtingų bangų
žmones. Net ir jis pats, sakyčiau,
prieštarauja šiai savo iškeltai min-
čiai, kuomet sekančiame paragrafe
įspėja, kad į išeivijoje sukurtų organi-
zacijų veiklą gan įžūliai veržiasi tre-

čiabangiai buvę komjaunimo veikėjai
bei partijos nariai. Argi tokiems
žmonėms yra svarbu kokie nors įsta-
tai? Iš patirties čia Cape Cod’e saky-
čiau, kad ne. Naujokams visai neį-
domūs jokie nuostatai, kurie dar, ko
gero, gali apriboti jų ,,veiklą”. Taip
pat kaip jų nedomina faktai. Tuo
pačiu nemanau, kad yra tikslu skirs-
tyti antros bangos kartas į priešingai
nusiteikusias grupes tik dėl vieno
neišmanėlio išsišokimų (ir jau ne
pirmą kartą).

O jau dėl tų nelemtų cepelinų,
bent čia pas mumis juos virė ir jais
vaišino tik trečiabangiai, kaip kad,
berods, ir daroma Bostono Lietuvių
klube kas savaitgalį. Tai kažin, kaip
ir kodėl tie cepelinai tapo primesti
mums, antrabangiams? Siūlyčiau
juos išimti iš veikėjų/žurnalistų val-
giaraščio. Laikas yra užbaigti šią
nesąmonę! Bet vis dėlto skanūs…

Vida Morris
Cape Cod, MA

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

VYČIAI PAGERBĖ 
METŲ ŽMOGŲ

Lietuvos Vyčiai 2008 m. vasario 3
d. Hilton – Oak Lawn viešbutyje su-
sirinko 48-ajam pokyliui „Memories
of Lithuania”.

Kasmet Lietuvos Vyčiai pagerbia
žmogų, nusipelniusį lietuvybei. Šiais
metais toks asmuo kreipėsi per kul-
tūrą – kalba, šokiu ir muzika. Tai –
Lidija Ringus. Gimusi Čikagoje, Li-
dija mokėsi Immaculate Heart of
Mary aukštesniojoje mokykloje, vė-
liau University of Illinois, studijavo
įvairius šokius, ilgus metus su Leo-
kadija Brazdiene Jaunimo centre.

Ji mokė šokių Maironio mokyklo-
je, Lemont ir su Vyčiais, su Pranu
Zapoliu. Per šį laiką parašė ir net
nufilmavo „Kaimo veseilia” su Vyčių
choru ir Faustu Strolia. Šį filmą gali-
ma rasti daugelyje Amerikos univer-
sitetų.

Vyčių šokėjai dalyvavo dauge-
lyje šokių švenčių, Museum of Scien-
ce and Industry Kalėdų metu su
Pranu Zapoliu. Lietuvos Vyčiai iš
visų etninių grupių daugiausia daly-
vavo muziejaus kalėdinėje programo-
je.

Lidija aktyviai dalyvauja Ateiti-
ninkų organizacijoje – ilgus metus
vadovauja stovyklai Dainava. Ji pade-
da ir Lithuanian Mercy Lift, yra ak-
tyvi veikėja Pasaulio lietuvių centre,
Lemont. Ji taip pat bus meno vadovė
Art Director’s Committee šią vasarą
Los Angeles įvyksiančioje šokių šven-
tėje.

Lidija ir jos vyras gydytojas Ju-
lius užaugino tris vaikus: gyd. Vy-
tautą (žmona Sue), Austę ir Dainą.

Mildred Jagiellienė

Vyčių šokėjos.

Lietuvos Vyčių Metų žmogus — Lidija Ringus su Vyčių šokėjomis.

Prelatas E. Putrimas, Lidija Ringus, dr. Julius Ringus.

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
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,,Amerikos balso” îraõai
perduodami Lietuvai

Trumposios žinutès neturètû
skatinti tautieçiû ,,švepluoti”

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Lietuvoje nėra nė vienos ūkio šakos,
kurioje moterų vidutinis mėnesio
darbo užmokestis viršytų vidutinį
vyrų atlyginimą. Moterų padėtis
darbo rinkoje nuolat blogėja – vidu-
tinė moterų mėnesio alga šalyje 2004
m. sudarė 81,4 proc., o pernai – 79,2
proc. vidutinės vyro algos, pranešė
darbuotojų paieškos, konsultacijų ir
mokymų įmonė ,,Prime People”,
remdamasi Statistikos departamento
duomenimis.

Pasak statistikų, moterų viduti-
nis išmokėtas darbo užmokestis Lie-
tuvoje pernai trečiąjį ketvirtį buvo
1,296,2 lito, vyrų – 1,618,9 lito, priva-
čiame sektoriuje – atitinkamai 1,262
litai ir 1,603,6 lito, o valstybės sekto-
riuje – 1,335 litai bei 1,662,4 lito.

,,Prime People” direktorės Auš-
ros Delonaitės teigimu, visuomenėje

kol kas dar gyvuoja tradicinė nuo-
monė apie moterų ir vyrų vaidmenis
– moterys yra mažiau skatinamos
siekti karjeros, labiau kreipiamos į
šeimą, tačiau, anot jos, dėl darbuoto-
jų stygiaus darbdavių požiūris keičia-
si.

,,Atrankos specialistai vis rečiau
sulaukia klausimų, ar į darbo vietą
norinti patekti kandidatė neplanuoja
turėti vaikų, tačiau su pageidavimu į
vieną ar kitą vietą priimti ‘vyruką’
tenka susidurti pakankamai dažnai”,
– aiškino A. Delonaitė. Anot jos, mo-
terys, negalėdamos dėl aukštų parei-
gų varžytis su vyrais, pačios kuria
darbo vietas.

Lygių galimybių įstatymas, įpa-
reigojantis darbdavius ,,už tokį patį
ir vienodos vertės darbą mokėti vie-
nodą darbo užmokestį”, Lietuvoje įsi-
galiojo 2003 metų lapkričio 18 dieną.

Mirè ñymi estrados 
dainininkè J. Miõçiukaitè

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Lietuvos ginkluotės kontrolės ins-
pektorių grupė su vertinimo vizitu
lankysis Rusijos 790-jame naikintuvų
aviacijos pulke Chotilov mieste. Prie
lietuvių specialistų grupės trijų dienų
vizito metu prisijungs ir inspektorius
iš Belgijos.

Tai bus pirmasis šiais metais Lie-
tuvos karinių ekspertų vizitas vyk-
dant 1999 metais Vienos dokumente
numatytas ginkluotės kontrolės prie-
mones. Pernai lietuviai buvo surengę
vieną inspekciją Armėnijoje pagal
Vienos dokumentą ir po vieną verti-
nimo vizitą Rusijoje, Baltarusijoje ir
Švedijoje pagal dvišalius susitarimus.

Remiantis šiuo dokumentu, kiek-
viena Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijai (ESBO) pri-

klausanti šalis atlieka informacijos
apie karines pajėgas ir pagrindinių
ginkluotės ir įrangos sistemų išdėsty-
mo planus vertinimą.

Vienos dokumentas įpareigoja
valstybes kasmet pateikti informaciją
apie savo karines pajėgas, gynybinių
pajėgumų vystymo planus bei karinį
biudžetą, iš anksto informuoti apie
planuojamą karinę veiklą. Valstybės
taip pat įsipareigoja priimti savo teri-
torijoje nustatytą skaičių kitų šalių
karinių ekspertų inspekcijų bei vizi-
tų.

Dokumente pabrėžta regioninių
ir dvišalių susitarimų svarba. Valsty-
bės narės gali dvišaliu ir daugiašaliu
pagrindu susitarti dėl papildomų
priemonių, siekiant skaidrumo ir tar-
pusavio pasitikėjimo stiprinimo.

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Lietuviai turėtų puoselėti gimtąją
kalbą, neatsisakydami lietuviškų raš-
menų trumposiose žinutėse (SMS) ir
netapti mobiliojo ryšio teikiamų pa-
togumų įkaitais, ragina kultūros mi-
nistras Jonas Jučas.

Tai J. Jučas pareiškė žiniasklai-
dai pranešus, kad SMS žinutės, ku-
riose vartojami lietuviški rašmenys,
gali kainuoti dvigubai brangiau nei
tos, kuriose naudojami tik lotyniškos
abėcėlės simboliai.

Ryšių reguliavimo tarnybos ats-
tovų teigimu, mobiliojo ryšio aparatų
standartai lemia, kad lietuviškos rai-
dės užima didesnį informacijos kiekį.
Todėl rašant žinutę lietuviškais raš-
menimis, į žinutę telpa mažiau žo-
džių, o nesutilpus į 160 simbolių,
siuntėjui tenka mokėti kaip už du
pranešimus.

Drauge pastebima, kad daugelis
rašančiųjų SMS be lietuviškų diakri-
tinių ženklų jų nevartoja ne tiek dėl
žinutės brangumo, kiek patogumo
sumetimais, nes tekstas be lietuviškų
raidžių surenkamas greičiau. Dėl to
paties rašantieji žinutes dažnai var-
toja neįprastus lietuvių kalbai su-
trumpinimus bei simbolius.

Kaip pranešė Kultūros ministeri-
ja (KM), J. Jučas ruošiasi organizuoti

mobiliojo ryšio įmonių vadovų ir spe-
cialistų, Lietuvių kalbos komisijos ir
KM diskusiją, kurioje būtų siekiama
išsiaiškinti, ar yra galimybių skatinti
lietuviškų rašmenų vartojimą mobi-
liojo ryšio žinučių erdvėje.

,,Tobulėjant technologijoms, tu-
rėtume išlikti raštingi, puoselėti savo
kalbą, o ne tapti mobiliojo ryšio tei-
kiamų patogumų įkaitais. Jeigu tam
yra techninių galimybių, norėtųsi pa-
keisti susiklosčiusią padėtį taip, kad
mobiliojo ryšio vartotojai nebūtų ver-
čiami atsisakyti lietuviškų rašmenų,
bendraudami SMS žinutėmis”, – tei-
gia kultūros ministras. J. Jučo nuo-
mone, ,,‘virtualusis slengas’ lietuvių
kalbai gali pradėti kelti didelį pavo-
jų”, todėl plintant mobiliajam ryšiui
lietuviško raidyno vartojimą reikėtų
skatinti.

Šiuo metu lietuvių kalba yra ar-
chajiškiausia iš visų gyvų indoeuro-
piečių kalbų. Archajiškumo požiūriu
ji yra laikoma lygiaverte lotynų ir se-
najai graikų kalbai. 

Už savo kalbai būdingus rašme-
nis žinutėse brangiau moka dauguma
ne angliškai kalbančių tautų, o ra-
šant žinutę kirilica ar arabų rašme-
nimis, į įprastinį trumpąjį praneši-
mą telpa dar mažiau simbolių.

Lietuvoje darbdaviai nepaiso
moterû lygiû galimybiû

Vilnius, vasario 19 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos policijos Eismo priežiūros
tarnyba informuoja, kad per keturias
dienas policijai įkliuvo per du su puse
šimto neblaivių vairuotojų. Daugiau-
sia girtų vairuotojų šį kartą policija
sulaikė Kauno apskrityje. Vasario 15-
18 d. Lietuvos keliuose policijos pa-
reigūnai tikrino transporto priemo-
nių vairuotojų blaivumą, apsvaigimą
nuo narkotinių, psichotropinių ar ki-
tų psichiką veikiančių medžiagų. Per
keturias dienas patikrintas 15 tūkst.

930 transporto priemonių vairuotojų
blaivumas. Išaiškinti 273 neblaivūs
vairuotojai: tarp jų lengvas girtumo
laipsnis nustatytas 134 vairuotojams,
103 – vidutinis ir 36 vairuotojai buvo
sunkiai apgirtę. Dar 391 vairuotojas
buvo vartojęs alkoholio, bet tikrinimo
metu alkoholio kiekis jų organizme
neviršijo leistinos normos. Kilus įta-
rimui, kad vairuotojas gali būti ap-
svaigęs nuo narkotinių medžiagų, pa-
tikrinti 38 vairuotojai. Šį kartą nei
vienas atvejis nepasitvirtino. 

Per keturias dienas policijai 
îkliuvo 273 girti vairuotojai

Vilnius, vasario 20 d. (ELTA) –
Eidama 60-uosius metus trečiadienio
rytą mirė populiari lietuvių estrados
dainininkė, Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino V laipsnio ordino
kavalierė Janina Miščiukaitė. J. Miš-
čiukaitės sveikata pablogėjo prieš po-
rą mėnesių, sausį jai buvo atlikta
kaklo kraujagyslių operacija. Pasta-
rąsias dienas po dar vienos  operaci-
jos J. Miščiukaitė gydėsi Santariškių
klinikose, pablogėjus savijautai buvo
perkelta į reanimaciją.

Visą gyvenimą dainavusi, J. Miš-
čiukaitė per gastroles aplankė daugy-
bę šalių. Jos dainos skambėjo Japo-
nijoje, Anglijoje, Škotijoje, Jungti-
niuose Arabų Emyratuose, Afrikos
šalyse. Dainininkė buvo įgijusi klar-
netininkės specialybę, buvo Vilniaus
pedagoginio universiteto muzikos
edukologijos magistrantė. J. Miščiu-
kaitė dėstė Lietuvos muzikos ir teat-
ro akademijoje, Balio Dvariono mu-
zikos mokykloje.

Anot kompozitoriaus ir ilgamečio
dainininkės kolegos Dainiaus Pu-
lausko, J. Miščiukaitė buvo viena pro-
fesionaliausių Lietuvos atlikėjų. ,,Ji
buvo tokia gyvybinga ir energinga.
Visada būdavo dėmesio centre, su vi-
sais draugiška. Yra dalyvavusi tarp-

tautiniuose koncertuose dar sovie-
tiniais laikais, laimėjusi festivalius
Bulgarijoje, Kuboje, Suomijoje, Rusi-
joje, Ukrainoje. Tai profesionalė, kuri
galėjo dainuoti ir konkursuose, ir
koncertuose, ir ‘Oktavoje’”, – sakė D.
Pulauskas.

J. Miščiukaitė buvo ištekėjusi už
saksofonininko Rimo Brazaičio, sū-
nus Meinardas Brazaitis taip pat pa-
sirinko muzikanto kelią – jis groja
mušamaisiais Andriaus Mamontovo
grupėje. 

Lietuviû ginkluotès inspektoriai
tikrins naikintuvû bazê Rusijoje

Mùsû õalies kariai dalyvaus
NATO pratybose

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) –
Lietuvos kariuomenės Specialiųjų
operacijų junginiui (SOJ) tampant
pajėgomis, junginio kariai įtemptai
rengiasi vykdyti kelių tipų NATO
operacijas. Dabar vykstančiose pra-
tybose ,,Dvigubas kirtis 08” keli SOJ
daliniai ,,Aitvaras” ruošiasi dviem
skirtingoms NATO vadovaujamoms
operacijoms: vienas  SOJ dalinys ren-
giasi Tarptautinių saugumo paramos
pajėgų operacijai Afganistano pietuo-
se, kitas – vykdyti NATO greitojo rea-

gavimo pajėgų užduotis.
Didžiausias dėmesys šių pratybų

metu skiriamas pasiruošimui misijai
Afganistano pietuose. Dalinio ,,Ait-
varas” kariai, neseniai sugrįžę iš mi-
sijos Afganistane, dalijasi įgyta pa-
tirtimi. Misiją Afganistano pietuose
šiuo metu taip pat atlieka vienas da-
linys ,,Aitvaras”. Pratybos ,,Dvigu-
bas kirtis 08” išskirtinės tuo, kad tuo
pat metu veikia keli SOJ daliniai.
Pratybos vyksta visos Lietuvos teri-
torijoje esančiose karinėse bazėse.

Atkelta iš 1 psl.
Iš pradžių lietuviškai programai

skirta 15 minučių. Ilgainiui rengtos
dvi pusvalandinės vakaro ir 15 minu-
čių ryto laidos.   

53-ejus metus transliuota lietu-
viška „Amerikos balso” programa
buvo svarbus informacijos ir demo-
kratijos idėjų šaltinis už geležinės už-
dangos atsidūrusiai Lietuvai. Soviet-
mečiu specialiais radijo ryšio truk-
džiais buvo siekiama, kad Lietuvoje
žmonės negalėtų klausytis laisvą
mintį skatinusių „Amerikos balso”
laidų. 

Pamažu laidų transliacija dau-

geliu Rytų Europos kalbų, ypač tų ša-
lių, kuriose nebekilo grėsmė demo-
kratijai ir spaudos laisvei, buvo nut-
raukta. Paskutinį kartą „Amerikos
balso” laida lietuvių kalba skambėjo
2004 metų vasario 27 dieną. 

Lietuviškas laidas rengė bei radi-
juje redaktoriais dirbo dr. Konstanti-
nas Jurgėla, Povilas Labanauskas,
Vytautas Dambrava, Antanas Vai-
čiulaitis, Antanas Dambriūnas, Al-
fonsas Petrutis, Jurgis Blekaitis, Vir-
ginija Vengrienė, Jolanta Raslavičiū-
tė, Romas Sakadolskis, Jurgis Bradū-
nas, Linas Rimkus, Romas Kasparas
ir kiti. 

Janina Miščiukaitė.
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Madison–Los Angeles, vasario
20 d. (AFP–BNS) – Barack Obama
antradienį per pirminius rinkimus
Wisconsin ir Hawaii sutriuškino savo
varžovę Hillary Clinton. Illinois at-
stovaujančio senatoriaus pergalė Ha-
waii buvo dešimtoji iš eilės šiose itin
atkakliose demokratų varžybose dėl
Baltųjų rūmų.

Tuo tarpu respublikonų numylė-
tinis John McCain po savo lengvos
pergalės Wisconsin smogė išankstinį
smūgį jo varžovu prezidento rin-
kimuose tapti galinčiam B. Obama ir
užsipuolė šio demokrato ,,iškalbingą,
bet tuščią” retoriką.

B. Obama pergalė šiose valstijose
įtvirtino jo, kaip demokratų numylė-
tinio, statusą, o H. Clinton dabar rei-
kia esminio posūkio Ohio ir Texas,
kur jai būtina laimėti kovo 4 dieną
įvyksiančius balsavimus, jei ji nori
išsaugoti blėstančias viltis dėl prezi-
dento posto. 

Nors B. Obama ir H. Clinton po-
zicijos prieš partijos kandidato rin-
kimus Wisconsin, kuris į partijos su-
važiavimą nusiųs 74 delegatus, buvo
apylygės, suskaičiavus balsus 71
proc. apylinkių buvo paskelbta, kad
jis gavo 57 proc., o buvusi pirmoji
ponia – 42 proc. balsų.

Po rinkimų Wisconsin ir Hawaii
B. Obama yra užsitikrinęs 1,342 rug-
pjūtį įvyksiančio partijos suvažiavi-
mo delegatų paramą, o H. Clinton –
1,265 delegatų paramą. Nė vienas
kandidatas tikriausiai neužsitikrins
2,025 delegatų paramos, kurios rei-
kia norint tapti demokratų kandida-
tu į prezidentus, todėl buvo spėjama,
kad suvažiavimas gali būti audrin-
gas.

H. Clinton, patyrusi dar vieną
skaudų smūgį savo viltims tapti pir-
mąja moterimi JAV prezidento poste,
prašė rinkėjų trumpam sustoti ir pas-
varstyti, kas iš tikrųjų yra kompe-
tentingas vadovauti šaliai.

Arizona atstovaujantis 71 metų
senatorius J. McCain dar labiau
padidino savo galimybes tapti oficia-
liu respublikonų kandidatu į prezi-
dentus – jis užtikrintai Wisconsin  ir
Washington valstijose įveikė savo
įkyrų varžovą Mike Huckabee.

J. McCain jau yra užsitikrinęs
835 partijos delegatų paramą, o jo
varžovas Mike Huckabee – 243 dele-
gatų paramą. Kad taptų oficialiu
Respublikonų partijos kandidatu,
pretendentui reikia mažiausiai 1,191
delegato paramos.

somybę, kuri buvo paskelbta sekma-
dienį. 

VAKARŲ KRANTAS
Palestiniečių prezidento Mah-

moud Abbas aukšto rango padėjėjas
trečiadienį sakė, jog palestiniečiai tu-
rėtų svarstyti galimybę vienašališkai
paskelbti nepriklausomą valstybę, jei
taikos derybos su Izraeliu ir toliau
strigs. Palestiniečių delegacijos, daly-
vaujančios derybose su Izraeliu,
narys Yasser Abed Rabbo sakė, kad
jei jiems nepavyks pasiekti susitari-
mo su žydų valstybe, palestiniečiai
galėtų svarstyti galimybę paskelbti
nepriklausomybę, kaip sekmadienį
padarė Kosovas. 

DŽAKARTA
Indonezijos Sumatros salą tre-

čiadienį sukrėtė stiprus, 7,5 balo že-
mės drebėjimas, dėl kurio buvo kilusi
sumaištis ir buvo paskelbtas vietinio
cunamio pavojus, pranešė JAV me-
teorologai ir gyventojai. JAV geologi-
jos tarnyba pranešė, kad drebėjimas
buvo užregistruotas 8 val. 8 min. r.
Grinvičo laiku ir kad jo epicentras
buvo jūroje 312 km į vakarus-piet-
vakarius nuo Šiaurės Sumatros sos-
tinės Medano, o hipocentras – 34 km
gylyje. Vienas Sveikatos ministerijos
pareigūnas pranešė, kad per šį žemės
drebėjimą žuvo trys žmonės, o dar 25
buvo rimtai sužaloti. 

ISLAMABADAS
Pakistano prezidentas Pervez

Musharraf vėlai antradienį paskelb-
tame interviu sakė, kad neplanuoja
atsistatydinti, nors rinkimus didele
persvara laimėjo jo sąjungininkus
įveikusios opozicinės partijos. JAV
laikraščio ,,The Wall Street Journal”
žurnalisto paklaustas, ar gali atsis-
tatydinti arba išeiti į pensiją, P.
Musharraf atsakė: ,,Ne, dar ne. Tu-
rime taip žengti į priekį, kad Pa-
kistane atsirastų stabili demokratinė
vyriausybė”. Pakistano opozicinėms
partijoms tariantis dėl koalicinės
vyriausybės, P. Musharraf antradienį
buvo vis garsiau raginamas atsistaty-
dinti. Jei jis liks savo poste, jam gali
tekti dirbti su opozicinės Pakistano
musulmonų lygos vadovu Nawaz
Sharif, kurį prezidentas kaltino
bandymu jį nužudyti.

Pasaulio naujienos
Obama vèl sutriuškino Clinton

Armènijos prezidento rinkimus
laimèjo Serž Sarkisian

Jerevanas, vasario 20 d.
(AFP–BNS) – Armėnijos premjeras
Serž Sarkisian užsitikrino pakanka-
mai balsų, kad laimėtų jau pirmaja-
me prezidento rinkimų rate, rodo tre-
čiadienį paskelbti oficialūs rezultatai.

Galutiniai balsavimo rezultatai
rodo, kad S. Sarkisian laimėjo 52,86
proc., jo rimčiausias varžovas, buvęs
prezidentas Levon Ter-Petrosian, –
21,5 proc., o buvęs parlamento pirmi-

ninkas Artur Bagdasarian – 16,66
proc. balsų. 

Ši pergalė sudaro sąlygas 53
metų S. Sarkisian perimti prezidento
postą iš savo artimo sąjungininko,
kadenciją baigiančio Robert Koča-
rian.

Dar prieš balsavimo pabaigą L.
Ter-Petrosian kampanijos štabas pa-
vadino rinkimus suklastotais ir para-
gino trečiadienį sostinėje surengti
masinį mitingą.

Rinkėjų aktyvumas buvo 69,25
proc., pranešė Centrinė rinkimų ko-
misija. Analitikai prognozuoja, kad S.
Sarkisian seks R. Kočarian pėdomis –
sieks artimų ryšių su Maskva ir laiky-
sis tokios pačios griežtos pozicijos
santykių su Azerbaidžanu ir Turkija
srityje. 

Aukščiausia Europos stebėjimo
institucija Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacija (ESBO)
trečiadienį pranešė, kad  Armėnijos
prezidento rinkimai ,,didžia dalimi”
atitiko tarptautinius standartus.

PRIŠTINA
NATO vadovaujamų Kosovo tai-

kos palaikymo pajėgų (KFOR) vadas
trečiadienį dėl dviejų pasienio punk-
tų su Serbija padegimo kaltino serbų
mažumos vadovus Šiaurės Kosove.
,,Vakar kai kurie vietos vadovai pri-
siėmė milžinišką atsakomybę”, – žur-
nalistams sakė prancūzų generolas
Xavier Bout de Marnhac. Antradienį,
praėjus dviem dienoms nuo Kosovo
nepriklausomybės paskelbimo, ma-
žiausiai 1 tūkst. serbų iš Kosovo ir
Serbijos padegė sienos perėjas Ba-
nioje ir Jarinėje. Trečiadienį jos tebe-
buvo uždarytos.

KIŠINIOVAS
Separatistai atskilusiame nuo

Moldovos Padniestrės regione para-
gino antradienį tarptautiniu mastu
pripažinti jų nepriklausomybę Koso-
vo pavyzdžiu ir pasiūlė pasidalyti su
Priština savo sukauptu nepriklauso-
mos valstybės kūrimo patyrimu. An-
ksčiau Moldovos vyriausybė paragino
Vakarus nepripažinti Kosovo neprik-
lausomybės, pavadindama tai ,,rimtu
destabilizavimo Europoje veiksniu”.
Padniestrė atskilo nuo Moldovos
1990 metais nuogąstaudama, kad po
SSRS subyrėjimo buvusi sovietinė
respublika prisijungs prie Rumu-
nijos. Kišiniovas sako, kad pasiryžęs
suteikti regionui plačią autonomiją,
bet Tiraspolis reikalauja nepriklau-
somybės.

MASKVA
Maskva mano, kad Europos Są-

jungos (ES) misija į Kosovą neturi
jokio teisinio pagrindo. ,,Sprendimas
pasiųsti Europos Sąjungos misiją į
Kosovą neturi jokio teisinio pagrin-
do. Kaip jau žinoma, buvo rengia-
masi ir dabar rengiamasi pasiųsti mi-
siją apeinant Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybą”, – teigė Rusijos
URM oficialusis atstovas Michail Ka-
mynin. ES praėjusią savaitę nutarė
siųsti į Kosovą apie 2 tūkst. pa-
reigūnų, kurie apmokys policijos,
teismų ir muitinės pareigūnus bei
padės jiems įgyvendinti nepriklau-

Barack Obama ryžtingai veržiasi į priekį. Reuters nuotr. 

EUROPA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

Serž Sarkisian
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LIETUVIÛ TELKINIAI

DETROIT, MI

90-sis Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas – Laisvės šventė

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Sekmadienį, vasario 17 d., Šv.
Antano parapijos bažnyčioje, Detroit,
MI, 10:30 v. r. vyko iškilmingos šv.
Mišios už Lietuvos laisvės gynėjus,
gyvus ir mirusius. Organizacijos da-
lyvavo su savo vėliavomis. Šv. Mišias
aukojo ir šiai ypatingai šventei skirtą
patriotišką pamokslą pasakė kle-
bonas kun. Alfonsas  Babonas. Skai-
tinius skaitė garbės šaulys Bronius
Valiukėnas. Mišių metu gražiai giedo-
jo ir vargonavo muz. Rimas Kasputis.

Po Mišių parapijiečiai ir svečiai
susirinko parapijos salėje, kur kabėjo
Mykolo Abariaus plakatas su užrašu:
„Tautos galybė – vienybė.” Parapijos
kavinės šeimininkė Pranciška Tele-
vičienė ir jos talkininkės maloniai pa-
kvietė dalyvius pasigardžiuoti jų iš-
keptais pyragais.

Lietuvos nepriklausomybės 90-tų
metų paskelbimo akto minėjimą su-
maniai vedė Zita Skučienė. Klebonas
kun. Alfonsas Babonas sukalbėjo
invokaciją. Tylos minute buvo pa-
gerbti žuvusieji savanoriai, kariai,
šauliai ir partizanai už Lietuvos
laisvę.

Vasario 16-osios proga Zita Sku-
čienė sakė, kad ši diena – kol Lietuva
gyvuos, kol bent vieno lietuvio krūti-
nė alsuos – išliks amžiais didinga. Va-

sario 16-osios dienos didybei ir garbei
išreikšti nėra gražesnių žodžių, kaip
poeto Jono Minelgos „Kritusiam sa-
vanoriui”, Povilui Lukšui atminti,
kuriuos vedėja jautriai padeklamavo.

Gražią, turiningą ir prasmingą
paskaitą skaitė JAV Lietuvių Bend-
ruomenės Detroit apylinkės pirmi-
ninkas Algis Rugienius. Prelegentas
plačiai apžvelgė Lietuvos svarbias
istorines datas: Lietuvos nepriklau-
somybės paskelbimą, Antrąjį pasau-
linį karą, antrąją imigraciją, Lietuvos
Nepriklausomybės akto atkūrimą,
trečiąją imigraciją, NATO narystę ir
Lietuvos priėmimą į Europos Sąjun-
gą. Bet svarbiausia iš jų – tai Vasario
16-oji. Apie jos reikšmę daug liudi-
jimų gauta iš mūsų tėvelių ir senelių.
1918 m. Lietuvos laikai prilyginti šių
dienų Lietuvai. Lietuva dar yra pavo-
juje ir nėra iškovota iki galo. Lietuva
– tai mes, ir mes esame Lietuva.
Svarbi yra Lietuvos ateitis. Bus dar ir
daugiau svarbių datų ateityje. Švęs-
kime svarbią ir lietuvių širdžiai bran-
gią dieną – vasario 16-ąją. Ateities
kelias gal ir nebus visiškai tiesus, bet
kiekviena diena yra svarbi. Šią svar-
bią šventę reikia išlaikyti – taip kal-
bėjo A. Rugienius.

Parapijos vardu Zita Skučienė
padėkojo klebonui kun. Alfonsui  Ba-
bonui už Mišių atnašavimą, pamok-
slą ir invokaciją, JAV LB Detroit
apylinkės pirmininkui Algiui Rugie-
niui už išsamią ir įdomią paskaitą,
muz. Rimui Kaspučiui už giedojimą ir
vargonavimą šv. Mišių metu.

Muz. Rimui Kaspučiui akordeo-
nu  sugrojus, Lietuvos laisvės dienos
minėjimas baigtas Tautos himno su-
giedojimu. Po to buvo bendras daina-
vimas, kur buvo dainuojamos kelios
patriotinės dainos. Tarp jų „Lietuva
brangi” ir „Augo kieme klevelis”.

Po to įvyko visų dalyvių ir ben-
draminčių, kaip vienos lietuviškos
šeimos, malonus pabendravimas. Ce-
pelinais ir įvairiais saldumynais visus
dalyvius vaišino Lina Žemaitienė,
Zita Skučienė ir Vida Kinčienė. Dė-
kojame Šv. Antano parapijos mote-
rims už vaišių suorganizavimą, parū-
pinimą ir vaišingumą.

Paskaitą, skirtą Vasario 16-osios progai, skaitė JAV LB Detroit apylinkės
pirmininkas A. Rugienius. 

Minėjimą vedė Zita Skučienė.

LR gen. konsulas Niujorke Jonas Paslauskas (centre) lankėsi Los Angeles ir
Palm Springs.

LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS NIUJORKE
LANKĖSI CALIFORNIJOJE

Lietuvos Respublikos gen. kon-
sulas Niujorke ambasadorius Jonas
Paslauskas vasario 1-4 dienomis lan-
kėsi Californijos valstijoje, Los An-
geles ir Palm Springs miestuose.

J. Paslauskas perdavė Lietuvos
garbės gen. konsului Los Angeles
Vytautui Čekanauskui įgaliojimus
priimti dokumentus LR pasui gauti

(keisti), atlikti su tuo susijusius
notarinius veiksmus ir įteikti pasus
bei išsamiai aptarė aktualius kon-
sulinės ir diplomatinės veiklos klau-
simus, numatė tolesnius profesinius
žingsnius gerinant konsulinių įstaigų
New York ir Los Angeles bendradar-
biavimą, konsulinį Lietuvos piliečių
aptarnavimą. Nuo šiol Vakarų pak-
rantėje gyvenantys Lietuvos piliečiai
galės naudotis didesniu skaičiumi
gen. garbės konsulo LA teikiamų
paslaugų.

Gen. konsulas amb. Jonas Pas-
lauskas apsilankymo Californijoje
metu taip pat susitiko su Los Angeles
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
mokiniais ir mokytojais, atsakė į jų
klausimus, dalyvavo šv. Mišiose, o su
XIII Lietuvių tautinių šokių šventės
organizacinio komiteto nariais aptarė
pasirengimą šią vasarą įvyksiančiai
šventei bei su jos organizavimu susi-
jusius aktualius klausimus.

J. Paslauskas taip pat susitiko su
Los Angeles Lietuvių Bendruomenės,
įvairių jos organizacijų atstovais bei
dalyvavo ir pasveikino tradicinės Už-
gavėnių šventės dalyvius.

LR gen. konsulato Niujorke
informacija

LR gen. konsulas Jonas Paslauskas
su LR Seimo ir PLB komisijos nare
Angele Nelsiene.

MYLITA NASVYTIENÈ

DIDŽIOJI ŠVENTĖ

Mes švenčiame šiandieną džiaugsmo šventę,
Tėvynėje jau plevėsuoja laisvės vėliava.
Ir žydi vėl laukai, miškai ir gojai,
Išaušo vėl laisvos tautos diena!

Aš noriu tau tėvyne palinkėti,
Daug laisvės metų – be kovų,
Nes mūsų tautai reikėjo daug kentėti,
Ir žemė persunkta nuo jungo ir vargų.

Tad skelbkime pasauliui laisvės himną,
Iškėlę vėliavas aukštai.
Daug partizanų žuvo  nelygioj kovoj,
Mes esam vėl laisvos tautos vaikai!

Mylita Nasvytienė, buvusi JAV LB Cleveland apylinkės komiteto
pirmininkė, rašytojos Aurelijos Balašaitienės sesuo. Eilėraštis perskaity-
tas šių metų Nepriklausomybės šventės minėjimo Clevelande metu.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligosJJOONNAASS 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..ccoommTokie filmai tiesiog nuodija jau-

nimo protus, siūlydami jam gyve-
nimo šunkelius, o ne aiškių kelių,
taip sukurdama blogą pažintį su
Vakarų pasauliu ir pačiu gyvenimu.
O dabar Lietuvoje yra laisvė!  Tad
kodėl tokių dalykų ir nuotykių nepa-
bandyti pačiam ar su draugais? To-
kios TV programos yra paprastas
kurstymas ir pagundos jaunuomenei.
Kai jos nepavyksta įgyvendinti gy-
venime, seka kalėjimas arba savi-
žudybė.

Nekontroliuojamos TV įtaka jau-
nuomenei yra kaip masalas pamėg-
džioti „laisvą Vakarų pasaulį”, rodo-
mą per TV. Beje, Lietuvoje veikian-
čios TV stotys savo transliuojamu
laiku lengvai pareina į rusų kalbos
programas iš Rusijos, tokias kaip
„Kreivas veidrodis” ir panašiai.

Kalbant apie žiniasklaidą, prisi-
mena vaikystėje kartotas klausimas –
kas pirma atsirado: kiaušinis ar viš-
ta? Panašus klausimas iškyla stebint
dabartinę Lietuvą – kas pirma turi
pasikeisti ir sunormalėti: žiniasklai-
da ar valdžia, kad Lietuva įstotų į
Vakarų Europos normalaus gyveni-
mo vėžes?

Santariškės

Būdamas Vilniuje, nuvažiavau į
Santariškių taip vadinamą geronto-
logijos centrą. Aplinka dabar geriau
aptvarkyta ir daro geresnį įspūdį
negu anksčiau. Čia lankiausi prieš
keletą metų atvykęs aplankyti čika-
giečių – Leono ir Žako. Šį kartą vy-
kau aplankyti Vytauto, su kuriuo su-
sitikome Anglijoje, angliakasių mo-
kykloje 1948-ais metais, o vėliau pa-
skirti į gretimai esančias kasyklas,
gyvenome tame pačiame kambaryje
iki 1949 metų pabaigos, kada aš grį-
žau atgal į Vokietiją. Deja, Vytautas
mirė šiame centre pereitais metais.

Besikalbant su centro direktore
paaiškėjo, kad dabar centre yra 130
nuolatinių gyventojų, iš kurių 23 iš
užsienio – Amerikos, Kanados, Aust-
ralijos grįžę lietuviai. Dabar čia gyve-
na Leono žmona. Iš kitų amerikiečių
čia yra iš Washington, DC į Lietuvą
grįžusių Kasparo ir jo žmonos Nerijos
tėvai. Centras teikia visą išlaikymą ir
medicininę priežiūrą, nedarydamas
jokio skirtumo tarp vietinių ir iš už-
sienio grįžusių tautiečių. Nuo liepos
mėnesio buvo pakeltos kainos už
priežiūrą ir butus. Dabartinės kainos
yra tokios:

Vienam asmeniui vieno kamba-
rio butas mėnesiui – 2,400 litų.

Vienas dviejų kambarių butas –
3,650 litų.

Dviems šeimos asmenims dviejų
kambarių butas – 4,856 litai.

Įstagos adresas yra:
Gerontologijos ir reanimacijos

centras, Kalvarijų 323, Vilnius,
08420.

Suinteresuotiems dėl priėmimo
skambinti tel.: 85-277745.

Ariogala

Iš gimnazijos laikų pažįstamas
Bronius užsiminė apie ateinantį
tremtinių ir politinių kalinių suvažia-
vimą, ruošiamą Ariogaloje, ir paklau-
sė, ar nenorėčiau kartu nuvažiuoti.
Sutikau su malonumu, nes pereitą
kartą būnant Lietuvoje neturėjau
progos ten nuvykti. Bronius, buvęs
politinis kalinys, vėliau sugebėjo
baigti aukštąjį mokslą, tapo habili-
tuotu daktaru, o dabar judriu pen-
sininku, judančiu tarp Kauno,  Šven-
tosios prie jūros ir pietų Dzūkijos.

Sutartą rytą susitikus, Bronius
pasakė, kad su mumis kartu vyks dar
vienas buvęs Kaišiadorių gimnazis-
tas, mano bendraamžis Augustas.
Susėdome į „Volkswagen” ir patrau-
kėm iš Kauno link Kryžkalnio. Be-
sikalbant apie buvusius mokytojus ir
pažįstamus gimnazistus, netrukus
pasiekėme Ariogalą. Miestelio pag-
rindinėje gatvėje pamatėme besiri-
kiuojančias eisenai iš įvairių Lietuvos
vietų suvažiavusias grupes. Buvę
tremtiniai būriavosi pagal savo gyve-
namą vietą ar buvusius Sibiro trem-
ties lagerius. Augustas, kaip buvęs
partizanas, dabar vilkintis karinę
uniformą, iškart nuėjo ieškoti savo
dalinio. Bronius, atvykstantis čia
beveik kiekvienais metais, patarė
nieko nelaukus eiti į už miestelio
esančią Dubysos slėnio pievą ir ten
laukti atžygiuojančios eisenos. Praėję
išilgai pro gana ilgas išsirikiavusių
tremtinių eiles, pradėjome leistis į čia
pat už miestelio esantį Dubysos slėnį,
kur jau iš tolo matėsi kokių 2-3 hek-
tarų graži, suvažiavimui paruošta pie-
va. Išvykstant iš Kauno protarpiais
lynojo lengvas lietus, bet dabar jis
nustojo, nuslinko ir debesys, prasi-
blaivė diena.

Mums besileidžiant į slėnį, paju-
dėjo ir suorganizuota eisena su stip-
riu kariniu orkestru priešakyje, jis
grojo trankius maršus. Pievoje jau
matėsi nedideli žmonių būreliai, tad
mes lengvai pasirinkome gerą vietą
netoli pačios tribūnos. 

Bus daugiau.

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 8

Tremtinių eisena į Dubysos slėnį Ariogaloje.

Atkelta iš 3 psl.   idėja (lango į
Europą prakirtimas). Sovietų Sąjun-
gos laikais rusai siekė pavyti ir pra-
lenkti Ameriką, ir todėl skrido į kos-
mosą, kūrė modernią ginkluotę ir dar
daug ką, praktiškai iki Brežnev mir-
ties neverkdami dėl to, kad tokia
įtampa neleidžia gyventi gerai. B.
Jelcin laikai tapo eiliniu suirutės
periodu Rusijos istorijoje, ir štai
dabar prezidentas (caras) kaip tikslą
siūlo „gyventi geriau”.

Netinka rusams toks tikslas, o
kas jiems netinka, to jie ir nedaro.
Todėl Rusijoje valdžia ir tauta pa-
prastai gyveno savus gyvenimus. Į
rusus reikia kreiptis kitais žodžiais,
daugmaž tokiais (kuriuos geriau
sakyti ne Kremliaus viduje, o Rau-
donojoje aikštėje tiesiai žmonėms):
„Mes stovime prie galutinės ribos.
Priešas nesnaudžia. Arba mes nu-
galėsime, arba išnyksime. Tačiau su
mumis tiesa ir už mūsų Dievas.
Pirmyn!” Štai ir viskas, visa kita yra
tik technikos reikalas. Net ir paskuti-
nis Rusijos vargšas, išgirdęs tokius
žodžius, persižegnos ir eis padėti –

reikės tik visiems parodyti, ką daryti.
Apskritai tokia rusiškos sėkmės for-
mulė nėra jokia naujiena, istoriškai ji
ne kartą patvirtinta.

Kyla klausimas, kodėl V. Putin to
nepasakė: ar todėl, kad jis niekada to
nepasakys, nes tai ne tas žmogus
(kaip ir visa jo komanda), kuris
galėtų tai pasakyti, ar kad dar per
anksti? „Vienas kilniausių mūsų is-
torijos veikėjų (kunigaikštis Gorčia-
kov – V. V.), atsakydamas į klausimą,
ar Rusija traukiasi iš Europos, pa-
sakė: ‘Ne, Rusija susikaupia: nei
pyksta, nei išeina – susikaupia’ (iš V.
Putin pokalbis su Graikijos ži-
niasklaida 2002 metais).

Jeigu „su mumis tiesa ir už mūsų
Dievas, pirmyn” nepasakys V. Putin,
pasakys kas nors kitas, nes tai būtina
pasakyti, kad Rusija žengtų į priekį,
juk susikaupimo laikas jai praktiškai
jau praėjo. Mums (Lietuvai ir visoms
kitoms Vakarų valstybėms), kol šie
žodžiai dar nėra pasakyti, reikia
jiems ruoštis, nes po to, kai jie bus
pasakyti, rusų meškos gali jau niekas
nebesustabdyti.

PASKUTINĖ PREZIDENTO PUTIN KALBA 

Pernai lietuviai paštu siuntė 
daugiau laiškų

Interneto ir elektroninio pašto
populiarumas nelaidoja tradicinio
laiško – 2007 m. Lietuvoje išsiųsta
apie 52,2 mln. pašto siuntų (laiškų,
atvirukų, aerogramų, spaudinių,
smulkiųjų paketų) – milijonu daugiau
nei užpernai. Daugiausiai laiškų gau-
nama ir siunčiama emigrantams. 

„Naujos technologijos, žinoma,
turi įtakos tam, kad žmonės rečiau
prisėda rašyti laiško, bet tai nereiš-
kia, kad laiško siuntimo paslaugos
nereikia ar nereikės”, – ,,Delfi” sakė
bendrovės „Lietuvos paštas” Ryšių su
visuomene skyriaus viršininkė Jur-
gita Čepulytė.

„Lietuvos pašto” duomenimis,
apie 70 proc. visų laiškų siunčia įmo-
nės, o apie 30 proc. – privatūs asme-
nys.

2007 m. į užsienį išsiųsta apie 4,6
mln. vienetų pašto siuntų, iš užsienio
tokių gauta apie 7,6 mln. 2006 m. į
užsienį išsiųsta apie 4,7 mln. pašto

siuntų, iš užsienio gauta apie 5,9
mln.

Pasak J. Čepulytės, daugiausia
pašto siuntų gaunama ir išsiunčiama
į Didžiąją Britaniją, Airiją ir Ispaniją
– šalis, kuriose šiuo metu gyvena
daugiausiai emigravusių lietuvių. Iš
šių šalių daugiausia laiškų ir gauna-
ma.

Bendrovės atstovė pasakojo, kad
pašto siuntų srautai didėja peri-
odiškai. Daugiausia siuntinių, laiškų,
smulkiųjų paketų paštu keliauja
prieš populiariąsias šventes – Ka-
lėdas, Naujuosius metus, Velykas, jų
taip pat pagausėja prieš Motinos
dieną.

Nors pašto siuntų skaičius auga,
„Lietuvos paštas” sulaukia priekaiš-
tų dėl pastaraisiais mėnesiais vėluo-
jančios korespondencijos. Pernai paš-
tininkas vidutiniškai uždirbo 1030
litų.

Delfi.lt
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Vasario 22 d. Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre atidaroma paroda-
konkursas, skirtas galerijos 50-me-
čiui pažymėti. Ta proga ,,Margutis
II” eteryje vasario 19 d. kalbėjo Čiur-
lionio galerijos direktorė Laima
Apanavičienė.

– Esate ,,Draugo” dienraščio
redaktorė, Čikagos lituanistinės
mokyklos direktorės pavaduoto-
ja, Čiurlionio galerijos direktorė.
Kaip visur spėjate, iš kur semia-
tės laiko, energijos? 

– Kaip suspėju? Kai turi daug
darbo, viską ,,susirikiuoji” ir tiesiog
dirbi. Žinoma, kartais pavargsti, at-
rodo, viską mesi, bet kai ilgesnį laiką
nieko neveiki, pradeda imti kažkoks
nerimas – norisi kažką daryti. O dėl
energijos – kai dirbi darbą, kuris pa-
tinka, savaime jėgų atsiranda. Aš dir-
bu tikrai tik tai, kas man labai patin-
ka. Ir esu dėkinga savo vyrui, kuris
mane supranta, palaiko, o kartais,
kai pamato, kad jau nespėju, ir pats
man padeda. 

– Šiais metais Čiurlionio ga-
lerija  švenčia savo auksinį jubi-
liejų. Priminkite skaitytojams
jos atsiradimo istoriją ir įsteigi-
mo tikslus.

– Sukaktis tikrai graži. Ir reikia
padėkoti jos steigėjams už gražų su-
manymą ir supratimą, kad galerija
buvo, o kaip parodė laikas, ir yra rei-
kalinga. Galerijos atidarymas įvyko
1957 m. spalio 20 d. tik ką tėvų jė-
zuitų pastatytame Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago. Su-
manė ją įsteigti Lietuvių amerikiečių
Menininkų klubas, kuriam vadovavo
Povilas Gaučys. 

Įsteigiant galeriją pagrindinis jos
tikslas buvo telkti lietuvių dailininkų
meno kūrinius, tą mūsų tautos dvasi-
nį ir kultūrinį turtą, kad, atgavus
Lietuvai nepriklausomybę, tie kūri-
niai visi grįžtų į Lietuvą. Patys galeri-
jos steigėjai vargu ar tikėjosi, kad ka-
da  nors ta diena, kai Lietuva vėl bus
laisva, išauš. Manau, jie nelabai tikė-
jo, kad ir jų įkurtoji galerija gyvuos
50 metų. Tačiau tikslas buvo kilnus,
ir galerija pradėjo savo gražią veiklą.

Kiti galerijos tikslai buvo: orga-
nizuoti dailininkų darbų parodas, su-
pažindinti su parodų autoriais ir jų
darbais lietuviškąją visuomenę. Ga-
lerijoje dirbo daug atsidavusių žmo-
nių. Didžiulė darbų kolekcija, Lie-
tuvai atgavus nepriklausomybę, buvo
išvežta į Lietuvą.

Gražią galerijos veiklą buvo ap-
temdęs ginčas tarp Čiurlionio galeri-
jos direktorato ir Lietuvių amerikie-
čių Menininkų klubo. Tačiau smagu,
kad nepaisant visko, ši galerija
gyvuoja.

– Šie metai buvo vaisingi
įdomiomis parodomis. Sėkmin-
gai buvo įgyvendintas vienas
didžiausių projektų – į Čikagą
atvežta Petronėlės Gerlikienės
darbų. Kaip kilo mintis surengti
tokią parodą?

– Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad šį
projektą, kuris pareikalavo beveik
dvejų metų darbo, pavyko įgyvendin-
ti. Jau seniai galvoje kirbėjo mintis,
kad lietuvių dailininkų darbus reikia
parodyti ne tik Čiurlionio galerijoje,
bet ir platesnei amerikiečių auditori-
jai. Turime tikrai gerų dailininkų
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Pagal-
vojau apie Čikagos kultūros centrą.

Jaučiau, kad pristatyti reikia tokį
projektą, kuris patrauktų darbus pa-
rodoms atrenkančią komisiją. Ir nors
turime labai daug gerų šiuolaikinių
dailininkų, supratau, kad pirmasis
pasiūlymas turi būti išskirtinis. Ta
mintis kilo 2005 m. Lietuvoje, minint
Petronėlės Gerlikienės 100-ąsias gi-
mimo metines, buvo suruošta keletas
jos darbų parodų. Labai gerai prisi-
miniau, kokį neišdildomą įspūdį man
paliko jos darbai, matyti gal 1976 m.
rengtoje parodoje. Atkreipiau dėmesį
ir į tai, kad Gerlikienė buvo gimusi
Čikagoje. Pasidalinau šia idėja su ge-
neraliniu konsulu Čikagoje Arvydu
Daunoravičiumi, kuris tuoj pat pa-
siūlė prisidėti prie šio projekto rengi-
mo. Kartu su konsulatu parašėme pa-
raišką Čikagos kultūros centrui (esu
be galo dėkinga Tadui Kubiliui, daug
prisidėjusiam prie šio projekto rengi-
mo) ir po gero pusmečio gavome atsa-

kymą, kad mūsų pasiūlymas priimtas. 
Atrodo, pataikėme į dešimtuką.

Paroda su pasisekimu veikia Čikagos
kultūros centre, apie ją rašė ameri-
kiečių spauda, kalbėjo radijas. Ši pa-
roda net buvo pasiūlyta į savaitgalį
lankytinų vietų dešimtuką. Ir nors
parodos rengimas pareikalavo daug
laiko, esu laiminga, kad projektas pa-
vyko. Dabar, kai Lietuvos vardas bus
jau žinomas Čikagos kultūros centro
darbuotojams, galėsime siūlyti ir
šiuolaikinius lietuvius menininkus.
Naudodamasi proga noriu padėkoti
Lietuvos dailės muziejaus direktoriui
Romualdui Budriui, sutikusim pas-
kolinti iš muziejaus fondo kilimus, ir
Gerlikų šeimai, taip pat prisidėjusiai
prie šios parodos organizavimo. Ačiū
ir Čikagos kultūros centro kuratorei
Sofijai Žutautas, kuri taip pat daug
prisidėjo prie šios parodos surengimo.

– Čiurlionio galerija dažnai
nudžiugina parodų lankytojus
dailininkų iš Lietuvos darbais.
Kaip Jums pavyksta ,,prisivilioti”
dailininkus iš tolimos Tėvynės?
Žvelgiant į ateitį, kokiomis pa-
rodomis planuojate nudžiuginti
parodų lankytojus?

– Per metus suruošiame 10-12
parodų – visų nesuminėsi.  Pasikeitus
laikmečiui, pasikeitė ir  Čiurlionio ga-
lerijos veikla. Šiomis dienomis Čiur-
lionio galerija tapo ne tik parodų
organizatore (nors tas tikslas yra išli-
kęs pagrindiniu). Atvykus naujiems
žmonėms, galerijos veikla, kuri buvo
bebaigianti užgesti, vėl atgijo. Galeri-
joje rengiamos ne tik dailininkų
darbų parodos, čia rodomi monospek-
takliai, vyksta fortepijoninės muzikos
koncertai, poezijos vakarai. Smagu,

kad parodose dalyvauja ir vyresnės, ir
jaunesnės kartos autoriai, kad į paro-
dų atidarymus atvyksta meno mylė-
tojai. Kaip Jūs pastebėjote, parodose
dalyvauja ne tik JAV  lietuviai daili-
ninkai. Pastaraisiais metais meno
mylėtojai galėjo susipažinti ir su  Lie-
tuvos menininkų, kuriuos gerai
pažįsta ne tik Lietuvos, bet ir Euro-
pos žiūrovas, darbais.

Atsivėrus sienoms, atsivėrė ir
kita Čiurlionio galerijos veiklos gali-
mybė – supažindinti Lietuvos meno
mylėtojus su JAV gyvenančiais ir ku-
riančiais lietuviais menininkais ir
platesniam Amerikos (ne tik lietu-
viams) žiūrovų ratui pristatyti Lie-
tuvos menininkus. Čiurlionio galeri-
jos pasiūlymu, Lietuvoje, Nacionali-
nėje M. Mažvydo bibliotekoje galeri-
jos iniciatyva buvo surengta Jono
Kuprio fotografijos darbų paroda
,,Lietuviai Amerikoje”, susilaukusi

didžiulio pasisekimo ir dabar keliau-
janti po visą Lietuvą. Šiuo metu ta-
riamasi su Lietuvos ambasada Var-
šuvoje dėl penkių lietuvių dailininkų,
gyvenančių ir kuriančių JAV, parodos
atidarymo Varšuvoje, dėl tekstili-
ninkės Reginos Pilkaitis-Benson, ku-
rios paroda neseniai sėkmingai buvo
rodyta Čiurlionio galerijoje, parodos
Vilniuje. 

Žvelgdami į ateitį tikimės, kad
Čiurlionio galerija nuveiks dar daug
darbų, vykdant šios galerijos įsteigėjų
kilnius tikslus – globoti lietuvius
dailininkus, padėti jiems rengti paro-
das, o kartu vykdys ir naujai atsira-
dusius tikslus – kuo plačiau supa-
žindinti JAV lietuvius ir amerikiečius
su Lietuvos dailininkais, o Lietuvai
parodyti, kokių puikių lietuvių dai-
lininkų yra Amerikoje. 

O kaip ,,prisiviliojame” dailinin-
kus? Visai paprastai. Reikia pasakyti,
kad galerija yra žinoma Lietuvoje.
Kai kurie dailininkai kreipiasi asme-
niškai, kai kuriuos pakviečiame mes.
Taip yra ir su dailininkais iš Lietuvos,
ir su čia gyvenančiais. Šiuo metu pa-
rodų tvarkaraštis sudarytas iki pat
Naujųjų  – 2009 – metų.  Tad, jeigu
norite suorganizuoti savo parodą,
teks metus palaukti (juokiasi).

– Galerija yra ne pelno
siekianti institucija. Kaip Jūs
išsilaikote, juk reikia  mokėti už
patalpų nuomą, turite kitokių
išlaidų. Keletą žodžių  apie kas-
dienines  problemas.

– Čia kaip ir visur – nėra lengva.
Sukamės kaip išmanome. Tų pinigų,
kuriuos meno aukotojai suaukoja,
atėję į parodų atidarymus, tikrai ne-
užtenka. Reikia parodai ir katalogėlį

išleisti, ir plakatą padaryti, žiūrėk,
koks stiklas sudužo, arba reikia rėmų
darbams,  o kur dar remontas, patal-
pų nuoma? Juk ne visi dailininkai,
ypač atvažiavę iš Lietuvos, gali už-
simokėti už patalpų nuomą. Esame
dėkingi Jaunimo centro tarybai ir
valdybai, kad jau daugelį metų neke-
lia nuomos mokesčio, taip pat esame
dėkingi Lietuvių Fondui, kuris  mus
remia, Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentui prie LR Vyriausybės,
Lietuvos kultūros ministerijai. O kur
dar lyg ir nematoma parama visų,
kurie prisideda savo darbu prie paro-
dų suruošimų – kas padažo, kas pade-
da parodą išeksponuoti, kas ateina
aukų rinkti, kas rašo, fotografuoja. O
kur dar nemokama radijo stoties
,,Margutis II” reklama, skelbimai
spaudoje ar muzikinių programų at-
likėjų nemokamas dalyvavimas paro-
dų atidarymo metu. Labai daug pade-
da Jaunimo centro darbuotojai Reda
ir Vytautas. Kai imi galvoti – prie pa-
rodų organizavimo prisideda daugybė
žmonių, kurie nesigarsina, yra lyg
nematomi, tačiau be jų nuoširdžios
pagalbos vargu ar išsiverstume.

– Šį  penktadienį galerija
kviečia visus į parodą–konkursą.
Įdomu plačiau sužinoti apie or-
ganizuojamą parodą. Kodėl ji
vadinasi konkursas? Pakalbėkite
plačiau apie tai.

–  Šį penktadienį atidarome Čiur-
lionio galerijos 50-mečiui skirtą paro-
dą. Ilgai galvojome, kaip pažymėti šį
gražų jubiliejų. Vieną vakarą pa-
skambino visiems gerai pažįstama
dailininkė Magdalena Stankūnienė ir
pasiūlė galerijai skirti 2,000 dol. Tad
abiem kilo mintis, kad tuos pinigus
galėtume paskirti dailininkams, ku-
rie dalyvaus penkiasdešimtmečio pa-
rodoje. Taip gimė paroda-konkursas.
Mes ne tik nesitikėjome, bet ir sapne
nesapnavome, kad tiek daug dailinin-
kų atsilieps. Parodoje dalyvauja 65
dailininkai ne tik iš JAV, darbus at-
siuntė dailininkai iš Airijos, Izraelio,
Kanados. 

Tvyrauja kažkokia gera nuotai-
ka, dailininkai džiaugiasi, kad po
daugelio metų suruošta jungtinė pa-
roda, sujungusi į vienas gretas  tiek
anksčiau atvažiavusius, tiek neseniai
atvykusius, tiek vyresnius, tiek jau-
nesnius dailininkus. Esu be galo dė-
kinga mecenatei Stankūnienei, pa-
siūliusiai šią gražią idėją. Sekdami jos
pavyzdžiu prizus įsteigė Brighton Park
valdyba, Jaunimo centro valdyba.
Ačiū ne tik mecenatams, bet ir daili-
ninkams, atsiliepusiems į šį kvietimą
ir dideliam būriui padėjėjų, kurie pa-
dėjo suorganizuoti šį renginį ir verti-
nimo komisijos nariams, kurie išrin-
ko šio konkurso nugalėtojus. 

Vasario 19 d. vertinimo komisija
– Ilona Kurpis, Danas Lapkus, Vincas
Lukas, Val Ramonis – šio konkurso
premijas paskyrė: Alvidui Pakarkliui
ir Irenai Šaparnienei (pirmosios pre-
mijos), Gintarui Jociui ir Danguolei
Kuolienei (antrosios premijos) ir
Renatai Palubinskas ir Vidui Zimkus
(trečiosios premijos). Specialios pre-
mijos paskirtos Vandai Aleknienei ir
Petrui Aleksai. Naudodamasi proga
kviečiu visus dienraščio ,,Draugas”
skaitytojus į parodos, kuri vyks
vasario 22 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre,
atidarymą.

– Nuoširdus ačiū už pokalbį.

Vasario 22 d. atsidarančios parodos ekspozicijos dalis. 
Laimos Apanavičienės nuotr.

Čiurlionio galerija švenčia 50-mečio sukaktį



DRAUGAS, 2008 m. vasario 21 d., ketvirtadienis                    11

Mūsų stalui

Skaniai dienos pradžiai – blynai
Idealus rytas būna tuomet, kai

nereikia niekur skubėti, už lanko
giedra, šalia artimieji, o pusryčiams –
blynai. Juos paruošti ir iškepti labai
paprasta ir neužima daug laiko. Be
to, blynai gali būti ne tik saldūs, bet
ir su vištienos ar sūrio įdaru.

Blynai su uogomis

1,75 oz (50 g) margarino, 
4 kiaušiniai, 
6 oz (175 g) miltų, 
druskos, 
3/4 puodelio (200 ml) pieno, 
10,5 oz (300 g) uogų, 
cukraus pudros arba skysto me-

daus
Margariną ištirpdyti, atvėsinti ir

gerai sumaišyti su kiaušiniais bei
miltais. Pasūdyti. Nuolat maišant lė-
tai supilti pieną. Paruoštą tešlą už-
dengti ir palikti 30 min. brinkti.

Iškepus plonus blynelius juos
apiberti uogomis ir apibarstyti cuk-
raus pudra arba apipilti šlakeliu
skysto medaus.

Blynai su aguonomis ir 
razinomis

4 kiaušiniai, 
7 oz (200 g) miltų, 
3/4 puodelio (200 ml) pieno, 
razinų, 
aguonų, 
skysto medaus arba patinkančios

uogienės
Į gilų indą sumušti kiaušinius ir

gerai juos išmaišyti. Maišant lėtai
suberti pusę nurodyto kiekio miltų.
Išmaišyti. Nuolat maišant supilti
pusę kiekio pieno. Išmaišyti ir suber-
ti likusius miltus. Maišant lėtai
supilti likusį pieną. Į paruoštą tešlą
suberti porą saujų nuplautų razinų ir
saujelę aguonų. Gerai išmaišyti ir
kepti. Iškeptus blynus pagardinti
skystu medumi ar mėgstama uogiene.

Mieliniai blynai

14 oz (400 g) miltų, 
1 oz (30 g) mielių, 
šlakelio šilto vandens, 
šaukštelio cukraus, 
1,5 puodelio (400 ml) pieno,
druskos, 
3 kiaušiniai
Mieles sudėti į pasūdytą vandenį

ir lukterėti, kol pradės putoti. Mai-
šant supilti pieną, įmušti kiaušinius,
suberti cukrų, druską ir miltus. Viską
gerai išmaišyti ir tešlą palikti šiltai
2–3 val. pakilti.

Iškeptus blynus galima pagar-
dinti plakta grietinėle, medumi ar
saldaus sūrelio su aguonomis ir grie-
tinėlės mase.

Lietiniai su vištienos ir riešutų
įdaru

Tešlai:
3,5 oz (100 g) miltų, 
kiaušinio, 
3/4 puodelio (200 ml) pieno,
šaukštelio cukraus
Įdarui:
keptos vištienos filė, 
3,5 oz (100 g) grietinėlės, 
graikinių riešutų, 
prieskonių vištienai
Išmaišyti kiaušinį, miltus, pieną

ir cukrų ir plonu sluoksniu pilti į
aliejumi pateptą keptuvę. Kepti, kol
gražiai apskrunda, apversti ir pakep-
ti kitą pusę. Taip iškepti visus bly-
nus.

Vištienos filė smulkiai supjaus-
tyti, supilti grietinėlę, įberti smulkin-
tų graikinių riešutų ir prieskonius.
Viską gerai išmaišyti. Ant iškepto
blyno krašto uždėti šaukštą įdaro ir
susukti. Taip paruoštus blynus dar
kartą sudėti į keptuvę ir apkepinti iš
abiejų pusių.

Darija Petraitytė
Alfa.lt

A † A
dr. REGINA VALIUKAITĖ

VAITIEKAITIENĖ

Mirė 2008 m. vasario 6 d. Canton, MI,  sulaukusi 89 metų.
Nuliūdę liko: vyras Algirdas, duktė Audronė ir sūnus Arūnas su

šeimomis.
A. a. Regina gimė Kaune ir ten baigė odontologijos studijas.
Šv. Mišios už velionę buvo aukojamos vasario 9 d. Dievo Apvaiz-

dos katalikų bažnyčioje. Po religinių apeigų palaidota Holy
Sepulchre kapinėse Southfield, MI.

Gedinti šeima

Profesorius, psichologijos ir
filosofijos mokslų daktaras, 

kunigas Antanas Paškus
(1922.01.14 – 2008.02.14)

Užgeso didelis Lietuvos šviesu-
lys, švietęs mums savo išmintimi.
Savo giliomis įžvalgomis jis padėjo
mums šio gyvenimo painiavose, teori-
jų įvairovėje rasti tikrąją tiesą. 

Antanas Paškus gimė 1922 m.
sausio 14 d. Branislaviškio vienkie-
myje (Kurklių vlsč., Ukmergės apskri-
tyje). 1942 m. baigė Ukmergės gim-
naziją ir įstojo į Kauno kunigų semi-
nariją. Artėjant sovietų okupacijai,
kartu su kitais klierikais pasitraukė į
Vokietiją. 1944-1945m. mokslus tęsė
(Eichstätt) kunigų seminarijoje. To-
liau studijavo Italijoje (1945-1949 m.
– Romos Gregorianumo universite-
te). Kunigu įšventintas 1948 m. 1949-
1952 m. Miuncheno universitete stu-
dijavo psichologiją ir filosofiją. Nuo
1953 m. iki 1959 m. ėjo Vasario 16-
sios lietuvių gimnazijos Vokietijoje
kapeliono ir dvasinio vadovo pa-
reigas. 1957 m. atvyko į JAV, 3 metus
dirbo Norwich parapijoje (Connec-
ticut vyskupijoje) vikaru ir psicho-
loginiu konsultantu. Atvykęs į New

York, gilino mokslines studijas Co-
lumbia ir Fordhamo University.
1961-1964 m. ir 1969-1973m. dėstė
psicholigiją Gannon kolegijoje Pen-
nsylvania, JAV). 1964-1969 m. – pro-
fesorius asistentas šv. Jono univer-
sitete (Jamaica, New York valstija).
1970-1973m. – klinikinis psichologas
Hammot psichologinėje ligoninėje
(Erie, Pennsylvania). 1973-1977m. –
profesorius  University of Ottawa in
Ontario Canada. 1978-1980m. – So-
merset ligoninės (Pennsylvania) psi-
chologinio skyriaus patarėjas, vyriau-
siasis psichologas. 1980-81m. – Jac-
kson (Rytų Louisiana) psichologas.
Nuo 1981 m. iki išėjimo į pensiją dir-
bo Norwich vyskupijos konsultacinio
centro ir tarptautinio kunigų ir vie-
nuolių terapijos centro (JAV Connec-
ticut valstijoje) klinikiniu psichologu.

Išėjęs į pensiją, apsigyveno South
Orange (New Jersey  valstijoje), pag-
rindinį dėmesį skirdamas knygų ir
straipsnių rašymui. Parašė 14 knygų
ir  daugiau  nei 50 straipsnių. Bend-
radarbiavo lietuviškoje spaudoje –
„Ateitis”, „Aidai” ir „Laiškai lietu-
viams”. Dirbo su studentais atei-
tininkais. Talkino Amerikos lietuvių
pastoracijoje: parapijose (Kearny,
Our Lady of Sorrows, Paterson,
Elizabeth, NJ,  Šv. Petro ir Povilo) ir
įvairiose konferencijose.

Atgavus Lietuvai laisvę, nuolat
keliavo į Lietuvą – dėstė Lietuvos
universitetuose ir kunigų seminari-
jose. Paskutinius kelis metus jau
nebeatvažiuodavo į Lietuvą. Po sun-
kios ligos mirė š. m. vasario 14 d.  A.
Paškus bus laidojamas Lietuvoje, kai
pavyks sutvarkyti visus reikalingus
pervežimui formalumus. 

Lietuva neteko ne tik mokslinin-
ko, bet ir didelio geradario. Jis daug
kam Lietuvoje padėjo materialiai,
ypač rėmė siekiančius mokslų. O pa-
skutines savo santaupas prieš mirtį
per Lietuvių katalikų religinę šalpą
atidavė Panevėžio katedros senelių
namams įrengti. Šitaip jis krovė sau
lobį danguje (taip jis rašė ne viename
savo laiške).

Meldžiamės už kilnųjį tautietį,
kunigą, mokslininką, Žmogų iš di-
džiosios raidės ir tikime, kad jis, nu-
ėjęs į Tėvo namus, iš ten mus laimi-
na. Amžinąjį atilsį duok mirusiam,
Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam
tešviečia, tegul ilsisi ramybėje.

Vyskupas
Jonas Kauneckas

Kunigas Antanas Paškus
Jono Tamulaičio nuotr.

A † A
LAIMĖ BILAIŠYTĖ-KOCH

Mirė 2008 m. vasario 7 d.
Gimė 1928 m. Lietuvoje.
A. a. Laimė buvo pašarvota Palos-Gaidas laidojimo namuose.
Po šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje a.a. Laimė buvo

palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo Tėvelio.

Liūdi brolis Viktoras su šeima
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��Vyskupas Paulius A. Baltakis,
OFM praneša, kad 2008 m.  vasario
13 d., trečiadienį, po sunkios ir ilgos
ligos mirė kun. dr. prof. Antanas Paš-
kus. Gedulingos šv. Mišios buvo
aukojamos vasario 16 d., Šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje, Elizabeth, NJ. Pa-
laikai bus sudeginti ir pervežti į Lie-
tuvą palaidojimui. 

��Mūsų rėmėja, palikimo palikė-
ja  Gražina Musteikienė kovo 4 d.
tradiciškai  ruošdavo  šeimos šventę
paminėti ir savo vyrą Kazį Musteikį
ir dukterį Gražiną Musteikytę. Šiais
metais Vydūno fondas kviečia visus
savo narius ir rėmėjus kovo 2 d. 9 val.
r. dalyvauti šv. Mišiose už Musteikių
šeimą. Mišios bus aukojamos Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje,
Lemonte.

�Gavėnios susikaupimo popie-
tės Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Park, Čikago-
je, vasario 22–23 d. Tema: ,,Kaip
mums šiais laikais atsiliepti į Švč.
Motinos ir Jos Kūdikio nusiskundimą
Šiluvoje”. Susikaupimui vadovaus
kun. Kęstutis Trimakas. Penktadie-
nį, vasario 22 d., 3 val. p. p. – konfe-
rencija ir Kryžiaus kelio apmąsty-
mas. Šeštadienį, vasario 23 d., 3 val.
p. p. – konferencija ir temai atitinka-
mos pamaldos. 4 val. p. p. – atnašau-
jama šv. Mišių auka.

��Tikrų vyrų dieną, vasario 23 d.,
šeštadienį, 8 val. v. Willowbrook
Grand Hall, 8900 S. Archer Rd.,
Willow Springs, IL, vienintelėje ir
išskirtinėje programoje koncertuos
moterų ,,širdžių ėdikai”, tikri vyrai:
Edmundas Kučinskas, Česlovas Ga-
balis ir Žilvinas Žvagulis. Bilietus
galite nusipirkti parduotuvėje: ,,Lie-
tuvėlė”, kavinėje ,,Bravo” ir Atlantic
Express Corp. Tel. pasiteiravimui:
630-464-5000.

�Pasaulio lietuvių centro meti-
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,
vasario  24 d. PLC didžiojoje salėje,
14911 127th  Street, Lemont. Susi-
rinkimą pradėsime 12:45 val. p. p.
Kviečiame dalyvauti PLC narius, rė-
mėjus ir visą lietuvišką visuomenę.

�Vasario 24 d., sekmadienį, 9 val.
r. šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero. Po Mišių, 10 val. r. parapijos
salėje Vasario 16-osios minėjimas.
Pagrindinis kalbėtojas – Aleksas Vit-
kus. Meninę programą atliks Vilmos
Meilutytės vadovaujamas parapijos
choras ir skaitovės Audronė Berna-
tavičienė bei Virginija Maurucienė.

�Kun. Ričardas Doveika, Vil-
niaus arkikatedros bazilikos admi-
nistratorius ir Vilniaus arkivyskupi-
jos kurijos kancleris, Gavėnios proga
kovo 1–5 dienomis aplankys lietuvių
telkinius Čikagos apylinkėse. Gavė-
nios–Velykų susitelkimui svečias
pristatys Dieviškojo Gailestingumo,
Marijos Apsireiškimo Šiluvoje ir
kitas temas. Netrukus bus paskelbta
detali šių misijų programa. Tikin-
tieji kviečiami dalyvauti, ruoštis
Kristaus Mirties ir Prisikėlimo –
Velykų iškilmei.

�Norinčius sužinoti apie ,,Žibu-
rėlį” ir Montessori metodo auklėjimo
būdą kviečiame atvykti į mokyklėlės
Atvirų durų dieną kovo 8 d., šešta-
dienį, 9 val. r.  PLC, Lemonte. Vaikai
į mokyklėlę priimami nuo 3 metukų.
Tel. pasiteiravimui: 630-257-8891.

�Kviečiame visą lietuvišką jau-
nimą atvykti į Dainavos stovyklavietę
rekolekcijoms. Rekolekcijos prasidės
penktadienį, kovo 14 d., 6 val. v. ir
baigsis sekmadienį, kovo 16 d., 12
val. p.p. Tel. pasiteiravimui: 248-538-
4025. Registracija iki kovo 7 d.  el.
paštu:  linusyte@comcast.net

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Tel. 708-349-0348.

Vasario 24 d. po 11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje rengiama Gavėnios rekolekcijų popietė 

su misijoje viešinčiu pranciškonų kun. Juliumi Sasnausku.
Ta proga ruošiami specialūs ,,Sriubos pietūs”, kurių pelnas bus skirtas

paremti ,,Caritas” sriubos valgyklas Lietuvoje. Vietų skaičius ribotas, tad
prašome registruotis iš anksto Misijos raštinėje tel.: 630-257-5613. Siūlo-
ma auka – 10 dol. asmeniui, 25 dol. šeimai. 

Dėkojame visiems, kurie atsiliepiate į Viešpaties raginimą sušelpti alks-
tančiuosius.

Lietuvos valstybės atkūrimo die-
nos – Vasario 16-osios proga Lietuvos
Respublikos generalinis konsulatas
Čikagoje š. m. vasario 16 dieną su-
rengė parodos „Pirmoji banga” ati-
darymą, kuris vyko Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, Čikagoje. Parodą
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje organizavo kar-
tu su Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo biblioteka ir Balzeko lietu-
vių kultūros muziejumi. 

Parodos atidarymo metu su-
sirinkusius su Vasario 16-ąja pasvei-
kino Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulas Čikagoje Arvydas Dau-
noravičius ir Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus prezidentas Stanley
Balzekas, Jr. A. Daunoravičius pasi-
džiaugė, kad JAV gyvenantys lietu-
viai šioje parodoje turi puikią progą
susipažinti su savo pačių istorija, pa-
žvelgti kaip JAV kūrėsi pirmieji išei-
viai iš Lietuvos, kaip jie savo veikla
ne tik išlaikė lietuvybę, bet ir prisi-
dėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo
1918 metais. 

Parodoje „Pirmoji banga” ekspo-
nuojamos lietuvių draugijų JAV do-

kumentų, nuotraukų, lietuvių lei-
džiamų knygų, periodinių leidinių, to
meto žymių asmenybių laiškų kopi-
jos. Paroda supažindina visuomenę
su XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
Lietuvių emigracijos į Jungtines
Amerikos Valstijas istorija, lietuviškų
knygų leidyba, lietuvių kultūrine ir
visuomenine veikla JAV. Paroda pris-
tato Lietuvos nacionalinėje bibliote-
koje saugomus vertingus lietuvių
emigrantų archyvinių ir spausdintų
dokumentų rinkinius. 

Parodą „Pirmoji banga” taip pat
papildo eksponatai iš Balzeko lietu-
vių kultūros muziejaus kolekcijos –
įvairios to meto nuotraukos, žmonių
laiškai giminėms į Lietuvą, pirmieji
anglų ir lietuvių kalbų žodynai, pasai
ir kiti originalūs dokumentai, per-
teikiantys tiek lietuvių kelią į JAV,
tiek jų kūrimąsi ir gyvenimą šioje
šalyje. 

Paroda Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje Čikagoje veiks iki š.m.
kovo 2 dienos.

LR generalinio konsulato
Čikagoje inf.

Parodos lankytojai apžiūri eksponatus.                                Jono Kuprio nuotr.

Lietuvių emigracijos į JAV istorija

Visi – nuo mažiausių iki didžiausių – ruošėsi Vasario 16-osios šventės
paminėjimui. Nuotraukoje: Čikagos lituanistinės mokyklos ikimokyk-
linukai repetuoja šokį, kurį vėliau sušoko šventiniame minėjime.

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Vasario 10 d. vykusiame JAV LB Švietimo tarybos, vadovaujamos
pirmininkės Daivos Navickienės, posėdyje nutarta:

2007 m. ,,Gintarinio obuoliuko” premiją skirti Danai Vainaus-
kienei, Maironio lituanistinės mokyklos, NY, 9 klasės mokytojai

Premijos mecenatas – Lietuvių Fondas.

Veronica Janusaitis, gyvenanti Port Orange, FL pratęsdama me-
tinę „Draugo prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Gediminas Indreika, gyvenantis  Addison, IL pratęsė prenume-
ratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Gediminas Kazėnas, gyvenantis Lemont, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame nuo-
širdų ačiū.


