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•Lietuvių telkiniuose. Wor-
cester naujienos (p. 2).
Vasario 16-osios minėjimas
Los Angeles (p. 4).
Rochester lankėsi gen. kon-
sulas (p. 9)
•Adamkaus pranašystės iš-
sipildymas (p. 3)
•Komentaras. Pro virtuvės
langą (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
8)
•Lietuva iš arčiau (12)(p. 9)
•Artėja dr. A. Damušio
sukaktys (p. 10)

Europos Sâjungos naudâ Lietuvai
nubraukia emigrantai

Vilnius, vasario 27 d. (Alfa.lt) –
Priešingai nei buvo spėjama, įstojus į
Europos Sąjungą (ES) Lietuvoje ne-
padaugėjo užsienio verslininkų, no-
rinčių investuoti savo pinigus, taip
teigia stojimo į ES poveikį šalies eko-
nomikai tyrę žinovai. Jų nuomone,
emigravus darbininkams, investuoto-
jams čia nebėra ko veikti. O daugiau-
sia naudos Lietuva gavo padidėjus
eksportui bei struktūrinei ES para-
mai. Tyrimas parodė, kad vien 2006
m. dėl Europos Sąjungos Lietuvos
ekonomika augo 2,7 proc. punkto
greičiau, nei būtų augusi neįstojus į
ES. Pagrindinės augimo priežastys –
paskatintas eksportas – tiek į Euro-
pą, tiek į NVS, taip pat ES finansinė
parama. Daugiausiai naudos ekono-
mikai buvo iš struktūrinių fondų,
mažiausiai – iš paramos žemės ūkiui.

„Žvelgiant į ateitį nieko nepra-
radome, tik augimas pasislinko į
ateitį, nes ko nepaėmėme 2006 m., tą
paimsime 2007–2008 m.”, – kalba
„DnB Nord” banko analitikas Ri-
mantas Rudzkis, vienas narystės ES
poveikio ekonomikai tyrimo autorių.

Jis teigia, kad jei ES parama Lietu-
voje būtų panaudojama geriau nei da-
bar, 2006 m. Lietuva būtų augusi dar
greičiau – ES narystė ekonomiką pa-
pildomai paaugintų per 3 proc. punk-
to. Priešingai nei buvo numatoma an-
ksčiau, narystė investuotojų į Lietuvą
nepriviliojo. „Laukiamas poveikis ne-
buvo pasiektas”, – sako R. Rudzkis.

Dabartinis tyrimas neparodė,

kiek reikšminga Lietuvai buvo 2004
m. prasidėjusi emigracija iš šalies.
Mat beveik nėra oficialių duomenų
apie emigracijos dydžius bei emigran-
tų į Lietuvą atsiunčiamas lėšas, aiški-
na R. Rudzkis. Jo ekspertine nuomo-
ne, tik įstojus į ES emigracijos povei-
kis ekonomikai buvo teigiamas, bet
šiuo metu – labai žalingas. „Akivaiz-
dus teigiamas Nukelta į 6 psl.

„Gazprom” toliau graso prisukti kranelî

Vilnius, vasario 27 d. (Balsas.lt)
– JAV doleris smuko į rekordines že-
mumas euro atžvilgiu iki 1,505. Tai
lėmė ne tik pranešimai apie silpno-
kus JAV ekonomikos rodiklius, bet ir
aiškėjanti tolimesnio JAV dolerio pa-
lūkanų mažinimo ateitis. JAV doleris
pasiekė ir visų laikų rekordines že-
mumas valiutų krepšelio atžvilgiu.

Dolerio silpnumas nuolat kelia
doleriais apmokamų žaliavų ir meta-
lų kainas. Naftos kainos vėl pakilo
nuo 99 iki 102 JAV dolerio už statinę,
o investicijų apsaugos garantu vėl ta-
pę brangieji metalai kopė į naujas re-
kordines aukštumas.

Pigus doleris nėra vien bankų ir
spekuliantų rūpestis. Netekusio ver-
tės pinigo pasekmes pasaulio ūkis
pajuto ir maisto bei pramonės žalia-
vų gamintojams padidinus kainas.
Svarstoma, kad kitą savaitę susitikę
Naftą eksportuojančių valstybių or-
ganizacijos OPEC atstovai nutars su-
mažinti oficialių naftos gavybos kie-
kį. O tai taip pat kelia „juodojo auk-
so” kainas.

Šv. Kazimierui skirta moneta –
didžiausia dvasinè dovana

Vilnius, vasario 27 d. (ELTA) –
Lietuvos karalaičio Šv. Kazimiero as-
menybė – didžiausia dvasinė dovana
Lietuvai, o jo 550-osioms gimimo me-
tinėms į apyvartą išleista sidabrinė
proginė 50 litų moneta – dėkingumo
ženklas ir priminimas visuomenei,
kokį turtą mes turėjome. Tokius žo-
džius šios proginės monetos prista-
tyme Lietuvos banke tarė Vilniaus
arkikatedros klebonas Ričardas Do-
veika.

,,Ši istorinė karališko rango as-
menybė buvo dovana visomis pras-
mėmis – tiek valstybiniame lygmeny-
je, tiek dvasiniame, tiek miestelėnų
gyvenime. Nuo jo mirties, nuo sugrį-
žimo į amžinybę visų mūsų pagarba,
atmintis yra ta dovana, kurią mes iš
savo širdžių dovanojame. Ši moneta
ir ši asmenybė kiekvienam iš mūsų
primena ir parodo, jog šventumas yra
kiekvieno žmogaus kelias”, – kalbėjo
R. Doveika.

Šv. Kazimiero monetos grafinio

projekto ir gipsinio modelio autorius
– dailininkas Giedrius Paulauskis.
Monetos išleistos 5,000 vienetų tira-
žu, jos kaina su dėžute – 150 litų, o be
dėžutės – 130 litų. Moneta bus ir mo-
kėjimo bei atsiskaitymo priemonė,
tačiau kolekcininkų ji vertinama kaip
vertybė.

Narystė Europos Sąjungoje investuotojų į Lietuvą nepriviliojo.

Vilnius, vasario 27 d. (Balsas.lt)
– Rusijos dujų monopolininkas „Gaz-
prom” teigia ketvirtadaliu sumažin-
siantis dujų tiekimą Ukrainai, jei ne-
bus išspręsti esminiai su tiekimu su-
siję ginčai, skelbia „Russia Today”.
Pagrindinė problema, trukdanti dujų
tiekimui, yra Ukrainos skola už pra-

ėjusius metus. Sausį Ukrainos vado-
vai viešėjo Maskvoje, kad išspręstų
pagrindinius nesutarimus pradedant
skola už gautas dujas, baigiant naujos
įmonės, tieksiančios dujas Ukrainai,
steigimu.

Tačiau problema gali būti ne tik
skola. Dujų tiekimą Kremlius gali

naudoti kaip grasinimo įrankį siekda-
mas paspausti Kijevą, kad šis atsisa-
kytų savo euroatlantinių ambicijų.
Vos prieš kelias savaites Vladimir Pu-
tin netgi grasino nukreipti Rusijos
branduolines raketas į Ukrainą, jei ši
prisidės prie JAV gynybinio skydo kū-
rimo ar įsileis į šalį NATO bazes.

Euras – už 1,50
dolerio ir kiti
rekordai

„Gazprom” taipogi pranešė apie susi-
tarimą su didžiausiu Rusijos anglies
gamintoju SUEK. Abi firmos į vieną
bendrą įmonę sujungs savo anglies
gavybos bei elektros energijos gamy-
bos įmones. Naujos įmonės vertė, ku-
rioje „Gazprom” turės 51 proc. akci-
jų, sieks 16 mlrd. dolerių.

Šv. Kazimierui skirta moneta.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.
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Oro paõtu
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WORCESTER, MA

ALRK Moterų sąjungos 5-osios
kuopos susirinkimas

JANINA MILIAUSKIENÈ

Vasario 3 d. po Mišių Šv. Ka-
zimiero parapijos salėje įvyko pirmas
šių metų ALRK Moterų sąjungos 5-os
kuopos susirinkimas, kurį pradėjo
pirm. Verutė Šimkienė. Ji pakvietė
kleb. kun. Ričardą Jakubauską, kuris
yra dvasios vadovas, sukalbėti maldą
už praėjusiais metais mirusią kuopos
pirm. Aldoną Jakniūnaitę, mirusią
spalio 20 dieną. Sekretorė Janina
Miliauskienė perskaitė praėjusio su-
sirinkimo protokolą, kuris narių
buvo priimtas, ir pristatė šių metų
kuopos valdybą: Verutę Šimkienę
(pirmininkė), Angelę Garsienę (vice-
pirm.). Janina Miliauskienė ilgametė
sekretorė ir korespondentė, pasiliko
ir toliau narėms pageidaujant ir plo-
jant tose pačiose pareigose. Danutė
Miner iždininkė. Renginių komitetą
sudaro: Marytė Tamulevičienė, Irena
Savickienė ir Carol Kozlovski. Kuo-
pos iždo knygų tikrintojos Teresė
Adomavičienė ir Olga Keršytė, pa-
tikrinusios Danutės Miner vedamas
kuopos iždo knygas, rado jas ne tik
teisingai, bet ir labai tvarkingai
vedamas.

Pirmininkė V. Šimkienė informa-
vo, kad Worcester Lietuvių organi-
zacijų taryba vasario 17 d. ruošia Lie-

tuvos Nepriklausomybės šventės
minėjimą, kuris prasidės 10 val. ryto
šv. Mišių auka Šv. Kazimiero parapi-
jos bažnyčioje ir baigsis su tolimesne
programa parapijos salėje. Nutarta
dalyvauti pamaldose, minėjime ir
suteikti 100 dol. auką Tautos fondui.
Aukos bus renkamos per minėjimą
salėje. Jas rinks Organizacijų tarybos
iždininkas inž. Algis Glodas su pa-
dėjėju.

Taip pat susirinkimas nutarė
paskirti 200 dol. auką „Šiluvos šven-
tovei” Lietuvoje, nes šiais metais
švenčiame 400 metų kaip Dievo
Motinėlė Marija apsireiškė Šiluvo-
je.

Kiekvienais metais dedame skel-
bimą į parapijos biuletenį, kuriame
kviečiame moteris ir merginas įsi-
jungti į mūsų garbingą Amerikos
Lietuvių Romos katalikių moterų
sąjungą, kurios šimto metų gimta-
dienį švęsime už šešerių metų. Mi-
nėtam skelbimui paskirta 100 dol.
auka. Susirinkimas buvo ilgas ir
darbingas. Nustatėme gaires visiems
šių metų kuopos darbams. Susirin-
kimui pasibaigus, kuopos pirmininkė
pakvietė visas nares prie kavutės ir
užkandėlių, kur vyko įvairūs pokal-
biai, nes jau seniai buvome susitiku-
sios.

Tėvyne Lietuva,
per amžius būk laisva

JANINA MILIAUSKIENÈ

Worcester Lietuvių oranizacijų
taryba vasario 17 d. suruošė Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo 90
metų sukakties paminėjimą. Nepai-
sant labai nedėkingos šių metų žie-
mos, šis sekmadienis buvo tikra Die-
vo dovana mums. Saulutė savo šiltais
spinduliais glostė mūsų veidus, lydė-
dama visus į Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos bažnyčią. Amerikos, Lietu-
vos ir lietuviškų organizacijų vėliavos
buvo sustatytos altoriaus šonuose.
ALRK Moterų sąjungos 5 kuopos na-
rės, pasipuošusios tautiniais drabu-
žiais, Danutė Minor ir Gema Šer-
mukšnytė padėjo prie altoriaus trijų
spalvų vainiką.

Šv. Mišias už Lietuvą atnašavo
parapijos kleb. kun. Ričardas Jaku-
bauskas. Jis pasakė ir pamokslą. Šv.
Mišių skaitinius skaitė Jolita Sugur.
Aukojimo dovanas prie altoriaus at-
nešė Janina Miliauskienė ir Marytė
Tamulevičienė. Giedojo parapijos
choras, įspūdingai vadovaujamas var-
gonininkės David Moulton. Tik gaila,
kad nuo praėjusių metų rudens nesi-
girdi mūsų gražiabalsio solisto Vale-
rijono Roževičiaus ne tik solo, bet ir
chore giedančio. Laukiame jo sugrįž-
tant su nauja energija ir gera sveika-
ta. Mišių pabaigoje sugiedoti Ame-
rikos ir Lietuvos himnai, taip pat „O
Kristau, Pasaulio Valdove”.

Po pamaldų dalyviai, kurių buvo
gausu, persikėlė į salę. Čia vyko to-
limesnė šventės dalis. Susirinkusius
pasveikino Organizacijų tarybos pir-
mininkas Petras Molis. „Švenčiame
755 metus nuo Lietuvos valstybės
įkūrimo, 90 metų nuo Lietuvos ne-
priklausomybės paskelbimo ir 18 me-
tų nuo Lietuvos prisikėlimo. Lietuva

laisva, bet mūsų parama dar labai
reikalinga našlaičiams ir seneliams”
– sakė jis.

Programai vadovavo Organiza-
cijų tarybos vicepirm. Romas Jaku-
bauskas. Klebonas kun. Ričardas
Jakubauskas sukalbėjo invokaciją.
Žuvusieji ir žūstantieji pagerbti su-
sikaupimo minute. Buvo pakviesta
pagrindinė šventės kalbėtoja dr.
Dalia Giedrimienė. Prelegentės tema
buvo: „Kalbėkime apie Lietuvą.”
Šiandien švenčiame 90 metų Lietu-
vos Nepriklausomybės paskelbimo
šventę. Per daugybę metų joje įvyko
įvairūs pokyčiai, bet Lietuva svarbi
mums, o mes – jai. Lietuviai labai iš-
tvermingi ir nepasiduodantys savo
nusistatymuose. Tai pasako pati is-
torija, nes per daugybę metų teko
kovoti su daugeliu priešų, paskuti-
nioji Sovietų Sąjungos okupacija, tru-
kusi 50 metų, kurią daugelis prisime-
name, nesužlugdė lietuvių ir jau 18
metų Lietuva yra laisva. Ką mes ga-
lime duoti Lietuvai, o Lietuva mums?
– klausė prelegentė. Nepaisant kur
lietuviai begyventų, nenorime būti
atskirti nuo Lietuvos. D. Giedrimienė
paminėjo įvairias šių laikų proble-
mas, ypač tiems, kurie atvyksta da-
bar iš Lietuvos. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė atstovauja visiems
lietuviams, išsisklaidžiusiems 37-
iuose pasaulio kraštuose. Sunku
palaikyti ryšį tarp visų valstybių,
išspręsti tuos keblius klausimus, ypač
dėl dvigubos pilietybės, nes kiekvieno
krašto Lietuvių Bendruomenė turi
savo problemas, rūpesčius. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė bando įkurti
naują komisiją, kuri palaikytų ryšius
su visuose kraštuose esančiais lietu-
viais, bet nėra lengva tai pasiekti, nes
ne visi atstovai yra vienodos nuo-

monės. Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menė nori padėti visiems, nes emi-
gracija mažina lietuvių skaičių
tėvynėje, o užsienyje jų didėja. Ypač
opios problemos ten, kur emigracija
paliečia šeimas, jas išskirdama. Todėl
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
įvairiais būdais bando ir deda pastan-
gas tas visas negeroves išraizgyti.
Šventės dalyviai prelegentės klausė
daug įvairių klausimų, į kuriuos jie
maloniai atsakinėjo. Programos ve-
dėjas padėkojo, o mes patvirtinome
karštais plojimais.

Massachusetts valstijos guberna-
torius Deval L. Patrick atsiuntė
proklamaciją. Ją perskaitė Danutė
Marcinkevičiūtė. Romas Jakubaus-
kas perskaitė JAV krašto LB rezoliu-
ciją, kuri šventės dalyvių buvo vien-
balsiai priimta.

Priartėjome prie linksmesnės
šventės dalies. Dvi sesutės Onytė ir
Rožytė Harris paskambino pianinu:
Onytė – trijų modernių dainų pynę:
Boston, „The Great Escape” ir „How
to Save a life”. Rožytė – „Edelweiss”
(Rodgers Hammersatein) ir Solfe-
gietto (Carl Bach).

Parapijos choras, vadovaujamas
D. Moulton, padainavo 3 dainas:
„Lietuva brangi”, „Norėčiau aš ke-
liauti” ir „Žemėj Lietuvos”. Daina
yra neatskiriama lietuvio dalis. Ji yra
mūsų dvasios išraiška. Visi šventės
dalyviai, kartu su programos vedėju,
visiems programos atlikėjams plojo.

Skautės, vadovaujamos tuntinin-
kės Irenos Markavičienės, suruošė
užkandžių ir kavos visiems šventės
dalyviams.

Buvo renkamos ir aukos, kurios
skiriamos pagal aukotojų pageidavi-
mą: Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nei, JAV Krašto Lietuvių Bendruo-
menei, Tautos fondui ir ALTui. Au-
kas rinko Organizacijų tarybos ižd.
Algis Glodas.

Didžiausią renginio darbų dalį
atliko tarybos valdyba: pirm. Petras
Molis, vicepirm. Romas Jakubaus-
kas, ižd. Algis Glodas, sekr. Giedrė
Razvadauskaitė, narys Arvydas Kli-
mas.

Artėjant Šv. Kalėdoms, visus mus apima šventinė nuotaika, pri-
pildyta nuoširdumo ir gerumo. Tada visi stengiamės prisiminti arti-
mus žmones, palinkėti jiems ramybės, džiaugsmo, sėkmės. Štai ir
mums, susirinkus į paskutinį šventinį posėdį Irenos ir Vytauto Alks-
ninių namuose, aptariant praėjusių metų veiklą, gimė mintis ap-
lankyti lietuvius, gyvenančius Jurgio Matulaičio slaugos namuose,
kurie yra įkurti CT valstijos šiauriniame pakraštyje Putname. Nors
kiekvienas iš mūsų aplankytų lietuvių turėjo papuoštas eglutes, mes
taip pat norėjome palikti ant jų stalelio nors mažą Kalėdinę šakelę,
kurią nepaprastai gražiai papuošė mūsų tarybos narė Sniega. Smagu
buvo susitikti, stipriai apkabinti ir pasidalinti ta jaukia Kalėdine nuo-
taika su gerbiamais lietuviais. Užvėrę šių namų duris, supratome,
kad mes privalome kuo dažniau jas atverti.

Diana Norkienė ir Snieguolė Stapčinskaitė
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Kas jį nešė į tą galerą?

PETRAS KATINAS

Prieš maloningai užleisdamas Rusijos prezidento vietą savo įpėdi-
niui pirmajam vicepremjerui Dmitrij Medvedev kovo 2 d. įvyk-
siančiuose rinkimuose, nenuspėjamo Rytų kaimyno, vis dar

tebesvajojančio apie ,,didžiojo brolio” padėtį, atsigaunančios imperijos
prezidentas Vladimir Putin surengė Maskvoje savo paskutinę didžiulę
spaudos konferenciją. Niekas, žinoma, net negalvoja, kad rinkimai bus
bent jau dėl akių panašūs į demokratinius. Ypač po įvykusių Valstybės
Dūmos rinkimų, kuriuose naujosios valdančiosios partijos ,,Vieningoji
Rusija” (Jedinaja Rosija) kandidatams jau iš anksto buvo paskirstyti port-
feliai. Dabar gi niekas net neabejoja – prezidento rinkimus užtikrintai
laimės V. Putin pasirinktas įpėdinis D. Medvedev. Na, o didinga, taip va-
dinama atsisveikinimo spaudos konferencijoja, į kurią buvo sukviesta
daugiau nei pusantro tūkstančio Rusijos ir užsienio žurnalistų, bene la-
biausiai įsiminė ne tiek paties V. Putin pagyros, į kokias didžiules aukštu-
mas pakilo Rusija per jo vadovavimo aštuonerių metų laikotarpį, kiek fra-
zė, kad jis per tas dvi prezidento kadencijas buvo „tarsi vergas, pririštas
prie galeros irklų”. Žinoma, nepaaiškino, kas gi buvo tie, kurie jį pririšo
prie tos galeros. Beje, dabar jau beveik aišku, kad ne velionis buvęs prezi-
dentas Boris Jelcin savo įpėdiniu pasirinko beveik niekam nežinomą KGB
pulkininką, buvusį KGB rezidentą vadinamojoje Vokietijos demokratinėje
respublikoje, o KGB=FSB. B. Jelcin nesutikimo atveju su juo būtų buvę
susidorota, apkaltinant jį Rusijos valdžios atidavimu oligarchams.

V. Putin spaudos konferencijoje pirmiausia, pasigyrus ekonomikos ki-
limu, buvo užsipultos Vakarų įstaigos, konkrečiau – Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacija bei Demokratinių įstaigų ir žmogaus tei-
sių biuras. Esą šios tarptautinės organizacijos bandė diktuoti Maskvai
savo sąlygas, kiek stebėtojų atsiųsti į kovo 2-osios Rusijos prezidento
rinkimus. Nesiskaitydamas su žodžiais Kremliaus valdovas patarė vi-
siems, kurie nori pamokyti Rusiją demokratijos, verčiau pamokyti savo
žmonas, kaip virti kopūstienę. Be to, pagrūmota Lenkijai ir Čekijai, jeigu
šios sutiktų sutelkti savo teritorijoje JAV priešraketinio skydo elementus.
Dar daugiau, pamosuota kumščiu ir Ukrainai, jeigu jos vadovai išdrįs ir
toliau siekti narystės NATO. Pasirodo, Ukraina yra vos ne Rusijos teri-
torija, gyvybiškai svarbi Rusijai, ir niekam nevalia ten kišti nosies.

Nemažai dėmesio V. Putin skyrė ir Rusijos karinės galybės stiprini-
mui, primindamas, kad nuo šiol pasaulis privalės klausyti ir gerbti Rusiją
bei jos nepaprastai sustiprėjusias ginkluotąsias pajėgas. Neatsitiktinai
kone kasdien Rusijos spauda skelbia žinias, kad Rusijos armija apgink-
luojama tokiais ginklais, apie kokius negali svajoti net amerikiečių hege-
monistai, jau nekalbant apie didžiuliais priešais tapusius britus. Štai ištri-
mituota, kaip Rusijos karo laivai vėl daro tvarką pasaulio vandenynuose,
konkrečiau, Atlante bei Viduržiemio jūroje. Ten savo galybę jau parodė
lėktuvnešis „Admirolas Kuznecovas”, Šiaurės laivyno didieji povande-
ninių laivų naikintojai „Admirolas Levčenko”, „Admirolas Čabanenko” ir
kiti galingi karo laivai, tarp jų ir modernizuotas Juodosios jūros laivyno
raketinis kreiseris „Maskva”. „Mums jau nebėra neįvykdomų uždavinių
viso pasaulio vandenynuose. Mūsų laivų pasirodymas tuose vandenynuo-
se ir jūrose dar kartą pasauliui akivaizdžiai parodė, kad Rusija vėl turi
galingą laivyną, kuris gali visiškai apginti mūsų interesus bet kokiame
pasaulio vandenyno taške”, – pareiškė Šiaurės laivyno vadas Nikolaj
Maksimov.

Na, o grūmojant Lenkijai, Čekijai bei Ukrainai ir Gruzijai pats prezi-
dentas V. Putin ir jo generolai jau paskelbė, kad, sutelkus amerikiečių
priešraketinio skydo elementus Lenkijoje ir Čekijoje, Rusijos ginkluoto-
sios pajėgos bus permestos į Karaliaučiaus (Kaliningrado) sritį. Kaip pra-
nešė Rusijos geopolitinių problemų akademijos prezidentas ganerolas Le-
onid Ivašov, jeigu JAV įvykdys savo planus dėl priešraketinės gynybos
skydo, tai Rusija Karaliaučiaus srityje išdėstys operatyvinius taktinius ra-
ketų kompleksus „Iskander”. Tuo tarpu Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija, vadovaujama Petro Vaitiekūno, skelbia neturinti jokių žinių apie
ketinimą tokias raketas telkti Lietuvos pašonėje. Panašiai šneka ir vienas
iš socialdemokratų ideologų Seimo Užsienio reikalų komiteto pirminin-
kas Justinas Karosas. Pasak jo, tokie pranešimai tėra tik paprasti grasi-
nimai, neturintys nieko bendro su realybe. Kitokių vertinimų iš tokių išti-
kimų Maskvai žmonių kaip P. Vaitiekūnas ar J. Karosas ir negalima lauk-
ti.

Sugrįžkime prie V. Putin galeros, kurią jis, kaip ir buvę jo pirmtakai
SSKP generolai ir maršalai, plukdo branduolinėn aklavietėn. Jei ir toliau
tęsis kai kurių Vakarų politikų ir net NATO valstybių vadovų kin-
kadrebystė prieš Rusiją, galime sulaukti sunkiai įsivaizduojamų tragiškų
pasekmių.

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis!

Apsilankykite — www.draugas.org

ADAMKAUS PRANAŠYSTĖS
IŠSIPILDYMAS

RYTAS STASELIS

Tris ketvirtadalius vamzdžių,
Baltijos jūros dugnu tiesiant Rusiją ir
Vokietiją sujungsiantį dujotakį ,,Nord
Stream”, gamins vokiečių bendrovė
,,Europipe”. Vamzdžių klojimo jūroje
– brangiausiai apmokami magistralės
statybos darbai patikėti italų kompa-
nijai ,,Saipem”. Paskutinį stambų
,,Nord Stream” tiesiančios bendrovės
skelbtą – logistikos organizavimo ir
vamzdžių betonavimo 650 mln. eurų
vertės sutartį, laimėjo prancūzų ,,Eu-
pec PipeCoatings”.

Dvi vamzdžių betonavimo ga-
myklos bus pastatytos Vokietijoje
(Mukrano uoste) ir Suomijoje (Kotko-
je), o dujotakiui skirti vamzdžiai bus
sandėliuojami trijose vietose Suomi-
joje ir Švedijoje. Už vamzdžių beto-
navimo gamyklas ir sandėlius ,,Nord
Stream” tiesianti bendrovė (akcinin-
kai: – Rusijos ,,Gazprom” 51 proc.,
Vokietijos BASF ir E.on – po 20 proc.
Olandijos ,,Gasunie” skelbė apie 9
proc. akcijų įsigijimą) pirminiais duo-
menimis paklos 100 mln. eurų.

Jau ir projekto autoriai pripažįs-
ta, jog už dujotakį iš viso teks sumo-
kėti bent 8 mlrd. eurų, tačiau veikti
jis pradės ne anksčiau kaip 2011 me-
tais. Labiau skeptiškos prognozės –
12 mlrd. eurų ir 2012 metai.

Dujų vamzdžio ateities Baltijos
jūros dugne klausimas – kritiniame
taške. Viena vertus, dujotakio projek-
tui priešinasi daugelis Baltijos jūros
regiono šalių, pakankamai nepalanki
viešoji šių šalių piliečių nuomonė,
taip pat plika akimi matoma bei įvai-
rių specialistų patvirtina išvada, jog
sausuma per Lenkijos, Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos (taigi – Europos Sąjun-
gos) teritoriją nutiestas vamzdynas
kainuotų bent dvigubai, o gal
trigubai pigiau. Nesenai atlikta dien-
raščio ,,Financial Times” ir rinkos
tyrimų bendrovės ,,Harris” apklausa
rodo, kad didesnė dalis didžiausių ES
šalių – Jungtinės Karalystės, Vokie-
tijos, Prancūzijos ir Italijos – gyven-
tojų pasisako „prieš” rusų kilmės in-
vesticijas į jų šalių ūkį ir laiko Rusiją
nepatikima energijos išteklių tie-
kėja.

Kita vertus, išsidalinus daugelį
inžinerinių darbų sutarčių, už kiek-
vieną iš jų stambiosios bendrovės
kausis įsikibusios dantimis, jų pa-

samdyti lobistai veiks tiek savo šalių
vyriausybes, tiek viešąją nuomonę.
Tereikia vamzdžiui „įlipti į jūrą”, tar-
kime, Suomijos ekonominėje zonoje
ir galėsime šį puslapį iškilmingai
palikti istorijai. Projekto rėmėjai apie
istoriją negalvoja. Panašiai, kaip
,,Nord Stream” direktorių tarybos
pirmininkas, buvęs Vokietijos kan-
cleris Gerhard Schroeder praėjusiųjų
metų pabaigoje skaitęs paskaitą
Columbia University New York ir lyg
tarp kitko užsimena: nuodugnus eko-
loginis tyrimas bei tikslios pastangos
„užtikrinti aplinkos apsaugą” gali
kainuoti papildomai 2-3 mlrd. eurų.
Kas norėjo, galėjo suprasti kaip nuo-
širdų rūpestį aplinkosauga. Lygiai
taip pat – kaip paslėptą apeliaciją į
žmogiškąjį vartotojo instinktą.

Galimybių nėra daug. Tačiau su-
lig kiekvienu mėnesiu jų bus vis ma-
žiau. Remiant Lenkijos teikiamą ir
Rusijos dėl politinių priežasčių atme-
tamą „dujotakio sausuma” projektą,
tai turėtų būti unikalus keturių šalių
ir ES siūlymas, kurio Rusija ir Vokie-
tija, arba bent jau kol kas tik Vokie-
tija „negalėtų atsisakyti”, ES skėčio
garantijomis užtikrinant dujų tieki-
mo saugumą, priimtinas kainas.
Nebūtinai verčiant Rusiją pasirašyti
Energetijos chartijos tranzito pro-
tokolą ir kartu pateikiant dar kokias
dvi dešimtis papildomų sąlygų, įskai-
tant okupacijos žalos atlyginimą.
Kitaip tariant, jeigu siekiant surasti
viliojantį pasiūlymą būtų sutelkta
bent jau tiek pat politinių, eksper-
tinių ir kryptingų viešųjų ryšių
pastangų, kokios dabar yra skiria-
mos paskutiniojo senosios Ignalinos
RBMK 1,500 pabaisos gyvasčiai pra-
tęsti, gal ir pavyktų?

Juk pavyko atkreipti europiečių
dėmesį į ekologines projekto grėsmes,
nors tikimybės buvo dar mažiau. Iš
tikrųjų prieš penketą metų lenkų Ru-
sijai siūlyto „vamzdžio sausuma”
projekto aptarimas nutrūko dėl kai
kurių politinių priežasčių, tačiau
svarbiausias ekonominė kliūtis –
abiejų pusių nenoras nusileisti dery-
bose dėl keliasdešimčia amerikietiškų
centų skirtingų tiekimo kainų versi-
jų.

Prieš metus-pusantrų premjeras
Gediminas Kirkilas nepraleisdavo
progos pabrėžti savo pirmtako nuo-
pelnų privatizuojant „Lietuvos du-
jas”, o pardavimo modelį vadino veik
„optimaliu”. Modelio prasmė tąsyk
buvo grįsta paprastu principu: Lietu-
vos dujų akcijos už „pigesnes dujas
iki 2011 metų”. Regis, Prezidentas
tąsyk įspėjo pardavėjus būti atsarges-
nius ir kvietė šalies dujų infrastruk-
tūrą parduoti tik už papildomas tieki-
mo garantijas.

2011-aisiais šalies energetinis
vaizdelis bus nekoks: Lietuvos dujų
vamzdynai valdomi tų pačių bendro-
vių, kurios valdys alternatyvas žu-
dantį projektą ,,Nord Stream”, did-
meninė rusiškų dujų kaina – galbūt
net aukštesnė nei Vokietijoje (pavyz-
džiui „dėl itin didelių investicijų
reikalaujančio nuolatinio vienintelės
atšakos į Lietuvą remonto”) bei dėl
politinių, ekonominių ir gal net fi-
nansinių priežasčių stringantis nau-
jos branduolinės jėgainės projektas.
Šalies energetikos strategiją galima
bus laikyti visiškai įgyvendinta.

Alfa.lt

Dujų vamzdžio ateities
Baltijos jūros dugne klau-
simas – kritiniame taške:
projektui priešinasi dau-
gelis Baltijos jūros regiono
šalių, nepalanki viešoji šių
šalių piliečių nuomonė,
taip pat aiški išvada, jog
sausuma per Lenkijos, Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos
teritoriją nutiestas vamz-
dynas kainuotų kur kas
pigiau.
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Vasario 16-osios minėjimas
Los Angeles mieste

BIRUTÈ PRASAUSKIENÈ

Lietuvos Nepriklausomybės pa-
skelbimo Vasario 16-tos 90-tųjų me-
tinių iškilmės prasidėjovasario 16-
tąją, šeštadienį su nepriklausomybės
paskelbimo akto signataro Mykolo
Biržiškos kapo lankymu. Jis palaido-
tas Calvary kapinėse, Los Angeles.

Vasario 17 d., sekmadienį, po vė-
liavų pakėlimo Šv. Kazimiero parapi-
jos kieme vyko iškilmingos šv. Mišios,
kurias atnašavo ir tai dienai skirtą
pamokslą pasakė klebonas kun. Sta-
nislovas Anužis. 12:30 val. p. p. visi
rinkosi į parapijos salę tradiciniam
minėjimui, kurį surengė JAV Lietu-
vių Bendruomenės Vakarų apygardos
valdyba ir jos pirmininkas Antanas
Polikaitis. Vėliavų garbės sargyboje
dalyvavo Los Angeles Šaulių kuopa,
ateitininkų ir skautų organizacijos.
Amerikos ir Lietuvos himnus sugie-
dojo solistas Antanas Polikaitis,
akompanuojant muzikui Viktorui
Raliui. Po to buvo sukalbėta in-
vokacija.

Minėjimo programą vesti buvo
pakviestas jaunosios kartos atstovas
Saulius Žemaitaitis. Minėjime daly-
vavo ir susirinkusius pasveikino Es-
tijos garbės konsulas Jaak Treiman ir
Latvijos garbės konsulas dr. Alfred
Raisters. Lietuvos Respublikos gar-
bės generalinis konsulas Vytautas
Čekanauskas į savo sveikinimą įjun-
gė Lietuvos prezidento Valdo Adam-
kaus kalbą, pasakytą Vasario 16-tos
dienos proga. Jis taip pat perskaitė
gautus sveikinimus iš Californijos
gubernatoriaus Arnold Schwar-
zenegger ir Los Angeles apskrities
atstovės Yvonne Burke.

Perskaityti sveikinimo raštai iš
Los Angeles miesto burmistro Anto-
nio Villaraigosa ir Los Angeles Coun-
ty Supervisor Michael Antonovich.
Plojimais buvo pagerbti minėjimo
dalyviai, kurie yra apdovanoti Lie-
tuvos Respublikos Prezidento ordi-
nais: Lietuvos Respublikos garbės
generalinis konsulas Vytautas Čeka-
nauskas, Angelė Nelsienė ir Dan-
guolė Navickienė. JAV LB Krašto
valdybos paruoštą rezoliuciją Ameri-
kos Prezidentui ir kitiems valdžios
atstovams dalyviai priėmė plojimu.

Gausų dalyvių skaičių sutraukė
pagrindinė minėjimo kalbėtoja, jauna
studentė Ieva Butkutė ir jos vaizdų ir
asmeninių išgyvenimų iš ,,Misijos Si-
biras” pasidalijimas su žiūrovais. Ie-
va Butkutė, kilusi iš Birštono, JAV
gyvena jau šešerius metus, šiuo metu
yra University of Washington (Seat-
tle, WA) Teisės mokyklos ir Skandi-
navistikos skyriaus studentė. Ji yra
baigusi tame pačiame universitete
tarptautinių studijų magistro progra-
mą. Prieš tai studijavo politikos mok-
slus Vilniaus universitete. Ieva yra
Fulbright, George Soros ir Lietuvių
Fondo stipendijų laimėtoja. Ji jau
ketverius metus dėsto lietuvių kalbą
Universitety of Washington studen-
tams. Ten pat yra subūrusi lietuvių
studentų grupę, kur susiėję kalba lie-
tuviškai, žiūri lietuviškus filmus ir
kitaip bendrauja.

Kalbėtojos įžanga nuskambėjo
lietuvių ir anglų kalbomis, o rodomos
skaidrės buvo abiem kalbomis, todėl
visiems buvo lengva suprasti, apie ką
kalbama. Išgirdome, kaip Ievos pro-
seneliai, Adomas ir Ieva Mardosai ir
jos močiutė Marcelina Mardosaitė-
Stankevičienė po ramaus ūkininkų
gyvenimo Lietuvoje rusams okupa-
vus atsidūrė Sibire. Apie jų pergyve-
nimus Ievai daug papasakojo jos
mamos teta, Adomo marti Ona Mar-
dosienė. Dėl to Ievai buvo taip svarbu
2006 metais nuvykti su maža grupe
lietuvaičių ir lankyti vietas Sibire,
kur tiek daug mūsų tautiečių kentė
šaltį, vargą ir badą per prievartą iš-
tremti iš tėvynės Lietuvos.

Ieva ir keturi jos bendrakeleiviai,
nebijodami meškų, uodų ir kai kurių
nepatikimų vietinių gyventojų, klam-
pojo net po 30 km pėsti, kad apt-
varkytų atrastus kapus ir retkarčiais
išgirstų lietuvišką žodį iš tremtinių
palikuonių. Tarp taigos miškų atras-
tos kapinaitės su išvirtusiais kryžiais
ir konclagerių nykstančiais griau-
čiais, taip vaizdžiai matomi ekrane,
daug kam išspaudė ašaras. Po šios
kalbos dalyviai atsistoję plojimais iš-
reiškė tauriai jaunuolei savo dėkin-
gumą ir pagarbą.

Kiekvienais metais per Vasario
16-tos šventę Lietuvių Fondas skiria
piniginę auką Šv. Kazimiero litua-
nistinei mokyklai. Violeta Gedgau-
dienė, JAV LB Tarybos prezidiumo
narė, iškvietė mokyklos vedėją Ma-
rytę Newsom ir įteikė jai Lietuvių
Fondo dovaną. JAV LB Vakarų apy-
gardos pirmininkas Antanas Polikai-
tis taip pat įteikė mokyklai auką,
skirtą mokinių deklamavimo konkur-
so laimėtojų premijoms.

Minėjimo meninė dalis prasidėjo
su jaunimo ansamblio ,,Spindulys”
šokiais ,,Blezdingėle” ir ,,Kalveliu”.
Ansamblio vadovė Danguolė Varnie-
nė kvietė visus atsilankyti XIII šo-
kių šventėje, kuri šiais metais vyks
čia, Los Angeles, liepos 6 dieną. Po to
buvo jaunų muzikantų, suburtų į or-
kestrėlį ,,Gintarėliai”, pasirodymas.
Jiems vadovauja Kristina Kazlaus-
kienė. Vaikučiai ne tik gražiai smui-
kuoja ir fleituoja, bet įtraukia visus
žiūrovus kartu dainuoti daug kam
žinomas dainas. O nemokantieji gavo
išspausdintus dainų žodžius. ,,Gin-
tarėlių” orkestre groja: Aras Kazlaus-
kas, Gintas Kazlauskas, Lelija Kaz-
lauskaitė, Eglė Urbonaitė ir Indrė
Vyšniauskaitė.

Los Angeles Šv. Kazimiero li-
tuanistinės mokyklos Dailaus žodžio
konkursą, kuris buvo suruoštas Va-
sario 16 d. proga, laimėjo šie moki-
niai: Darija Pakuckaitė, Tomas Vyš-
niauskas, Arija Empakerytė, Vilius
Vyšniauskas, Indrė Vyšniauskaitė ir
Gintarė Kerežytė. Šie mokiniai džiu-
gino klausytojus savo deklamavimo
sugebėjimais ir susilaukė gausių plo-
jimų.

Minėjimas užbaigtas visiems su-
dainuojant ,,Lietuva brangi”. Paki-
lios nuotaikos skirstėmės kas namo, o
kas skubėjo gardžių Genovaitės Plu-
kienės paruoštų pietų paragauti.

LOS ANGELES, CA

LIETUVIÛ TELKINIAI

Orkestrėlis ,,Gintarėliai” linksmina dalyvius. Vadovė Kristina Kazlauskienė,
trečia iš dešinės.

Inos Petokienės nuotraukos

Garbės svečiai (iš kairės): Estijos garbės konsulas Jaak Treiman, LR garbės
generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas su žmona.

Vasario 16 d. minėjime Violeta Gedgaudienė, JAV LB Tarybos prezidiumo
narė, įteikia Lietuvių Fondo dovaną Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinei
mokyklai per jos vedėja Marytę Newsom.

Minėjimo prelegentė Ieva Butkutė. Šalia jos — JAV LB Vakarų apygardos
pirmininkas Antanas Polikaitis.
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BAJORÛ TARNYBA LIETUVAI
Perskaitęs A. Grigaičio antiba-

jorišką straipsnį „Apie bajorus”
(„Draugas” Nr. 30, 2008.02.13), aš,
būdamas Lietuvos bajoras, jaučiu
pareigą atsiliepti.

A. Grigaitis rašo, kad jam labai
sunku suprasti, kad „tūkstančiai ba-
jorų prisidėjo prie Lietuvos prisi-
kėlimo”.

Toliau jis rašo, kas savanoriai
apgynė Lietuvą nuo lenkų, bermon-
tininkų ir rusų. Jiems vadovavo lietu-
viai karininkai. „Negirdėjau, kad
tarp jų būtų nors vienas bajoras” –
rašo autorius.

Dėl šių pareišimų tenka A. Gri-
gaičiui priminti šiuos faktus:

1. Lietuvos savanorių kariuome-
nės steigėjas – pašaukėjas buvo bajo-
ras ministeris pirmininkas M. Sleže-
vičius.

2. Anuomet Lietuvos kariuome-
nės vadas buvo bajoras generolas S.
Žukauskas. Jis pastojo kelią besiver-
žiančiai sovietų armijai. Prie Širvintų

Giedraičių kautynėse jis atrėmė len-
kų puolimą ir išgelbėjo Lietuvos ne-
priklausomybę!

3. Lietuvos laisvę gynė broliai
bajorai Plechavičiai: generolas Povi-
las ir pulkininkas Aleksandras.

4. Lietuvos Respublikos prezi-
dentas K. Grinius buvo bajoras.

5. 1918 m. vasario 16 d. aktą pa-
sirašė šie bajorai: M. Biržiška, D.
Malinauskas, S. Narutavičius, J.
Smilgevičius.

6. Po ilgos sovietų okupacijos į
laisvę Lietuvą išvedė bajoras V.
Landsbergis.

7. Mano tėvas bajoras buvo Lie-
tuvos kariuomenės savanoris kūrė-
jas karininkas. Apdovanotas meda-
liais. Aš, jo sūnus, buvau plechavi-
čiukas.

Dabar lauksime A. Grigaičio
„Drauge” viešo atsiprašymo už įžei-
džiančias klaidas.

Kun. dr. Eugenius Gerulis
Naperville, IL

DÈL MOKESÇIÛ IR APSKAITOS SISTEMOS
LIETUVOJE

Daugelis užsienyje gyvenančių
tautiečių supranta, kad viena iš opi-
ausių problemų nuo pat Lietuvos val-
stybės nepriklausomybės atkūrimo
pradžios yra nesutvarkyta apskaitos
ir mokesčių sistema Lietuvoje.

Nors ir turime stiprias organi-
zacijas tokias kaip PLB, JAV LB, ben-
dra Seimo komisija, tačiau dar neteko
girdėti šių organizacijų balso tais
klausimais.

Todėl ar ne laikas pakviesti šias

organizacijas pareikšti savo nuomonę
ir padėti Lietuvai, papasakojant, kaip
mes užsienyje kasmet deklaruojame
pajamas ir išlaidas ir neįsivaizduo-
jame, kaip kitaip valstybe gali nor-
maliai egzistuoti.

Tikiuosi, kad mūsų turimas tur-
tas Lietuvoje nebus priežastimi to-
lesnio tylėjimo.

Edvinas Giedrimas
Connecticut apygardos 

pirmininkas

SVARBU IEÕKOTI SPRENDIMÛ 
ÎVAIRIAIS KELIAIS

Neseniai laiškų skyrelyje per-
skaičiau mintį – jei kviestume į Šokių
šventę jidiš šokių grupę, tai tuomet
reikėtų ir palestiniečių. Suprantu, tai
buvo tik retorinis ironiškas pasiūly-
mas. Aš norėčiau pasiūlyti mums
nepamiršti krikščioniškų principų.
Kas turėtų teisti, mesti akmenį? 

Pasistenkime rasti savy dvasinių
jėgų nors retkarčiais, nors atitrūkę
nuo kasdienybės. Visi žinom, kaip tai
sunku. Tačiau juk esam pašaukti

dvasiškai tobulėti, jeigu norim vadin-
tis krikščionimis. Ne tik skambiu
žodžiu. 

Taip, kartais aštriai susikerta
moralinė ir politinė plotmė, kuri turi
šiurkščias taisykles ir priemones (bet
tame tarpe ir dialogus, derybas).
Svarbu – nestovėti vietoje, ieškoti
sprendimų įvairiais keliais.

Autorės pavardė redakcijai
žinoma

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. 

PRO VIRTUVĖS LANGĄ
LIUDA GERMANIENÈ

Šiais kinietiškos žiurkės metais
man labai pasisekė. Anksčiau, kada
nieko nežinojau apie aspiriną ir be jo-
kių pagalbinių ,,stiklų” galėjau skai-
tyti net ir atbulai paguldytą knygą,
pritraukti Adomo palikuonio dėme-
sį reikėjo laimės ir pastangų. Žiūrėk,
tai garbaną kokią nors plaukuose
susiraitydavau, tai suknelę lakiniu
dirželiu persismaugdavau ar rankas
sudrėkindavau rožės lapeliais kve-
piančiu glicerinu. Netikėjau, kad
kada gyvenime be kvapaus gliceri-
no sugebėsiu vienu žodeliu pri-
traukti net penkių džentelmenų dė-
mesį, o ,,Draugo” laiškų skyriuje
juos pritraukiau tik su žodžiu ,,dy-
pukas”.

Įdomiai į mano laišką (,,Drau-
gas”, 2008 m. vasario 14 d.) reagavo
Petras Pagojus. Gindamas ,,dypuko”
pravardžiavimą rašo: ,,Senoji išeivija
savęs nepravardžiavo, bet tikroviš-
kai, istoriškai, pagrįstai ir savanoriš-
kai tuo vardu pasivadino.” Taškas.
Koks sunkus antspaudas prieš beveik
šešerius dešimtmečius į JAV at-
plaukusiai išeivijai! Maža tik pastaba.
Tie išvietinti žmonės ne patys tik-
roviškai, istoriškai ir savanoriškai
taip pasivadino, bet pasiskolino ter-
miną iš žinomo išeivijos humoristo
Pulgio Andriušio feljetono. Dievo
paukštelis ir dypukas buvo jo felje-
tonų personažai. Ar tik ne per daug
istorinės svarbos ir reikšmės P.
Pagojus skiria humoristiniam balza-
mui? Jis ir žodį ,,grynorius” supranta
kaip ,,žalią, nei didelių miestų, nei
mokslų nesugadintą jaunimą”. Kiek
nustebau, kad mokslai, pagal auto-
rių, tada gadino jaunimą. Bostoniškė
enciklopedija tą jaunimą apibūdina
šiek tiek skirtingai. Grynorius: 1.
neprityręs žmogus, pradedantysis,
naujokas; 2. lengvai apgaunamas
žmogus, paikšas, mulkis; 3. neseniai
atvykęs emigrantas. Ar asmenį pa-
vadinti žodžiu, kuris lygus mulkiui,
nėra įžeidimas? Man atrodo, kad
taip. 

Prisimena man štai toks atvejis.
Vieną programą Čikagoje vedęs as-
muo užklausė tada ten dalyvavusio
a.a. St. Baro, ar jo du pažįstami yra
grynoriai ar dypukai. Stasys Baras
nutilo, palaukė ir atsakė, kad pirma-
sis yra senosios išeivijos atstovas, o
kitas, kaip ir jis pats, priklauso antra-
jai išeivių bangai.

Grįžtu prie paties pirmo mane
pastebėjusio džentelmeno Donato
Janutos. ,,Draugo” 2008 m. vasario
mėn. 1 d. laiškų skyriuje, nesutikda-
mas su mano laiško turiniu, jis mane
cituoja klaidingai. Nerašiau, kad į
Ameriką atplaukiau ,,su maždaug
vairavimo dydžio žalia kortele”. Jo
žodį ,,korta” lyginau su ,,vairavimo
teisių dydžio žalia kortele”, bet laiško
autoriui, vis dar žvelgiančiam, kaip
pats rašo, keturmečio akimis, ji yra
panašesnė į kortą. Ką gi, skonio rei-
kalas ir dėl to peštis neverta. Toliau
apie ,,dypukus” jis rašo: ,,Bet mes
tada buvome DP (Displaced Persons
– ‘išvietinti žmonės’”), ir tas žodis
trumpai ir aiškiai parodo mūsų skir-
tumą nuo kitų – ekonominių imi-
grantų”. Koks žodis? Ką reiškia DP
inicialai ir jų prasmė aš puikiai žinau,
o kalba buvo ne apie politinį statusą,
bet apie jo humoristinį variantą lietu-
vių kalboje. Šis variantas jau gerokai

išsigimė ir šiandien nuo spaudos
lietuvių kalba iki interneto ir kas-
dieninės šnekos žodis ,,dypukas,
dypas, dipukas ar dipi”  nebereiškia
vien tik ,,išvietintą”, iš savo krašto
išstumtą žmogų. Juo yra pravar-
džiuojami ne tik mes, bet ir mūsų
vaikai bei vaikaičiai. 

Nesirausiant per giliai plony-
bėse, pacituosiu viename lietuviš-
kame savaitraštyje išspausdinto po-
kalbio su Lietuvos Respublikos kon-
sulato Čikagoje darbuotoju ir LF vei-
kėju ištraukas. Atsakydamas į žurna-
listės klausimus apie išeivijoje vei-
kiančias bendruomenines organizaci-
jas  jis sako: ,,Reikia, kad kažkas vi-
sus lietuviškos veiklos siūlus suimtų į
vienas rankas. Turi ateiti nauji lyde-
riai”. Pagaliau užbaigia: ,,Tarp ‘dypu-
kų’ yra daug protingų žmonių”. Kaip
kažin patiktų mano pusėn žvilgterė-
jusiems džentelmenams, jeigu jie pa-
gal ,,lyderiavimo” ar kitokį kriterijų
būtų surikiuoti su ,,ne taip protin-
gais”? 

Mano myriop pasiųstą žodį
(,,Draugas” 2008 m. vasario 13 d.)
taip pat atėjo gelbėti ir geras pažįsta-
mas Leonidas Ragas. Ne visai supra-
tau jo laiško mintį, bet čia turbūt jau
mano grafomaniškumo kaltė. Jis ra-
šė, kad žodis ,,dypukas” jam labai
prie širdies ir jo pagalba jis gali
amerikiečiams aiškinti apie savo
,,nueitus dypukiškus kelius”. Neži-
nau, kokiais keliais jam yra tekę ke-
liauti, ar kokių šunkelių (tokiame
jauname amžiuje!) jam pasisekė iš-
vengti, ar kokiai anglakalbei publikai
jam yra buvusi proga aiškinti apie
kažkokį tai nukaltą lietuvišką žodį.
Man yra tekę pasakoti ir studijų
metu rašyti apie pabėgėlių – ,,Dis-
placed Person” politinį statusą, bet
tai ir viskas. Tokių aistringų kas-
dieninių smalsuolių, besidominčių
lietuvišku žodžiu ,,dypukas”, pasi-
taiko retai, nes dauguma apie Antrąjį
pasaulinį karą, okupaciją ar pabė-
gėlius arba žino mažai, arba išvis ne-
sidomi. Va, futbolas ar beisbolas – ki-
tas reikalas!

Kad nelikčiau ignoramus, L. Ra-
gas mane šviečia toliau, aiškina apie
1990 m. kovo 11-ąją paskelbtą nepri-
klausomybę ir kaip ir kodėl trečios
emigracijos bangos negalima vadinti
,,tarybukais”. Gaila, bet tą pravar-
džiavimą nukaliau ne aš. Pirmą kartą
šį žodį išgirdau jau po nepriklauso-
mybės paskelbimo, Jaunimo centre,
dainuojant V. Kernagiui. Jis vienoje
dainoje surimavo dypuką su tary-
buku, o visa salė už tai jam negailėjo
nei juoko, nei katučių. Taigi, vienas
rašytojas nukalė vienaip, o kitas –
kitaip.

Galų gale ir Vytautas Kamantas
(,,Draugas”  2008 m. vasario 13 ir 15
d.) su Bostoniškės enciklopedijos
pagalba mėgina apkarpyti nusi-
stovėjusią ,,bangų” sąvoką. Supra-
tau, kad imigracinių bangų yra buvę
tiek daug, kad kalbėti tik apie tris
nėra tikslu. Tai kaip dabar bus su
,,grynoriais, dypukais ir tarybukais”?
Štai net dviem laiškais į laiškų skyrių
atskubėjęs džentelmenas iš Michigan
valstijos pykšt-pokšt ir nudėjo tikėtų
ir puoselėtų bangų reikšmę. Gal ir
gerai. Pažiūrėsime, ar iš visų banga-
vimų ir net metastazinių nusibanga-
vimų negalės gimti paprasta pagarba
ir meilė lietuvio lietuviui.

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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Europos Sâjungos naudâ Lietuvai
nubraukia emigrantai  

Tris vaikus suvažinèjusî S. Paulikâ�
siùloma îkalinti 10 metû�  

Vilnius, vasario 27 d. (lietu-
viams.com) – Valstybės įmonė „Re-
gitra” policijai tirti šiemet jau perda-
vė informaciją apie 7 naujus atvejus,
kai užsienio šalyse buvo bandyta
įteisinti suklastotus, neva Lietuvos
Respublikoje išduotus, vairuotojo pa-
žymėjimus. Per praėjusius metus bu-
vo išaiškintas 41 toks atvejis.

Lietuvos Respublikoje išduotas
vairuotojo pažymėjimas galioja visose
ES valstybėse, tačiau dažnai asmenys
dėl įvairių priežasčių patys nuspren-
džia Lietuvoje išduotą vairuotojo pa-
žymėjimą pasikeisti. VĮ „Regitra” ge-
neralinio direktoriaus pavaduotojo
Sauliaus Šumino nuomone, dažniau-
siai lietuviai vairuotojo pažymėjimus
keičia tada, kai baigiasi jų galiojimo
laikas. „Kita priežastis, daugiau nus-
pėjama, yra tai, kad tos šalies parei-
gūnai galbūt turi ‘skirtingą’ požiūrį į
asmenis, turinčius kitose šalyse iš-
duotus vairuotojo pažymėjimus”, –
sakė jis.

Nuo pat 2007 m. gegužės 1 d., kai
policija perdavė „Regitrai” vairuotojo
pažymėjimų išdavimo funkciją,
„Regitra” nuolatos gauna užklausas
dėl Lietuvos Respublikoje išduotų
vairuotojo pažymėjimų. Remiantis
užklausų duomenimis, daugiausia
Lietuvos piliečių lietuviškus vairuo-

tojo pažymėjimus pasikeitė Jungti-
nėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje,
Ispanijoje, Švedijoje ir Norvegijoje.

Kai kurie asmenys užsienio vals-
tybėse bando įteisinti suklastotus,
neva Lietuvos Respublikoje išduotus
vairuotojo pažymėjimus. Dažniausiai
taip elgiasi ne Lietuvos Respublikos
piliečiai. Informaciją apie juos VĮ
„Regitra” perduoda policijai toliau
tirti. Tačiau sukčiauja ne vien užsie-
niečiai. Taip elgiasi ir mūsų tautie-
čiai. Už tokius veiksmus yra numaty-
ta baudžiamoji atsakomybė.

Vilnius, vasario 27 d. (Balsas.lt)
– Lietuva, plėtodama bendradarbia-
vimą su kaimyninėmis bei gausiai lie-
tuvių gyvenamomis valstybėmis,
skirs dar penkis už kultūrą atsakin-
gus pareigūnus. Vyriausybės nutari-
mu nuo kovo 1 d. kultūros atašė pa-
reigybės bus įsteigtos Lietuvos diplo-
matinėse atstovybėse Airijoje, Aust-
rijoje, Baltarusijoje, Ispanijoje ir Lat-
vijoje. Numatoma, jog atašė Aust-
rijoje taip pat eis atašė pareigas Kro-
atijoje, o Rygoje paskirtas už kultūrą
atsakingas pareigūnas dirbs ir
Estijoje.

Airijoje gyvena apie 100 tūkst.
lietuvių, aktyvi ten susibūrusių tau-
tiečių bendruomenės veikla. Taip pat
plečiasi Lietuvos ir Airijos kultūrinis
dialogas, didėja profesionalaus lietu-
vių meno pristatymo galimybės.
Tikimais, jog atašė veikla šioje šalyje
padės geriau išnaudoti esamą padėtį
ir praturtinti lietuviško meno sklaidą
Airijoje naujomis kryptimis. Daugiau
dvišalių kultūrinių ryškių su Austrija
užmegzti paskatino su šia šalimi sie-
jantis projektas „Europos kultūros
sostinė”. 2009 m. kultūros sostinėmis
taps Vilnius ir Austrijos miestas Lin-
cas.

Lietuvos kultūros atašė Kroati-
joje turėtų užtikrinti geresnį prieš
metus pasirašyto abiejų šalių bendra-
darbiavimo kultūros, švietimo ir
mokslo srityje susitarimo įgyvendini-

mą. Atašė pareigybė Baltarusijoje
užtikrintų dar sėkmingesnį numaty-
tų ilgalaikių bendradarbiavimo prog-
ramų vykdymą. Kultūrinės veiklos
puoselėjimas šiame regione atitinka
Lietuvos užsienio politikos tikslus:
remti demokratinius procesus plėto-
jant geros kaimynystės ryšius ir vys-
tant bendradarbiavimą su Europos
Sąjungos rytinėmis kaimynėmis.
Kultūros atašė pareigybė Ispanijoje
turėtų skatinti spartesnę profesiona-
laus lietuvių meno sklaidą šioje šaly-
je.

Įsteigiant atašė pareigybę Latvi-
joje ir nustačius, kad atašė dirbs  ir
Estijoje, siekiama užtikrinti dar glau-
desnį Baltijos šalių bendradarbiavi-
mą ir geresnį 1994 m. visų trijų vals-
tybių kultūros ministrų pasirašytos
sutarties įgyvendinimą. Tikimasi, jog
Lietuvos kultūros atašė, atlikdamas
savo pareigas Latvijoje ir Estijoje,
ženkliai prisidės siekiant svarbaus
Lietuvos užsienio politikos tikslo –
skatinti ir plėsti regioninį bendradar-
biavimą ir puoselėti trišalį Baltijos
valstybių dialogą.

Šiuo metu Lietuva kultūros atašė
yra paskyrusi Japonijoje, Švedijoje,
Danijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Did-
žiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Italijoje,
Vokietijoje, Ukrainoje ir nuolatinėje
atstovybėje Europos Sąjungoje. Kul-
tūros atašė paprastai skiriami tre-
jiems metams.

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) –
Prokuratūra Klaipėdos miesto apy-
linkės teismui pasiūlė 10 metų įkalin-
ti Skuodo policijos patrulį Saulių
Pauliką, kurio sukeltoje avarijoje
Aleksandrijos kaime žuvo 3 vaikai.
Tai didžiausia bausmė, kokią numato
Lietuvos įstatymai už vairuojant ne-
blaiviam sukeltą avariją, per kurią
žuvo žmogus. S. Paulikui taip pat pa-
reikšti įtarimai ir dėl to, kad nuken-
tėjusiuosius, kurių gyvybėms grėsė
pavojus, paliko be pagalbos. Nuos-
prendį teismas skelbs kovo 17 d. 27
metų kaltinamajam taip pat gresia
milijoninis vaikų netekusių tėvų ieš-
kinys – 10-mečių sūnų netekę tėvai
pateikė neturtinės žalos ieškinius.
Šeimos prašo priteisti kiekvienai po 1
mln. litų neturtinės žalos atlyginimo.

Prokurorai sako, kad patrulio
kaltei pagrįsti įrodymų byloje pakan-
ka. Tuo tarpu S. Pauliko advokatas
prašo išteisinti jo ginamąjį.

Kartu su S. Pauliku prieš teismą
stojo jo buvęs kolega, patrulis Mant-
vydas Kringelis. Jam pareikšti kalti-
nimai, kad paliko be pagalbos bejė-
gius vaikus. Prokuratūra siūlo šį kal-
tinamąjį nubausti pusantrų metų

laisvės atėmimo bausme. M. Kringe-
lis važiavo automobilyje kartu S.
Pauliku. Prieš tai vyrai pietavo kavi-
nėje, kur buvo užsisakę alkoholio. M.
Kringelis, kaip ir S. Paulikas, pabėgo
iš avarijos vietos.

S. Pauliko vairuojamas automo-
bilis pernai lapkričio 7 d. vidury bal-
tos dienos įsirėžė į iš mokyklos ei-
nančių vaikų būrelį. Du 10-mečiai
Aleksandrijos pagrindinės mokyklos
ketvirtokai mirė avarijos vietoje. Dar
vienas sunkiai sužalotas 10-metis pa-
teko į gydymo įstaigą, tačiau medi-
kams jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
Avarijos kaltininkas iš avarijos vietos
pabėgo, jį kitos dienos rytą į policiją
atlydėjo tame pat komisariate polici-
ninku dirbantis vyresnysis brolis. Vė-
liau jis pats pasitraukė iš pareigų, pa-
aiškėjus, kad brolį po avarijos slėpė
viešbutyje Klaipėdoje.

Tragedija sukrėtė ne tik visuo-
menę, bet ir aukščiausius šalies va-
dovus. Po šio įvykio iš pareigų pasi-
traukė tuometinis policijos generali-
nis komisaras Vytautas Grigaravičius
ir vidaus reikalų ministras Raimon-
das Šukys.

ES šalyse – suklastoti lietuviški
vairuotojo pažymèjimai

Vilnius, vasario 26 d. (ELTA) –
Vilniaus konservatorių vadovas Kęs-
tutis Masiulis siūlo visų vilniečių at-
siklausti, kokiais būdais spręsti sos-
tinę kamuojančią spūsčių problemą.
Referendume siūloma pateikti ma-
žiausiai tris siūlymus – metro, tram-
vajų ir greituminius talpiuosius auto-
busus.

Toks referendumas, pasak K.
Masiulio, galėtų įvykti kartu su šių
metų spalį vyksiančiais rinkimais į
Seimą. Prieš jį kiekvienas vilnietis į
savo pašto dėžutę gautų išsamią in-
formaciją, kuri padėtų jam priimti są-
moningą ir atsakingą sprendimą,

kaip balsuoti apklausoje. ,,Gal vilnie-
čiai norės metro, o gal tramvajaus,
gali norėti ir autobusų, gal dar gon-
dolų ar kitokių egzotinių gudrybių
bus prigalvota. Kad ir ką nuspręstų
gyventojai – tebūnie, į viską turime
atsižvelgti, juk iš jų pinigų tai bus fi-
nansuojama ir kuriama”, – pareiškė
K. Masiulis.

Transporto spūstis 55 proc. vil-
niečių laiko didžiausia miesto proble-
ma. Susisiekimo ministerijos duome-
nimis, nuostoliai jose per metus sie-
kia 1,5 mlrd. litų, iš jų 600 mln. – dėl
papildomai sudeginto kuro, ir 900
mln. litų – dėl žmonių sugaišto laiko. 

Ar vilnieçiai vañiuos metro?

Atkelta iš 1 psl.             emi-
gracijos poveikis – greičiau kyla atly-
ginimai, dėl to daugiau perkama
prekių ir pas-laugų. Be to, emigrantai
parsiunčia nemažai pinigų. Tačiau,
kita vertus, labai trūksta darbo jėgos,
o tai stabdo plėtrą. Darbininkų
trūkumas buvo viena pagrindinių
priežasčių, kodėl, nepaisant spėjimų,
neatėjo tiesiogi-nės užsienio investi-
cijos”, – sako R. Rudzkis.

Finansų analitikas, Vilniaus ban-
ko prezidento patarėjas G. Nausėda
teigia, kad nors Lietuva visų narystės
galimybių neišnaudoja, padėtis nėra
visiškai prasta. „Pasakyti, kad esa-
me visiški nevykėliai, neišnaudojame
narystės galimybių – niekaip neišei-
na. Nors esame šiek tiek žemiau vi-
durkio pagal paramos panaudojimą,
galime pasididžiuoti, kad, nepaisant
to, Lietuva yra viena iš sparčiausiai
augančių ES šalių”, – mano jis. G.
Nausėda vertina, kad infliaciją narys-
tė ES augino ir netiesiogiai. „Pavyz-

džiui, emigracija reikšmingai didino
infliaciją: be jos nebūtų taip greitai
kilęs darbo užmokestis, kuris gerokai
lenkia darbo našumą. Pasekmės – di-
dėja darbdavių sąnaudos, jie skatina-
mi kelti sąnaudas, kita vertus, rinko-
je atsiranda daugiau pinigų”, – svar-
sto jis. Jis teigia, kad tolesnis BVP
augimas vėl lems infliaciją, bet „ba-
lansas, akivaizdu, yra teigiamas”. 

Narystės nauda ekonomikai yra
didesnė, nei numatyta 2002 m.
tyrime, kurį, kaip ir dabartinę anali-
zę, atliko „Ekonominės konsultacijos
ir tyrimai” Vyriausybės užsakymu.
Ankstesniajame tyrime buvo numa-
toma, kad per 2004–2006 m. Europos
Sąjunga augimą paspartins 1,3 proc.
punkto. Greitesnis Lietuvos ekono-
mikos augimas šiek tiek padidino ir
infliaciją joje – skaičiuojama, kad Eu-
ropos paspartinta ekonomikos augi-
mo dalis skatino vartojimą, tai savo
ruožtu lėmė 0,6 proc. infliaciją. Į Eu-
ropos Sąjungą Lietuva įstojo 2004 m.

Turèsime dar daugiau kultùros
ataõè užsienio valstybèse

Ministras Kosove lanko
Lietuvos karius

Vilnius, vasario 27 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas ir jį lydinti delegacija iš Ma-
kedonijos atvyko į Kosovą, kur susi-
tiks su čia NATO misijoje  tarnaujan-
čiais Lietuvos kariais ir operacijos va-
dovybe.

Vizito metu planuojami susitiki-
mai su KFOR vadu generolu leite-
nantu Xavier de Marnhac, tarptauti-
nių pajėgų rytų regiono vadu briga-
dos generolu John E. Davoren ir ben-
dro Lenkijos ir Ukrainos bataliono
POLUKRBAT, kurio sudėtyje tar-
nauja lietuvių kariai, vadu pulki-
ninku leitenantu Zenon Brzuszko.

Susitikimų metu ministras J. Olekas
domėsis saugumo padėtimi ir poky-
čiais Kosove jam paskelbus neprik-
lausomybę, NATO misijos vaidmeniu
regione ir sąveika su kitomis tarptau-
tinėmis organizacijomis. Ministras
taip pat susitiks su Kosove tarnau-
jančiais lietuvių kariais, domėsis jų
atliekamomis užduotimis, tarnybos
ir gyvenimo sąlygomis. 

Nuo 2007 m. spalio Kosove tar-
naujantis KFOR-17 būrys suformuo-
tas Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų  Dainavos apygardos 1-osios rin-
ktinės 30 karių savanorių. Būryje
tarnauja 2 merginos.
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Clinton ir Obama susitiko 
dar vienuose debatuose

Cleveland, vasario 27 d.
(,,Reuters”–BNS) – Per antradienio
JAV demokratų partijos pretendentų
į prezidento postą Hillary Clinton ir
Barack Obama debatus pagrindinės
,,žodžių mūšio” temos buvo sveikatos
apsauga ir padėtis dėl Irako. 

Be to, senatorė iš New York vals-
tijos pažadėjo artimiausiu metu pas-
kelbti savo pajamų deklaraciją. Jos
varžovas tai padarė dar praėjusių me-
tų pabaigoje ir paragino H. Clinton
padaryti tą patį. ,,Aš manau, kad
amerikiečiai turi teisę žinoti, iš kur
yra jūsų pajamos”, – sakė senatorius
iš Illinois valstijos.

Per debatus Ohio H. Clinton vos
prisiminė tikimiausio pretendento į
Rusijos prezidento postą – Vladimir
Putin įpėdinio Dmitrij Medvedev pa-
vardę. Paklausta, ar ji žino V. Putin
pasirinkto įpėdinio vardą, ji sunkiai
atsakė: ,,regis, Medvedev”. Patyrimas
užsienio politikos srityje yra koziris,
kurį H. Clinton mėgina panaudoti
kovoje su Barack Obama. Drauge H.
Clinton pareiškė esanti tikra, kad D.
Medvedev už nugaros stovės V. Putin,
kuris ir vykdys politiką šalyje.

B. Obama sutiko su ja, bet įpėdi-
nio vardo nepasakė: ,,Putin aiškiai
pareiškė, kad jis bus stipriausias
žmogus, kuris vadovaus vyriausy-
bei.”

Jis papriekaištavo George W.

Bush už tai, kad šis nekreipė dėmesio
į Rusijos ir JAV santykius tuo metu,
kai V. Putin atėjo į valdžią. Jis pat-
virtino H. Clinton žodžius, kad V. Pu-
tin vadovaus išrinktam D. Medvedev.

Ohio vykę debatai buvo itin svar-
būs H. Clinton, pralaimėjusiai pasta-
ruoju metu vienuolikoje valstijų iš ei-
lės pirminius rinkimus. Šiuo metu B.
Obama lenkia populiarumu savo var-
žovę. H. Clinton ši diskusija buvo ko-
ne paskutinė galimybė susigrąžinti
galimybę laimėti.

Naujausios viešosios nuomonės
apklausos, kurią surengė televizijos
kompanija CBS, duomenimis, 54
proc. JAV demokratų partijos šalinin-
kų pareiškė, kad jie remia B. Obama.
Ir tik 38 proc. respondentų sakė, kad
jie ketina balsuoti už H. Clinton.

Be to, juodaodis senatorius len-
kia savo varžovę pagal rinkėjų skai-
čių. Iki kitų pirminių rinkimų jis yra
užsitikrinęs 1,360 balsų, o buvusioji
JAV pirmoji ponia kol kas 1,269 bal-
sus. Siekdama išlyginti rezultatą H.
Clinton turi žūtbūt laimėti kitą sa-
vaitę vyksiančius pirminius rinkimus
tokiose didelėse valstijose kaip Ohio
ir Texas, taip pat Rhode Island ir Ver-
mont. Kad iškovotų pergalę suva-
žiavime, kuris vyks rugpjūčio 25–28
dienomis Denver, demokratų preten-
dentui reikia užsitikrinti 2,025 dele-
gatų balsus.

Antradienî Florida liko be šviesos

Šiuo metu B. Obama populiarumu lenkia savo varžovę H. Clinton.

Miami, vasario 27 d.   (AFP– BNS)
– Šimtai tūkstančių Florida valstijos
gyventojų antradienį liko be elekt-
ros, kai vienas atominės elektrinės
netoli Miami reaktorių buvo išjung-
tas saugumo sumetimais. Kaip pa-
reiškė energetikos bendrovės ,,Flori-
da Power & Light” (FP&L) atstovas,
sumažėjus įtampai elektros tiekimo
linijoje tarp Miami ir Dayton Beach,
suveikė atominės elektrinės Turkey
Point apsaugos sistema, ir abu reak-
toriai buvo sustabdyti. Jis taip pat
pažymėjo, kad dabar vyksta remonto
darbai ir iki šios paros pabaigos
elektros tiekimas bus atkurtas.

FP&L duomenimis, dėl elektros
išjungimo nukentėjo ne daugiau kaip
700 tūkst. žmonių Miami ir kitose
valstijos vietovėse. Tuo tarpu vietos
žiniasklaida nurodo, kad su pertrū-
kiais susidūrė nuo 3 iki 4 mln. žmo-
nių arba beveik penktadalis Florida

gyventojų.
JAV teritorinio saugumo depar-

tamento pareigūnai pareiškė, kad
avarija nesusijusi su teroristine veik-
la. ,,Mes patvirtiname, kad elektros
tiekimo sutrikimai nesusiję su tero-
rizmu”, – sakė departamento atstovė
spaudai Amy Kudwa.

Nutrūkus elektros tiekimui, su-
sidarė dideli kamščiai keliuose nu-
kentėjusiuose rajonuose, nes nebe-
veikė šviesoforai. Tuo tarpu ligoni-
nės ir Miami esantis tarptautinis oro
uostas dirba įprastu režimu, nes gau-
na elektros iš turimų nepriklausomų
elektrinių.

Drauge JAV branduolinės ener-
getikos reguliavimo komisijos atsto-
vas pranešė, kad automatiškai sus-
tabdžius atominės elektrinės, esan-
čios į pietus nuo Miami, reaktorius,
jokio pavojaus gyventojams nėra.

R. Sikorski pareiškė, kad per vyk-
siančią kovo 8–10 dienomis Lenkijos
vyriausybės vadovo kelionę į Washing-
ton, nenumatoma pasirašyti jokių
susitarimų, susijusių su JAV PRG.

MASKVA
Opozicinio žurnalo ,,The New

Times” žurnalistė Natalija Morar,
patekusi į nepageidaujamų būti Ru-
sijoje asmenų sąrašą, antradienį vel-
tui mėgino pereiti valstybės sieną
Maskvos Domodedov oro uoste. Ru-
sijos konsulate Moldovoje N. Morar
buvo pranešta, kad jai uždrausta įva-
žiuoti į Rusiją kaip asmeniui, kelian-
čiam grėsmę šalies piliečių sveikatai
ir saugumui. N. Morar mano, jog Ru-
sijos valdžia priėmė tokį sprendimą
dėl jos  straipsnių, siejančių centrinio
banko pirmininko pavaduotojo And-
rej Kozlov nužudymą su neteisėtais
veiksmais Rusijos banke ,,Diskont”
ir Austrijos banke ,,Raiffeisen Zent-
ralbank”, kurias darė aukščiausi val-
stybės pareigūnai. Žurnalistė kol kas
laikoma Domodedov oro uoste.

BAGDADAS
Irako ministras pirmininkas tre-

čiadienį perspėjo dėl ,,skaudžių” pa-
sekmių regionui, jei Turkija toliau
tęs operaciją Šiaurės Irake, kur jos
kariai persekioja Kurdistano darbo
partijos (KDP) sukilėlius. Barham
Saleh pažymėjo, kad Irako vyriausy-
bė nori, jog šis puolimas būtų sustab-
dytas. Tuo tarpu Turkija pareiškė,
kad nenustatys jokios datos, kada iš-
ves iš Šiaurės Irako savo pajėgas.
Turkijos kariuomenės generalinis
štabas  pranešė, kad per įnirtingus
susirėmimus Šiaurės Irake nuo ant-
radienio vakaro žuvo dar 77 KDP su-
kilėliai ir penki turkų kariai.

KABULAS
Viena pagalbos darbuotoja ame-

rikietė ir jos vietos vairuotojas, pa-
grobti Afganistane, gali būti nužu-
dyti, pranešė užsienio organizacijos.
49 metų Cyd Mizell, dirbusią Azijos
kaimo gyvenimo vystymo fonde
(ARLDF), ir jos vairuotoją praėjusį
mėnesį pagrobė nežinomi užpuoli-
kai. 

Pasaulio naujienos

LONDONAS
Kai kurias Didžiosios Britanijos

dalis trečiadienį sukrėtė žemės dre-
bėjimas, kurio stiprumas siekė 5,3
balo pagal Richterio skalę, bet parei-
gūnai teigia, kad pranešimų apie au-
kas ar rimtą žalą nėra. Žemės drebė-
jimas kilo maždaug valandą po vidur-
nakčio, daug žmonių sostinėje Lon-
done teigė, kad požeminiai smūgiai
juos pažadino. Žemės drebėjimai Bri-
tanijoje yra neįprastas reiškinys. JAV
geologijos institutas savo tinklalapy-
je teigė, kad žemės drebėjimo epicen-
tras buvo už 205 km į šiaurę nuo
Londono ir už 80 km į rytus nuo di-
džiausio Šiaurės Anglijos miesto
Sheffield. Lincolnshire grafystės poli-
cija teigė, kad kai kurie gyventojai
pranešė apie nedidelę žalą, padarytą
jų namams.

BRIUSELIS
Europos Komisija (EK) trečiadie-

nį skyrė ,,Microsoft” rekordinę 899
mln. eurų (1,4 mlrd. JAV dolerių)
baudą, JAV programinės įrangos mil-
žinei neįvykdžius Komisijos sprendi-
mo 2004 metų konkurencijos pažeidi-
mų byloje. Pagal tą sprendimą, ku-
riame buvo nustatyta, kad ,,Micro-
soft” piktnaudžiavo dominuojama
padėtimi rinkoje, JAV įmonė jau su-
mokėjo 497 mln. eurų baudą. Naujoji
bauda, kuri nustatyta susumavus
dienos baudas nuo 2006 metų birže-
lio 21 dienos iki 2007 metų spalio 21
dienos, yra didžiausia Komisijos kada
nors kuriai nors įmonei skirta pinigi-
nė bausmė. ,,Microsoft” pareiškė
,,svarstanti Komisijos priemonę”.

VARŠUVA
Varšuvoje neatmetama galimybė,

kad derybos su Washington dėl JAV
priešraketinės gynybos (PRG) dalių
įrengimo Lenkijos teritorijoje gali
užtrukti ilgiau nei iki JAV prezidento
rinkimų. Tokią nuomonę trečiadienį
pareiškė Lenkijos užsienio reikalų
ministras Radoslaw Sikorski. ,,Net
jeigu susitarimai bus pasirašyti, jų
vykdymas priklausys nuo būsimos
amerikiečių administracijos valios ir
Seimo”, – teigė R. Sikorski. Anksčiau

EUROPA RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI
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Istorijos pamoka Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

Šios kaukės buvo pripažintos gražiausiomis.

Lietuviškai besimokančiųjų klasė su mokytoja Vanesa Kašelionyte-San-
doval Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

Redos Baranauskienės nuotr.

Jau trečius metus iš eilės
Maironio mokyklos mokinukai šven-
čia Užgavėnių šventę Balzeko muzie-
juje. Ir ne tik švenčia, bet ir turi pui-
kią progą daugiau sužinoti apie Lie-
tuvos istoriją, pasižiūrėti įdomių
eksponatų. Vaikai džiaugiasi galėda-
mi patys pasidaryti Užgavėnių kau-
kes ir žinoma paragauti gardžių bly-
nų.

2008 m. vasaris 2 d., Maironio
lituanistinės mokyklos (Lemont) tri-
jų klasių – dviejų trečiųjų ir lietuviš-
kai besimokančiųjų 4–5 – mokiniai
suruošė iškylą į Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejų. Važiavo jie čia Užga-
vėnių proga. Per 70 vaikų susirinko
daryti kaukes padedant meninin-
kėms. 

Kadangi mūsų buvo daug, teko
išsiskirstyti pagal klases. Apžiūrėjo-
me visą muziejų. Lietuviškai besimo-
kančiųjų klasė savo pažintį su mu-
ziejumi ir lietuviškomis tradicijomis
pradėjo žiūrėdami fantastišką filmą

apie Užgavėnės, Velykų šventes ir lie-
tuvių tautines tradicijas. Po to apžiū-
rėjome Vaikų muziejaus dalį. Vasaris
Balzekas, buvęs mūsų mokinys, paro-
dė mums ypatingą monetų kambarį.
Džiaugiamės, kad galėjome pamatyti
senoviškus lietuviškus pinigus ir ka-
ro kardą iš Žalgirio mūšio laikų. Tai
bent! Apžiūrėjome istorinę muziejaus
dalį ir gražius lietuviškus margu-
čius. 

Po įdomios ekskursijos meninin-
kės mums padėjo pasidaryti Užgavė-
nių kaukes. Tam kiekvienas vaikas
atsivežė tuščią plastmasinį vieno ga-
lono talpos indą nuo pieno. Iš jo iškir-
pome veido dydžio kaukę. Apklija-
vome ją įvairiomis medžiagų skiautė-
mis, virvėmis, plunksnomis. Kai visi
kaukes pasidarėme, išrinkome kiek-
vienos klasės geriausias, gražiausias
kaukes.

Vanesa Kašelionytė-
Sandoval

LK klasės mokytoja

Mokinių įspūdžiai apsilankius Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
***

Nuvažiavome į muziejų su visa
klase. Pasilikom daiktus antrame
aukšte ir tada keliavome apžiūrėti se-
novinių daiktų, įrankių, kuriuos žmo-
nės naudojo dirbdami, tautinių dra-
bužių. 

Toliau mūsų kelionė tęsėsi į
filmą. Filmas buvo įdomus. Sužino-
jome, kaip švenčiamos Užgavėnės,
kokiomis kaukėmis rengdavosi žmo-
nės, kodėl degindavo Morę ant lau-
žo.

Paskui buvom Vaikų muziejuje,
buvo labai įdomu. Vėliau valgėm Už-
gavėnių blynus. Pamatėme, kaip da-
romos kaukės. Tada sėdome daryti
patys. Tuo kelionė ir baigėsi. Išvyka
paliko gerą įspūdį.

Gytis Kelmelis
3B klasė

***
Šeštadienio rytą važiavome į Bal-

zeko muziejų. Tas pastatas seniau
buvo ligoninė. Ponia Rita mums pa-
pasakojo apie senovės lietuvių gyve-
nimą. Taip pat mums parodė daug
gintaro, margučių ir tautinių rūbų.

Mes matėm du filmus apie Užga-
vėnes. Mano mamai labai patiko.
Buvome vaikų skyrelyje. Ten matėm
trobelę ir kunigaikščių plakatus. 

Po to padarėm  Užgavėnių kau-
kes. Tada mes valgėm blynus ir va-
žiavome atgal į PLC. Buvo smagu.

Maya Chiapetta 
3B klasė

***
Muziejuje buvo labai smagu. Mes

matėm daug gintaro, senų pinigų ir
daug paveikslų. Man labai patiko lie-
tuviškos kanklės ir gintarinis žiedas
su skruzdėle.

Buvo labai smagu daryti kaukes.
Ir labai man pasisekė padaryti gražią
kaukę, su kuria aš laimėjau trečią
vietą. Blynai buvo labai skanūs. Mes
praleidome laiką įdomiai. Daug pa-
matėme ir sužinojome.

Kotryna Dzekčioriūtė
3B klasė

***
Mūsų klasė važiavo į muziejų,

nes norėjom daugiau išmokti apie
Lietuvos senovę. Kai atvažiavom
ėjom  žiūrėti trobas, kunigaikščius,
kardus ir gintarus. Po to ėjom žiūrėti
du animacinius filmus. Tie du filmai
buvo apie Velykų margučius ir
Užgavėnes. 

Po filmo buvo pati smagiausia
dalis, kai galėjom daryti Užgavėnių
kaukes. Mums dailininkė parodė,
kaip daryti kaukes. Mums reikėjo
atsinešti medžiagos, sagų, klijų spal-
voto popieriaus, kailio gabalėlių.
Kaukės gavosi gražios ir įdomios. Kai
kurias gražiausias kaukes apdovano-
jo ponas Balzekas. 

Kai padarėm kaukes, valgėm
skanius blynus. Aš vėl norėčiau atva-
žiuoti čia, į Balzeko muziejų.

Jokūbas Baranauskas
3B klasė

***
Iš mokyklos mane nuvežė į Bal-

zeko muziejų. Aš mačiau didelį kar-
dą, patranką, strėlę, kankles, pada-
rytas iš medžio. Aš liečiau kanklių
stygas ir girdėjau jų muziką.

Man patiko kai darėm Užgavė-
nių kaukes. Aš nešiausi žirkles, siūlų,
medžiagų, klijų ir spalvoto popie-
riaus. Visi darėme kuo baisesnes kau-
kes. 

Vėliau aš valgiau daug skanių
blynų. Man labai patiko ši kelionė. Aš
daug sužinojau apie Lietuvos praeitį
ir jos istoriją.

Karolis Bračiulis
3A klasė

***
Vieną šeštadienį mano klasė va-

žiavo į Balzeko muziejų. Ten mes tu-
rėjome pamoką apie Lietuvos istoriją.
Išgirdome įdomų pasakojimą apie
Lietuvos kunigaikščius, kaip lietuviai
narsiai kariavo prieš kryžiuočius.
Mes matėme senovišką lietuvišką na-
mą. 

Mes  darėme Užgavėnių kaukes,
valgėme Užgavėnių blynus. O labiau-
siai patiko rodomas filmukas apie
Užgavėnes. 

Adomas Kilikevičius
3A klasė

***
Praeitą šeštadienį mes buvome

Balzeko muziejuje. Man patiko šita
kelionė. Aš mačiau senovės rūbus,
medinius batus, gintarinius papuoša-

lus, paveikslus. 
Aš išmokau kaip reikia paga-

minti Užgavėnių kaukes. Aš sužino-
jau, kad reikia užpurkšti klijų ant
kaukės paviršiaus, kad priliptų me-
džiaga.

Man taip pat patiko žiūrėti į se-
novės drabužius. Aš noriu dar kartą
nuvažiuoti į Balzeko muziejų su savo
tėveliais ir sese.

Ineta Anoškaitė
3A klasė

***
Man labiausiai patiko du filmu-

kai apie Velykas ir Užgavėnes. Aš su-
žinojau, kad Mindaugas buvo kara-
lius. Aš išmokau, kad seniau keistus
ginklus naudojo. Taip pat aš pama-
čiau daug gintaro. 

Man patiko daryti kaukes. Aš
norėčiau ten sugrįžti dar kartą.

Lukas Kliarskis
3A klasė

***
Vasario 2 dieną mes važiavome į

Balzeko muziejų. Vaikų muziejuje aš
mačiau senovės ginklus, trobos ma-
ketą, gintarinį žiedą, kunigaikščių
portretus. 

Mums parodė du filmukus apie
Užgavėnes ir Velykinius kiaušinius.
Po to darėme Užgavėnių kaukes. 

Pabaigoje aš valgiau labai ska-
nius blynus. Dabar aš daugiau žinau
apie Lietuvos tradicijas. 

Laura Kilius
3A klasė

KAIP MES PRALEIDOME ŠEŠTADIENĮ MUZIEJUJE 
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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
ligos

LIETUVIÛ TELKINIAI

ROCHESTER, NY

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..ccoommPrez. Adamkus, be savo nuola-

tinių kalbų ir sakomų pamokslų
visuomenei, nėra pateikęs nė vieno
svarbesnio įstatymo projekto. Ne-
nuostabu, kad tai sudaro savotišką
tuštumą valstybės valdymo sistemo-
je, lyg būtų laivas jūroje be vairo ar
burių. Jo pastangos suvienyti buvu-
sius sovietų kolaborantus su trem-
tiniais yra kilnios, bet kartu ir nai-
vios. Kaip galima sutaikyti buvusius
stribus su kaliniais ir tremtiniais,
pirmiesiems neprisiimant kaltės už
savo kolaboracinius veiksmus? Juk
niekas istorijoje dar nėra sutaikęs
velnių su angelais.

Adamkus, ieškodamas lengvo ir
greito perėjimo iš sovietinės sistemos
į vakarietišką žmonių galvojimą ir
santvarką, nekreipia dėmesio į sovie-
tinės sistemos pasekmes Lietuvos
gyventojams.  Amerikiečiai pasakytų
„He is looking for a shortcut that
does not exist at all.” (Jis ieško trum-
pesnio kelio, kurio nėra). Jam sovie-
tiniai kolaborantai tebėra paprasti
Lietuvos piliečiai, kurie turėtų elgtis
„pilietiškai”.

Žiūrint iš šalies, prez. Adamkus
ne vadovauja kraštui, o tik atlieka
įvairias ceremonijas ir pareigas val-
džios viršūnėse. Tačiau, be kasdie-
ninių pareigų, valstybės vadovas turi
suteikti kraštui ir jo gyventojams
savotišką kryptį, į kurią pusę jie turi
eiti. Prez.  Adamkus per savo 8 metų
veiklą to nepadarė. Vos įžengęs į Pre-
zidentūrą, jis padarė istorinę klaidą,
atstatydindamas švietimo ministrą
Zigmą Zinkevičių ir tuo pažeminda-
mas jo puoselėtą tautinį auklėjimą
mokyklose, vietoj savo propaguoto pi-
lietiškumo. Pilietiškumas nėra pa-
kaitalas tautiškumui. Lietuvai įstojus
į ES ir daugeliui jos jaunuomenės
išvykus į kitus Vakarų kraštus, „pi-
lietiškumas” auklėjimas nė iš tolo
negali atstoti tautinio auklėjimo.

Nėra lengva pasakyti, kad  Ame-
rikos lietuvių viltys sudėtos į Adam-
kų įvesti Lietuvoje demokratišką,
vakarietišką santvarką nepasiteisino
ir kad jis juos nuvylė.  Deja, kitas
Amerikos lietuvis taip pat bandė tap-
ti Lietuvos prezidentu. Buvęs  VLIKo
pirmininkas Kazys Bobelis, nuvykęs į
Lietuvą, savo veikla suskaldė krikš-
čionių demokratų partiją ir ją visiškai
sužlugdė, atlikdamas meškos patar-
navimą Lietuvai.

* * *
Būnant Korėjoje kurį laiką teko

tarnauti pasiuntiniu tarp amerikie-
čių įstaigų Korėjoje ir Japonijoje. Pri-
sirakinęs prie riešo brezentinį maišą
(duffle bag), skrisdavau iš Korėjos į
Tokiyo, kur išvežiodavau atvežtus
dokumentus į įvairias įstaigas, dau-
giausia į amerikiečių ambasadą, o
vėliau grįždavau su tokia pat siunta į
Korėją. Kartais, belaukdamas porą
dienų kitos siuntos, turėdavau ne-
mažai laiko, tad skaitydavau man į
rankas papuolančią oriento litera-
tūrą. Mane domino oriento tautų
istorija, gyventojų tradicijos ir pa-
pročiai, jų filosofija ir religijos. Kaip
tik tuo metu Japonija bandė pereiti į
vakarietišką sistemą, o Pietų Korėja
apie tai dar tik svajojo. Iš visų tuo
laiku skaitytų straipsnių ir knygų
man atmintyje išliko vieno kinų iš-
minčiaus žodžiai apie pereinamuo-
sius laikotarpius ir besikeičiančias
skirtingas kultūras.

„Tas, kuris žino, kad jis nežino,
bet nori mokytis ir yra gabus, jis greit
iškils; tas, kuris žino, kad jis nežino,
bet nenori mokytis, tas pasiliks pa-
kelėje; tas, kuris nežino, kad jis neži-
no, ir nenori mokytis, yra kvailys –
saugokis jo!”

Pabaiga

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 12

Trakų pilies kiemas. Sukama istori-
nė reklama.

Šventadienio popietė kaime.

Lietuvos Respublikos garbės
konsulo Rimo Česonio ir vietos lietu-
vių bendruomenės kvietimu Roches-
ter mieste, New York valstijoje va-
sario 23-25 dienomis lankėsi Lietuvos
Respublikos gen. konsulas Niujorke
ambasadorius Jonas Paslauskas.

Jonas Paslauskas sakė sveikini-
mo kalbą Lietuvos valstybės atkūri-
mo 90-jų metų minėjime, surengtame
istorinėje Rochester lietuvių Šv.
Jurgio bažnyčioje, įkurtoje 1908
metais. Gen. konsulas kalbėjo apie
Lietuvos istorinę pažangą per pasku-
tinius 18 metų ir apie teigiamus po-
kyčius, kuriais pagrįstai gali didžiuo-
tis visi pasaulio lietuviai. Minėjime
koncertavo šventės svečiai – Toronto
choras „Volungė”, atlikęs populiarius
lietuvių ir amerikiečių kompozitorių
kūrinius. 

J. Paslauskas apsilankė vienoje
prestižiškiausių JAV aukštojo mokslo
mokyklų – University of Rochester
Eastman muzikos mokykloje, kurioje
studijuoja per 900 studentų iš viso

pasaulio, su mokyklos dekanu Doug
Lowry aptarė galimas bendradar-
biavimo sritis. Vilnių ir Rochester jau
sieja didelis istorinis muzikinis pro-
jektas. Eastman muzikos mokykloje
prie pabaigos artėja unikalių meistro
A. G. Casparini darbo istorinių var-
gonų, šiuo metų restauruojamų Vil-
niaus Šventosios Dvasios bažnyčioje,
kopijos atkūrimo Rochester darbai.     

Lietuvos gen. konsulas apsilan-
kymo metu aplankė PAETEC Com-
munications Inc. biurą. Tai Roches-
ter įsikūrusi sparčiai besiplečianti
telekomunikacijų bendrovė, kuri tie-
kia savo paslaugas JAV  verslo klien-
tams. Bendrovė laikoma viena sėk-
mingiausių JAV telekomunikacijų
rinkoje ir pasižymi itin aukšta klien-
tų aptarnavimo kultūrą. Vienas ben-
drovės savininkų – Arūnas A. Česo-
nis, garbės konsulo Rimo Česonio
sūnus.  

LR gen. konsulato 
Niujorke info

APSILANKĖ LIETUVOS GENERALINIS
KONSULAS NIUJORKE

University of Rochester Eastman muzikos mokyklos profesorius Hans
Davidsson, Jonas Paslauskas ir mokyklos dekanas Doug Lowry.
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

Profesorius dr. Adolfas Damušis.                                             V. Korkučio nuotr.

ARTĖJA DR. ADOLFO DAMUŠIO
SUKAKTYS

Minėsime šio žymaus veikėjo gimimo 100-metį 
ir 5 metų mirties sukaktį

EDVARDAS ŠULAITIS

Šią vasarą, birželio 16 d., sueis
100 metų nuo plačiai Lietuvoje ir iš-
eivijoje žinomo asmens – dr. Adolfo
Damušio gimimo. O vasario 27-ąją –
minėjome ir penktąsias jo mirties me-
tines. Ta proga bent trumpai norisi
prisiminti šį žymų mūsų tautietį, ku-
ris ne vieną dešimtmetį buvo dėmesio
centre Lietuvoje ir išeivijoje.

Dr. A. Damušis yra žinomas dau-
gelyje sričių. Jis pasireiškė mokslinė-
je veikloje: buvo inžinierius-chemi-
kas, atlikęs nemažai mokslinių tyri-
mų ir užpatentavęs per 20 išradimų
JAV, Kanadoje, Anglijoje ir Prancūzi-
joje. Taip pat nemažiau šis vyras
nuveikė ir lietuvių visuomeninėje
veikloje. Jį pažinojome kaip vieną iš
1941 m. sukilimo planuotoją, Laiki-
nojoje vyriausybėje ėjusį Pramonės
ministro pareigas, dirbusį antina-
cinėje veikloje, vyriausiosios rezisten-
cinės jėgų vadovybės – Vyriausiojo
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK)
vieną iš  organizatorių, ragavusį na-
cių kalėjimo duonos žmogų.

Vėliau, išėjęs į laisvę, dr. A. Da-
mušis kartu su savo šeima gyveno
Kempten (Vokietija) pabėgėlių sto-
vykloje, kur jis buvo vietinės lietuvių
gimnazijos direktorius. Šis iškilus
žmogus buvo išrinktas ir išeivijoje at-
kurtos Ateitininkų federacijos vy-
riausiuoju vadu.

1947 m. persikėlęs gyventi į JAV
dr. A. Damušis šalia savo profesinio
darbo rado laiko ir visuomeninei lie-
tuviškai veiklai. Jo pareigų sąrašas
buvo ilgas: Ateitininkų federacijos
vadovas ir tarybos pirmininkas, Lie-
tuvių Fronto Bičiulių sąjūdžio tary-
bos pirmininkas, Lietuvių enciklope-
dijos cheminės technologijos redakto-
rius, Amerikos lietuvių Romos kata-

likų federacijoje – centro valdybos
pirmininkas, Lietuvių katalikų moks-
lo akademijoje – narys mokslininkas,
1955 m. įsteigtos Dainavos jaunimo
stovyklos  vadovas bei tvarkytojas ir
t.t. Beje, Dainavos stovyklos pagrin-
dinis pastatas pavadintas dr. A. Da-
mušio vardu.

Sunku išvardinti visus šio vyro
darbus ir nuopelnus. Jis – prof. Stasio
Šalkauskio premijos laureatas, Vyčio
Kryžiaus ordono III laipsnio kavalie-
rius.

1977 m. birželio 12 d. dr. A. Da-
mušis kartu su savo žmona, visuo-
menės veikėja Jadvyga Damušiene
sugrįžo gyventi į Lietuvą. Kažkada
paklausus, kas jį parvedė atgal į Lie-
tuvą, dr. A. Damušis tąsyk taip at-
sakė: „Meilė Lietuvai. Aš tikiu Lie-
tuva, tikiu tauta. Esame perėję ugnį
ir vandenį. Išlikom. Ir tie, kurie iš-
likom, galim susiburti ir statyti savo
kraštą. O tauta gali keistis. Ir keisis į
gerąją pusę...”.

Gaila, kad dr. A. Damušiui neil-
gai teko laimė gyventi savo gimtinėje,
nors jis ir sulaukė garbingo amžiaus.

Dabar šio iškilaus vyro darbus tę-
sia jo dukra Gintė Damušytė, kuri
neseniai pradėjo eiti Lietuvos amba-
sadorės pareigas Kanadoje. Prieš tai
ji darbavosi įvairioje lietuviškoje ir
tarptautinėje veikloje JAV, Lietuvoje
bei kitose valstybėse. Savo ilgamete
veikla Gintė įrodė, kad ji sugeba eiti
bet kokias pareigas, kurios jai buvo
ar yra skiriamos.

Tokių veiklių žmonių kaip a.a. dr.
A. Damušis lietuvių tauta yra nedaug
turėjusi. Todėl jo atminimas turėtų
būti ypač brangus ne tik mums, jį
gerai pažinojusiems ir turėjusiems
progos su juo bendrauti, bet ir vi-
siems lietuviams šiapus ir anapus At-
lanto.

Šiomis dienomis, kai Lietuvių
Bendruomenė švenčia brangias lietu-
viams šventes – Vasario 16-ąją ir Ko-
vo 11-ąją – manome, kad skaityto-
jams būtų įdomu paskaityti buvusio
Eltos vidaus informacijos skyriaus
redaktoriaus (1937), Antano Smeto-
nos sekretoriaus (1938–1940), dien-
raščio ,,Lietuvos aidas” (1939) vyr.
redaktoriaus Aleksandro Merkelio
knygą ,,Didysis varpininkas Vincas
Kudirka”, išleistą Akademinio skau-
tų sąjūdžio Vydūno jaunimo fondo
1989 metais. Nors knyga išleista

senokai, tačiau ji nepraradusi savo
aktualumo. Tautinės giesmės kūrė-
jas, varpininkas, gydytojas Vincas
Kudirka tikrai spalvinga asmenybė. 

,,Vincas Kudirka yra tapęs lietu-
vių tautinio atgimimo simboliu todėl,
kad savo asmenybėje jis buvo ryš-
kiais bruožais sukaupęs svarbiausius
šio atgimimo elementus, kad savo
charakteryje jis jungė visa tai, kuo
tauta norėjo būti, į ką įvairiausiomis
kryptimis anuo laikotarpiu veržėsi”,
– rašo Vytautas Kavolis įžanginiame
žodyje.

Knyga suskirstyta į tris skyrius.
Pirmajame – pačiame didžiausiame –
susipažinsite su V. Kudirkos asme-
nybe, jo nelengvu gyvenimu.  Ant-
rajame skyriuje ,,Nuorodos ir pasta-
bos” skaitytojams pateikiama V.
Kudirkos bibliografija, knygos ir mu-
zikos kūriniai, satyros, eilės, anto-
logijos, laikraštinė medžiaga. Trečia-
jame skyriuje nurodomos visos apie
V. Kudirką išleistos knygos, straips-
niai, vardynas, svarbesnės datos.

Knyga – kietais viršeliais, gau-
siai iliustruota nuotraukomis.

Knygos  kaina – 15 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą albumą – 2.5 dol. mokestis.

Paruošė L. A.

Didysis varpininkas Vincas Kudirka

KAUNO DRAMOS TEATRAS ANTRĄKART
RENGIA DRAMATURGIJOS PANORAMĄ

Kauno valstybinis dramos teat-
ras (KVDT) skelbia naujausių lietu-
viškų pjesių atranką šiuolaikinės lie-
tuviškos dramaturgijos panoramai,
kuri rengiama kito teatrinio sezono
pradžioje – rugsėjo mėnesį.

Atrankoje kviečiami dalyvauti
visi, rašantys teatrui – nuo labiausiai
patyrusių iki dar tik pradedančių,
nuo žinomiausių iki dar niekam ne-
girdėtų autorių. Teatras laukia neri-
botos apimties, aktualių šiuolaiki-
niam žmogui pjesių. Vienintelis rei-
kalavimas – pjesė turi būti nedalyva-
vusi jokiame kitame konkurse ir ne-
pasirodžiusi spaudoje. 

Šių metų naujovė – teatras lau-
kia ne tik pjesių, bet ir literatūros kū-
rinių inscenizacijų, kurios varžysis
atskirame pogrupyje. Rinktis galima
tiek lietuvių, tiek užsienių autorių
kūrinius.

Šiuolaikinės lietuviškos dra-
maturgijos panoramoje rugsėjo mė-
nesį teatro žiūrovams ir specialis-
tams bus pristatytos teatro profesio-
nalų ir žiūrovų atrinktos lietuviškos
pjesės ir literatūros kūrinių insceni-
zacijos. Pačios geriausios, vertos sce-
nos, bus įtrauktos į Kauno valstybi-
nio dramos teatro repertuarą.

Net keturios pjesės, dalyvavusios
pirmojoje šiuolaikinės lietuviškos
dramaturgijos panoramoje jau gyve-
na scenoje. Tai ,,Balta katė juodoje
Aliaskoje” (rež. Arvydas Lebeliūnas,
pagal Gintarės Adomaitytės pjesę
,,Eisiu”, KVDT); ,,Žvaigždžių kruša”
(rež. Gintaras Varnas, pagal Aistės
Ptakauskaitės pjesę ,,Tiesos paukš-
tė”, KVDT); ,,Antoškos kartoškos”

(rež. Ramunė Kudzmanaitė, pagal to
paties pavadinimo Mariaus Macevi-
čiaus pjesę, KVDT) ir ,,Kūno vartai”
(rež. Agnė Dilytė, pagal to paties pa-
vadinimo Dovilės Zelčiūtės pjesę,
Kauno kamerinis teatras).

Pjesės turi būti pateiktos elekt-
roninėje laikmenoje, suvestos Word
formatu.

Kūrinius siųsti iki kovo 27 die-
nos, t. y., Teatro dienos, el. paštu ad-
resu: spauda@dramosteatras.lt
arba įrašytus į CD-R adresu Laisvės
al. 71, LT-44304 Kaunas. Laišką pa-
žymėti nuoroda: „Šiuolaikinės lietu-
viškos dramaturgijos panoramai”.
Autorius turi nurodyti savo vardą,
pavardę, telefoną ir adresą, o kartu ir
originalų slapyvardį, kuris bus nau-
dojamas pateikiant pjeses atrankos
komisijai. Daugiau informacijos tele-
fonu: 8-614-44632 arba el. paštu:
spauda@dramosteatras.lt

Bernardinai.lt

Gintarė Adomaitytė dalyvavo pir-
mojoje šiuolaikinės lietuviškos dra-
maturgijos panoramoje.
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Mūsų stalui

Makaronai
Apie makaronus yra prirašyta

tiek, kad, atrodo, nėra ką pridurti,
bet šis produktas yra toks populiarus,
kad kaskart gali tapti tikru atradimu. 

Makaronų pristatymo europie-
čiams garbė dažnai yra priskiriama
keliautojui Marco Polo, bet yra ne-
ginčytinų įrodymų, kad senovės et-
ruskai gamino makaronus dar ma-
žiausiai 1600 metų prieš gimstant
keliautojui. Žinoma, kad patiekalą,
panašų į makaronus, kinai valgė dar
3,000 m. prieš m. e. O graikų mito-
logija pasakoja, kad Hefestas atrado
įrenginį, kuris gamino „tešlos juoste-
les”.

Per tiek laiko makaronai keitė
savo išvaizdą, pasikeitė taip, kad kar-
tais net sunku pasakyti, kad tai yra
makaronai. 

Mažos gudrybės

Virti makaronus reikia dideliame
kiekyje vandens: ne mažiau nei 4
puodeliams vandens 3,5 oz sausų
makaronų. O Italijoje makaronų viri-
mo laikas keičiasi priklausomai nuo
vietovės aukščio virš jūros lygio.
Viena taisyklė išlieka visada – ver-
dant makaronus jų negalima palikti
likimo valiai.

Dažnai sunku apskaičiuoti, kiek
makaronų reikia vienam žmogui.
Paprasčiausias skaičiavimas yra toks
– smulkesnių makaronų vienam
žmogui reikia pilnos saujos. O jeigu
sversime, pagrindiniam patiekalui
reikia apie 4,5 oz makaronų vienai
porcijai.

Kad makaronai neatauštų, ge-
riausia nupylus vandenį juos sudėti į
šiltą indą – puodą, kuriame virė.
Patiekti makaronus geriausia pa-
šildytose lėkštėse. Nesūdytas vanduo
greičiau užverda, todėl vandenį ma-
karonams sūdome tik tada, kai jis jau
užvirė.

Kad makaronai būtų gražios
spalvos, galima į verdantį vandenį
įmesti šafrano.

Kad makaronai, skirti salotoms,
nesuliptų, išvirusius juos reikia per-
plauti šaltu virintu vandeniu ir po to
užpilti vieną ar du šaukštus aliejaus.

Patiekalai iš makaronų bus ska-
nesni, jei gaminsime juos su ypatin-
gai tyru (extra virgin) alyvuogių
aliejumi, vartosime šviežias priesko-
nines žoleles, šviežiai grūstus pi-
pirus.

O jeigu bersime sūrio, geriau už-
berti mažiau, bet geros kokybės
sūrio, nei daug, bet prastos. Maka-
ronai neturi plaukioti padaže. Tirštas
padažas turi tolygiai padengti ma-
karonus.

Sakoma, kad vienas commedia
dell’Arte personažas Mašeronas,
žinomas dėl savo smaguriaus būdo,
paragavęs makaronų pasakė: „Si
buoni, ma caroni” („gerai, bet bran-
gu”)… Dabar galima rasti įvairiausių
– ir pigesnių, ir labai brangių – tiesiog
reikia pasirinkti tai, kas labiausiai
priimtina.

Farfale 
(plaštakių formos makaronų)

salotos su pesto padažu

3 saujos kaspinėlių formos ma-
karonų

1 didelis pomidoras
3,5 oz (100 g) mocarelos sūrio
2,5 oz (70 g) migdolų arba kedrų

riešutų
sauja petražolių ir bazilikų

lapelių
2 skiltelės česnako
2 šaukštai (30 ml) alyvuogių alie-

jaus
pora lašų citrinos sulčių
Pesto padažui riešutus, česnaką,

žalumynus (jeigu neturite šviežio
baziliko, galima jį pakeisti džiovintu)
labai smulkiai susmulkinti trintuvu –
iki beveik vienalytės masės. Pamažu
pilti aliejų, citrinos sultis ir viską
sumaišyti.

Sūrį supjaustyti kubeliais. Pomi-
dorą nulupti, išimti sėklas ir likusią
dalį supjaustyti kubeliais. Makaro-
nus išvirti, nuvarvinti. Iš karto su-
maišyti su pesto padažu. Kai maka-
ronai atauš, sumaišyti su sūriu ir po-
midoru. Leisti salotoms bent valandą
pastovėti.

Makaronai su tunais

10,5 oz (300 g) konservuotų tunų
aliejuje

2 oz (60 g) ančiuvių
2 susmulkintos česnako skiltelės
0,25 stiklinės alyvuogių aliejaus
1 ryšulėlis petražolių
0,75 stiklinės natūralaus jogurto
druskos, maltų juodųjų pipirų
alyvuogių
linguine (liežuvėlių formos) ma-

karonų
tarkuoto parmezano pabarstyti
Makaronus išvirti. Kol verda

makaronai, trintuvu sutrinti tunus,
ančiuvius, alyvuogių aliejų, petra-
žoles ir jogurtą. Plakti 1 minutę.
Pasūdyti, pabarstyti pipirais. Maka-
ronus sumaišyti su padažu, patiekti
su alyvuogėmis ir parmezanu.

Daržovių sriuba su vermišeliais

1 vid. dydžio svogūnas
1 vid. dydžio morka
saliero stiebas
2–3 vid. dydžio bulvės
1 maža cukinija
7 oz (200 g) pomidorų savo sul-

tyse
0,5 stiklinės konservuotų pupelių
1 sauja smulkių makaronų
1 valg. šaukštas sviesto

MIRĖ KUN. JUBIL. 
PRANAS ADOMAITIS, MIC

(1911–2008)
Vasario 26 d. Marijampolėje mirė

Šv. Arkangelo Mykolo parapijos al-
taristas kun. jubil. Pranas Adomaitis
MIC – seniausias kunigas Vilkaviškio
vyskupijoje. Jis buvo bebaigiąs 97-
uosius amžiaus metus, iš kurių du
dešimtmečius praleido lageriuose,
tremtyje.

Velionis gimė 1911 m. kovo 6 d.
Užpaliuose, Utenos apskrityje. Buvo
jauniausias dvylikos vaikų šeimoje.
Gimtajame miestelyje baigęs pra-
džios mokyklą ir progimnaziją, nuo
1925 metų mokslus tęsė Marijam-
polės marijonų gimnazijoje.

1929 metais Pranas Adomaitis
įstojo į marijonų vienuoliją, o kitais
metais pradėjo studijas Kaune, Vy-
tauto Didžiojo universitete, Teologi-
jos-filosofijos fakultete. 1934 m. rug-
pjūčio 15 d. įšventintas kunigu. Dar-
bavosi Marijampolėje, ypač jaunimo
sielovadoje.

1945 metais kun. Pranas Ado-
maitis, MIC buvo suimtas. Iš Rusijos
lagerių į Lietuvą galėjo sugrįžti tik
1966 metais.

Grįžęs į Tėvynę, buvo paskirtas
Leipalingio, o po penkerių metų –
Seirijų parapijos altaristu. Nuo 1977
metų klebonavo Gerdašiuose. 1995
metais paskirtas Marijampolės Šv.
Arkangelo Mykolo parapijos altaris-
tu. Nuo 2004 metų iki mirties gyveno
Marijampolės Švč. Mergelės Marijos
globos namuose, kuriais rūpinasi Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-

jimo Vargdienių seserų kongregacija.
Kun. jubil. Prano Adomaičio,

MIC laidotuvių pamaldos įvyks Ma-
rijampolės Šv. Arkangelo Mykolo
bazilikoje vasario 28 d., ketvirtadienį,
12 val. Velionis bus palaidotas Mari-
jampolės senosiose kapinėse, šalia
kitų tėvų marijonų.

Visą gyvenimą uoliai darbavęsis
Kristaus vynuogyne, nešęs tremtinio
kryžių, tegul ilsisi ramybėje Gerojo
Ganytojo artumoje.

Vilkaviškio vyskupija

Kun. jubil. Pranas Adomaitis, MIC

petražolių lapelių
džiovintų bazilikų
6 puodeliai (1,5 l) daržovių sul-

tinio
druskos
Daržoves – svogūną, morką, sa-

liero stiebą, bulves, cukiniją – šiek
tiek patroškinti šaukšte sviesto,
užpilti sultiniu ir išvirti. Pomidorus
smulkiai supjaustyti ir supilti į sriu-
bą, pasūdyti, užvirinti. Supilti pupe-
les, vėl užvirinti ir suberti makaro-
nus ir džiovintus bazilikus. Puodą už-
dengti ir palaikyti 5–7 minutes. Prieš
patiekiant pabarstyti sriubą smulkin-
tais petražolių lapeliais.

Kaneloni (vamzdeliai) įdaryti
mėsa

9 oz (250 g) kaneloni (didelių
tuščiavidurių cilindro formos
makaronų)

1 lb (0,5 kg) maltos jautienos
2 šaukštai aliejaus
1 vid. dydžio svogūnas
2 skiltelės česnako
pusė stiklinės raudonojo vyno
14 oz (400 g) pomidorų savo sul-

tyse (standartinė skardinė)
pusė stiklinės smulkiai sup-

jaustytų petražolių
bazilikas – džiovintas arba švie-

žias
cinamono lazdelė
druskos, pipirų
sūrio padažui:
2 stiklinės jogurto arba liesos

grietinės
2 kiaušiniai
pusė stiklinės tarkuoto fermen-

tinio sūrio
muskato riešuto, druskos, pipirų
Kepti naudojama 8 х 12 in (20 х

30 cm) forma.
Svogūną supjaustyti, į keptuvę

įpilti porą šaukštų vandens, patroš-
kinti svogūną, įpilti aliejaus, įdėti
smulkintą česnaką ir lengvai apkepti.
Sudėti maltą mėsą ir visą laiką
maišant kepti apie dešimt minučių.
Supilti vyną, trumpai pavirti, tada
suberti smulkintus pomidorus, pet-
ražoles, baziliką, cinamono lazdelę,
druską, pipirus. Troškinti viską kar-
tu, kol išgaruos skystis. Atvėsinti,
išimti cinamono lazdelę.

Sūrio padažui visus produktus
sumaišyti.

Formą ištepti sviestu (aliejumi)
ir pabarstyti džiūvėsėliais. Makaro-
nus įdaryti mėsos įdaru, sudėti į
formą ir užpilti padažu. Kepti apie 40
min. 3500F.

Arabiškas garnyras

1 puodelis smulkių makaronų
1,5 puodelio ryžių
2 šaukštai aliejaus
3,5 puodeliai vandens
nugriebtas šaukštelis druskos
česnako granulių, kario
Į puodą įpilti aliejaus, suberti

makaronus ir pakepinti, kol šiek tiek
parus. Tada labai atsargiai į puodą
įpilti puodelį verdančio vandens.
Suberti ryžius, pasūdyti, pagardinti
prieskoniais, išmaišyti, supilti likusį
vandenį ir uždengti dangčiu. Virti
15–18 min.

Elžbieta Monkevič 
Alfa.lt
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�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. Muzikinę
programą atliks studijos ,,Dance
Duo” šokėjai, vyks loterija vaikams ir
suaugusiems, mažuosius mugės lan-
kytojus linksmins juokdarys. Rengia
JC valdyba ir Moterų klubas.

�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. 

�Kovo  2 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus Moterų gildija visus maloniai
kviečia iškilmingai paminėti Lietuvos
valstybės atkūrimą. Dr. Audrius
Plioplys pristatys a. a. Ramutės
Plioplytės margučių kolekciją. Bus
vaišės. Muziejaus adresas: 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago.

�JAV lituanistinių mokyklų mo-
kytojų konferencija vyks š. m. kovo 2
d. PLC Bočių menėje, Lemont. 9 val.
r. Palaimintojo J. Matulaičio misijoje
– šv. Mišios už mirusius mokytojus.
Registracija – 10 val. r. Konferenciją
atidarys JAV LB Švietimo tarybos
narė Mirga Girniuvienė. Dr. Algis
Norvilas skaitys paskaitą „Dvikal-
bystė”. Po paskaitos – diskusijos. M.
Girniuvienė kalbės tema ,,Aukštes-
niųjų klasių dėstymo gairės”, ir su-
pažindins konferencijos dalyvius su
JAV LB Švietimo tarybos siūlomomis
internetinėmis galimybėmis lituanis-
tiniam švietimui. 

�Gavėnios susikaupime su kun.
Kęstučiu Trimaku svarstysime, kaip
atsiliepti į Švč. Marijos nusiskundimą
Šiluvoje. Susikaupimo vieta: Šv. An-
tano Paduviečio bažnyčia, 1515 S.
50th Avenue, Cicero. Pirmadienio,
kovo 3 d., vakaras skiriamas suvokti
Švč. Marijos apsireiškimo reikšmę;
antradienio, kovo 4 d. – susitaikyti su
Dievu (klausomos išpažintys); ketvir-
tadienio, kovo 6 d. – Švč. Sakramento
adoracijai. Susikaupimas kasdien
prasidės 5:30 val. p. p. Programoje:
konferencija, temą atitinkančios pa-
maldos, šv. Mišių auka. 

�LR generalinis konsulatas Či-
kagoje  kovo 8 d., šeštadienį, 6 val. v.
maloniai visus kviečia į vakarą, skirtą
pažymėti Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją, kuris
vyks Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
14911 127th St., Lemont, IL. 60439.
Renginio programoje: lietuvių meni-
ninkų Rimo Čiurlionio, Audriaus
Gražio ir Noros Aušrienės darbų pa-
rodos atidarymas ir Kauno Vytauto

Didžiojo universiteto prorektoriaus
prof. Egidijaus Aleksandravičiaus
paskaita – diskusija „Prie dvidešimt-
mečio slenksčio: kodėl nemokame
džiaugtis Lietuvos laimėjimais?” 

�Kviečiame atvykti į Montessori
mokyklėlės ,,Žiburėlis” Atvirų durų
dieną kovo 8 d., šeštadienį, 9 val. r.
PLC, Lemonte. Vaikai į mokyklėlę
priimami nuo 3 metukų. Tel. pasitei-
ravimui: 630-257-8891.

�Š. m. kovo 9 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos – Kovo 11-osios pro-
ga Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje maloniai visus
kviečia į kino filmo „Nuodėmės už-
kalbėjimas” premjerą Čikagoje. Šis
režisieriaus Algimanto Puipos filmas
bus rodomas Europos Sąjungos filmų
festivalyje Gene Siskel kino centre,
164 North State St., Chicago, IL.
60601. Tel. pasiteiravimui: 312-846-
2600. Įėjimas  – 9 dol., studentams –
7 dol.

�Fotografijų parodos, skirtos
Lietuvos ir JAV diplomatinių santy-
kių aštuoniasdešimt penkerių metų
sukakčiai, atidarymas vyks š. m. kovo
11 d., antradienį, 7 val. v. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje. Adresas:
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL.
60629. Ją Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos – Kovo 11-osios –
proga ruošia LR generalinis konsu-
latas Čikagoje kartu su Balzeko lietu-
vių kultūros muziejumi. Telefonas
pasiteiravimui: 773-582-6500. Paroda
veiks iki  kovo 26 d. 

�Dr. Marijos Laurošonytės-Lu-
kas ieško dr. Aldona Aglinskienė.
Skambinti tel.: 630-257-2869.

�Klaidos atitaisymas. Antradie-
nio, vasario 19 d. ,,Draugo” numerio
10 psl. ne dėl redakcijos kaltės įsivėlė
klaida. Antrąją pastraipą skaityti: ,,...
buvusių Maironio lituanistinės mo-
kyklos mokinių Arno Satkevičiaus ir
Martyno Lioniko gražiu Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios Aktų skaity-
mu...”.

�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-osios
dienos minėjimas. Pagrindinė kalbė-
toja ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia
Cidzikaitė. 

�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

Parodos lankytojai apžiūri parodos eksponatus.                          

Čikagos kultūros centre, 78 E. Washington Street, Chicago, IL 60602,
nuo 2008 m. sausio 12 d. veikia vienos ryškiausių lietuvių liaudies sava-
mokslių menininkių Petronėlės Gerlikienės kilimų paroda ,,Embroide-
red Myths and Everyday Stories”, kurią surengė Lietuvos Respublikos
generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Čiurlionio meno galerija ir
Čikagos miesto kultūros reikalų departamentu.

Kovo 13 d. 12:15 val. p. p. kultūros centro kuratorė Sofija Zutautas
skaitys paskaitą apie P. Gerlikienės kūrybą. Paskaitoje dalyvaus Lietuvių
dailės muziejaus (Vilnius) darbuotoja Ieva Dilytė. Įėjimas nemokamas.

Paroda veiks iki balandžio 6 d. Čikagos kultūros centras dirba: pir-
madieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. r. iki 7 val. v. Penktadieniais ir
šeštadieniais nuo 9 val. r. iki 6 val. v., sekmadieniais nuo 10 val. r. iki 6
val. v. Tel. pasiteiravimui: 312–744-6630.

Iš kairės: P. Gerlikienės sūnus Pranciškus Gerlikas ir anūkas Darijus
Gerlikas parodos atidarymo Čikagos kultūros centre metu. 

Jono Kuprio nuotr. 

Lietuvos generaliniame konsu-
late Niujorke vasario 21 d. atidaryta
nuotraukų paroda, skirta aštuonias-
dešimt penktosioms Lietuvos ir JAV
diplomatinių santykių metinėms.

Paroda „Lietuva ir JAV: Aštuo-
niasdešimt penkeri diplomatinių san-
tykių metai” atidaryta tęsiant ren-
ginių, skirtų Lietuvos Nepriklauso-
mybės 90-mečiui, ciklą. 

Šioje fotografijų parodoje apžvel-
giami beveik devyni Lietuvos ir JAV
diplomatinių santykių ir draugystės
dešimtmečiai. Lankytojai buvo supa-
žindinti su abiejų šalių valstybės ir
visuomenės veikėjais. Seniausiose
parodos fotografijose įamžinti pir-
mieji JAV diplomatai, dirbę Lietuvo-
je, pirmųjų Lietuvoje beisbolo varžy-
bų, surengtų 1926 metais Kaune, aki-
mirkos. Naujausiose 2007 metų nuot-
raukose užfiksuotas Lietuvos Prezi-

dento Valdo Adamkaus ir JAV Prezi-
dento George Bush susitikimas.

Atidarydamas parodą Lietuvos
generalinis konsulas Niujorke Jonas
Paslauskas kalbėjo apie ilgalaikius ir
tvarius Lietuvos ir JAV žmonių ry-
šius.  Generalinis konsulas pasidalijo
su parodos lankytojais savo prisimi-
nimais ir papildė šią parodą unika-
liomis nuotraukomis iš asmeninio ar-
chyvo.

Lietuva ir JAV diplomatinius
santykius užmezgė 1922 metų liepos
28 dieną. Sovietų okupacija  privertė
uždaryti JAV diplomatinę misiją Lie-
tuvoje 1940 metų rugsėjo 5 dieną, bet
Lietuvos atstovai JAV ir toliau tęsė
savo darbą. JAV niekada nepripažino
priverstinės Lietuvos įjungimą į So-
vietų Sąjungą.

LR generalinio konsulato 
Niujorke inf.

FOTOPARODA, SKIRTA LIETUVOS IR JAV 
DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ 85-MEČIUI

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

Tel. 708-349-0348.

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500


