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•Skautybės kelias. ,,Sten-
gsiuosi aprašyti nuveiktų
darbų reikšmę” (p. 2)
•Vienybėje – jėga (p. 3, 9)
•Lituanistinių mokyklų
mokytojų konferencija
JAV pietryčiuose (p. 4)
•Senas vynas senuose
buteliuose (p. 5, 8)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Žydų valstybei – 60 me-
tų (2) (p. 8)
•Juozapėlis (29) (p. 9)
•Jaunimo koncertas Mar-
quette Park parapijoje
(p. 10)

iš viso partijai atstovauja beveik 700
žmonių.

Reaguodama į diskusijas ir teigi-
nius, kad esą partija buvo steigiama
nesilaikant įstatymo reikalavimų,
partijos iniciatyvinė grupė pareiškė,
jog ,,suvažiavimo dieną Tautos prisi-
kėlimo partijos steigimui pritarė ir
partijos steigėjų sąrašuose buvo pa-
sirašę 1,264 steigėjai. Pagal Lietuvos
įstatymų reikalavimus, steigiant ju-
ridinį asmenį (taip pat – ir politinę
partiją), sprendimai laikomi galio-
jančiais, kai juos priimant dalyvauja
daugiau nei pusė steigėjų.

Pasak partijos iniciatyvinės gru-
pės pranešimo, Tautos prisikėlimo
partijos steigiamajame suvažiavime
tiesiogiai ar per įgaliotus atstovus
dalyvavo 687 steigėjai, t.y. daugiau
nei pusė steigėjų, pasirašiusių parti-
jos steigėjų sąraše.

Partijos atstovai tvirtina, kad
prieš rengdami steigiamąjį partijos
suvažiavimą buvo susitikę su atitin-
kamais Teisingumo ministerijos pa-
reigūnais, kurie ne kartą patvirtino,
kad tokia steigimo praktika atitinka
visus mūsų šalies įstatymų keliamus
reikalavimus.

Jau kitą savaitę suvažiavimo
protokolas, dalyvių ir steigėjų sąra-
šai bei visi kiti reikalingi dokumen-
tai bus pateikti Teisingumo ministe-
rijai, pranešė Tautos prisikėlimo
partijos atstovė spaudai.

Paskelbtas
taikingiausiû
šaliû sârašas

Pramogû verslo atstovai
îkùrè dar vienâ partijâ

Îsteigta ,,Leo LT” bendrovè

Vilnius, gegužės 18 d. (ELTA) –
Vilniuje įsteigta nauja politinė jėga –
Tautos prisikėlimo partija. Jai vado-
vaus vieningai suvažiavime išrinktas
pramogų verslo atstovas Arūnas Va-
linskas.

Nors kai kurie politikai bei poli-
tologai gana atsargiai vertina tokios
partijos kūrimąsi, A. Valinskas pab-
rėžia, kad jo ketinimai rimti ir jokiai
politinei jėgai jis neatstovauja.

,,Mano pagrindinė vizija – valsty-
bę reikia valdyti, jos negalima savin-
tis. Turime užjausti tuos, kurie ma-

no, kad čia į valdžią ateina cirkas.
Mes kaip tik ruošiamės padaryti taip,
kad cirkas valdžioje pasibaigtų”, –
dienraščiui ,,Respublika” yra sakęs
A. Valinskas.

Pasak jo, partijos veikloje daly-
vaus ne tik pramogų ir verslo atsto-
vai, bet ir teisininkai, ekonomistai,
medikai.

Teigiama, kad sekmadienį vyku-
siame steigiamajame suvažiavime ne-
susirinko arba per įgaliotinius nebu-
vo atstovaujamas privalomas tūks-
tantis steigėjų. Buvo paskelbta, kad

Vilnius, gegužės 20 d. (ELTA) –
Ūkio ministerijoje įvykusiame akci-
ninkų susirinkime įsteigta naciona-

linio investuotojo bendrovė ,,Leo
LT”. Susirinkime taip pat išrinkta
bendrovės stebėtojų taryba (ST), ku-
rią sudaro 11 žmonių. Nacionalinio
investuotojo bendrovės ,,Leo LT” val-
dybos pirmininku išrinktas ,,Lietu-
vos energijos” generalinis direktorius
Rymantas Juozaitis.

LEO LT pradinis įstatinis kapita-
las sudarys 0,5 mln. litų. Jos akci-
ninkė privati įmonė ,,NDX energija”
už 38,3 proc. akcijų įnešė 191,5 tūkst.
litų, o už valstybės 61,7 proc. akcijų
paketą 308,5 tūkst. litų pervedė Ūkio
ministerija. Vėliau ,,Leo LT” įstatinis
kapitalas bus padidintas iki 7 mlrd.
litų nauja akcijų emisija.

,,Leo LT” bus atsakinga už nau-
jos atominės elektrinės Lietuvoje sta-
tybą bei elektros tiltų su Lenkija ir
Švedija projektų įgyvendinimą.

Galutinai baigus ,,Leo LT” steigi-
mo sandorį pradės darbą bendrovės
valdymo organai, bus pasiskirstyti
darbai. Dalį jų toliau vykdys antrinės
įmonės, iš jų elektros tiltų statybos
projektų įgyvendinimą pradėjusi
,,Lietuvos energija”.

Vilnius, gegužės 20 d. (ELTA) –
Paskelbtame taikingiausių pasaulio
valstybių sąraše Lietuva atsidūrė šiek
tiek žemiau nei Latvija, Estija ir Len-
kija, bet smarkiai aplenkė kaimy-
nines Baltarusiją ir Rusiją.

Kasmet sudaromame Pasaulio
taikos indekse (Global Peace Index)
Lietuvai teko 41-oji vieta iš 140. Tai
dviem vietomis geriau nei pernai.
Aukštą Lietuvos vietą lentelėje lėmė
labai žemas nesutarimų šalies viduje
bei išorėje lygis ir pagarba žmogaus
teisėms.

Lyginant 2008-ųjų ir praėjusių
metų rodiklius, Lietuvoje įvykdyta
mažiau žmogžudysčių, sumažėjo ka-
rinės išlaidos, karinių darbuotojų ir
šalyje esančių pabėgėlių skaičius, ta-
čiau padaugėjo kalinių, sunkiosios
ginkluotės, išaugo ginkluotės impor-
to ir eksporto apimtys.

Baltarusija ir Rusija atsidūrė
lentelės apačioje – atitinkamai 94-oje ir
140-oje vietose.

Taikingiausių valstybių sąrašas
sudaromas atsižvelgus į 24 įvairius
kriterijus, pradedant išlaidomis karo
pramonei, nusikalstamumo lygiu ir
baigiant santykiais su kaimyninėmis
valstybėmis bei žmogaus teisių ap-
saugos lygiu.

Pirmą kartą taikingiausia šalimi
paskelbta Islandija. Po jos rikiuojasi
kitos dvi Šiaurės šalys – Danija ir
Norvegija. Mažiausiai taikinga pa-
saulio šalimi išlieka Irakas.

Tautos prisikėlimo partijai vadovaus pramogų verslo atstovas Arūnas Valinskas.
ELTA nuotr.

,,Leo LT” valdybos pirmininku išrink-
tas ,,Lietuvos energijos” generalinis di-
rektorius R. Juozaitis. ELTOS nuotr.
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Fil. Giedrius Globys:
„Stengsiuosi aprašyti

nuveiktų darbų reikšmę”
V. s. fil. Ritonė Rudaitienė kalbi-

na Čikagoje viešėjusį ir ties savo di-
sertacija „Akademinio skautų sąjū-
džio veikla išeivijoje 1948–1990 me-
tais” dirbusį Vytauto Didžiojo univer-
siteto Kaune istorijos doktorantą fil.
Giedrių Globį.

– Giedriau, jau kuris laikas
matome tave dalyvaujantį įvai-
riuose mūsų lietuviškos ben-
druomenės gyvenimo renginiuo-
se Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL: Vydūno Fondo būstinė-
je, Kovo 11-osios Nepriklauso-
mybės atkūrimo minėjimuose,
Kaziuko mugėje, Akademinio
skautų sąjūdžio, FSS sueigoje,
Lietuvių Dailės muziejuje vyks-
tančiose parodose, koncertuose,
Jaunimo sporto rūmuose, Palai-
mintojo Matulaičio misijos sek-
madieninėse šv. Mišiose, Velykų
Tridienio apeigose, net mūsų
tautiečių laidotuvėse. Gal galė-
tum su mumis pasidalinti, koks
yra tavo apsilankymo tikslas,

kokie įspūdžiai? Ką įdomesnio
tarp mūsų būdamas patyrei ir
kokius įspūdžius grįždamas į
Tėvynę su savimi išsiveši?

– Esu Vytauto Didžiojo univer-
siteto istorijos doktorantas, šiuo me-
tu ruošiu daktaro disertaciją „Aka-
deminio skautų sąjūdžio veikla išeivi-
joje 1948–1990 metais.” Apsilankymo
tikslas – tęsti Lietuvoje pradėtą
darbą – rinkti medžiagą savo darbui.
Daugiausia laiko praleidau Lemont,
Pasaulio lietuvių centre esančiame
Lietuvos skautų sąjungos archyve,
kuriame saugomi dokumentai nuo
Vokietijoje DP stovyklose atsikūrusių
skautų draugovių iki šių dienų. Dalis
išeivijos skautų dokumentų yra sau-
goma ir tyrinėjama Lietuvoje, Išei-
vijos institute ir Nacionalinėje Mar-
tyno Mažvydo bibliotekoje. Iš jų
skautiškos bei išeivijos periodikos
susidariau pirminį vaizdą ir planą.
Planas atvažiavus gerokai pasikeitė.
Pirmiausia, dėl archyvinės medžiagos
kiekio – jos tikrai daug. Kita aplinky-
bė – kalbantis su liudininkais, darant
interviu, iškilo daugiau ir spalvinges-
nių nagrinėjamos temos detalių.

Galbūt skaitytojus domintų, ko-
dėl apsistojau ties Akademiniu skau-
tų sąjūdžiu. Pirminis užsimojimas
buvo gerokai platesnis – rašyti apie
lietuvių skautus išeivijoje, jų veiklą,
įtaką lietuvybės išlaikymui plačiausia
prasme. Tačiau šis darbas didele dali-
mi padarytas išleidžiant du Lietuviš-
kosios skautijos tomus. Kita priežas-
tis – informacijos, pirminių šaltinių
gausa. Reikėtų praleisti daugiau lai-
ko, norint juos deramai išstudijuoti,
todėl temą teko siaurinti. Akademi-
nio skautų sąjūdžio, kaip tyrimo ob-
jekto, pasirinkimą lėmė kelios aplin-
kybės. Pirmoji, tai Išeivijos instituto
paskatinimas imtis šios temos, greta
jau apgintų dr. Ilonos Bučinskytės ir
dr. Daivos Dapkutės disertacijų, skir-
tų Ateitininkų organizacijos veiklai ir

fil. Giedrius Globys

liberaliosios srovės genezei išeivijoje.
„Skautiška” disertacija papildo
išeivijos intelektualinio ir kultūrinio
palikimo tyrimų lauką. Kita aplinky-
bė – galbūt labiau asmeninio pobū-
džio. Esu skautas, todėl, kai reikėjo
rinktis temą bakalauro darbui, abe-
jonių nebuvo – rašiau apie skautų
reikalus pirmosios Lietuvos respub-
likos laikais. Disertacija yra lietuvių
skautų temos tyrimo tęsinys. Orga-
nizacijos unikalumas taip pat skatina
ja domėtis. Lietuvių studentų skautų
organizacija – viena seniausių ir daž-
nai teigiama, kad vienintelė. Bet ku-
riuo atveju, organizacija verta tyrimo
ir aprašymo dėl jos narių veiklos. O ji
buvo įvairi ir dažnai kontraversiškai
vertinama. Geras tokios veiklos pa-
vyzdys – garsusis krepšininkų vizitas
į sovietinę Lietuvą.

Gyvendamas ir dirbdamas čia
Čikagoje, jutau nuoširdų domėjimąsi
ir palaikymą. Pradedant Vydūno fon-
du, kuris padengė kelionės ir iš dalies
pragyvenimo išlaidas, ir ten dirban-
čiais žmonėmis – Vytautu Černium,
Algirdu Marchertu, Vida Brazaityte,
Arūnu Draugeliu ir kitais, kurie rū-
pinosi ne tik mano darbo, bet ir poil-
sio bei kultūrinio akiračio plėtimu ir
broliais, ir sesėmis, su kuriais teko
bendrauti prisimenant jų praeitį,
aptariant įvairius jos aspektus. Visi
stengėsi ir man padėjo. Iš dalykinės
pusės – dirbant atsiskleidė proble-
mos ir laikotarpio sudėtingumas, jo
įvairovė. Kartu santykiai, kultūriniai
skirtumai ir kiti įdomūs ir tyrinėtini
dalykai, į kuriuos galima žiūrėti įvai-
riuose kontekstuose – skautiškame,
lietuviškame, amerikietiškame. Aka-
demikai formaliai, kaip organizacija,
yra padarę nemažai gerų darbų ir
skautybės, ir lietuvybės labui, tačiau
svarbus ir kitas šios organizacijos
veiklos aspektas – neformalūs žmo-
giški ryšiai, atsiradę studijų laikais,
palaikomi ilgus metus ir įkvėpę dau-
gelį gerų sumanymų. Todėl tyrinėji-
mas nesusiveda į faktų kolekciona-
vimą ir įvykių aprašymą, stengsiuosi
aprašyti nuveiktų darbų reikšmę.

Įspūdžių tikrai daug ir įvairių.
Ne visi tiesiogiai susiję su disertacijos
ruošimu, tačiau vertingi ir įdomūs.
Vienas iš tokių – apsilankymas pas
Juozą Šalčiūną, „miško brolių” vado-
vą. Su broliu Juozu Kapačinsku lan-
kėmės jo namuose. Nors garbaus
amžiaus, bet turintis stiprią skautiš-
ką dvasią man padarė stiprų įspūdį.
Pokalbis su juo pažadino norą rašyti
apie „miško brolius” – unikalų, stip-
rų ir labai skautišką bei lietuvišką
reikalą. Be abejo, pirma reikia baigti

Čikagos tuntų „Paskiltininkų kursai”
kviečia naujus ir sugrįžtančius kursantus

Paskiltininkų kursų tikslas: suteikti pradinių skautamokslio žinių nau-
dojant skilčių sistemą. Skautams duota proga išmokti vadovauti, sąžiningai
atlikti pareigas, suprasti skautišką teoriją dirbti kartu, išgyventi savaitę gam-
toje savarankiškai ir pasidžiaugti savo pasiekimais.

Kada? Nuo sekmadienio liepos 20 d. 10 val. r. iki penktadienio liepos 25
d. 3 val. p. p.

Kur? Rako miškuose, „Kernavės” pastovyklėje
Kas dalyvauja? 1. Pirmą kartą kursus lankantys 11-12 metų skautės ir

skautai. 2. Sugrįžtantys kursantai
Kaina: 125 dol., 6 dienos kursų dienos ir mokesčiai neskaldomi
Čekius rašyti: „Lithuanian Scouts Association“
Siųsti: Audrai Lintakienei

3509 Rosemear Ave
Brookfield, IL 60513

Registracija: Užpildyti Rako stovyklos registracijos formas ir išsiųsti pa-
gal stovyklos reikalavimus.

Daugiau informacijos skambinti Audrai Lintakienei tel.: 708-387-9180
arba susisiekti elektroniniu paštu: Lintakas@sbcglobal.net

disertaciją, tačiau po jos norėtųsi ati-
duoti deramą pagarbą Juozo Šalčiū-
no darbams. Dėl savo slaptumo pali-
ko mažai istorikui reikalingų pėdsa-
kų, todėl per „Draugą” noriu papra-
šyti, kad atsilieptų buvę „miško bro-
liai” ir kreiptųsi į Juozą Kapačinską,
Tomą Dundzilą arba mane. Išvažiuo-
damas išsivežu šiltus atsiminimus
apie su jais praleistą laiką ir viltį, kad
mūsų bendravimas tęsis.

Labai norėčiau padėkoti visiems
skautų vadovams, kurių dėka ši
kelionė buvo įgyvendinta. Tai Vydū-
no fondas, parėmęs kelionę finansiš-
kai, lietuvių filisterių šeima, kuri ma-
loniai ir svetingai priėmė ir apgyven-
dino savo namuose, visi broliai ir se-
sės, kurie patarimu, padrąsinimu ir
geru žodžiu skatino nesustoti pu-
siaukelėje. Norėčiau padėkoti skautų
vadovams, kurių dėka archyvas atsi-
rado. Deja, tai neįmanoma. Archyvo
kūrėjas ir jo siela brolis Sigitas Mik-
naitis iškeliavo į amžinybę. Tuomet
dar nežinojau, kad pirmasis pokalbis
su juo telefonu bus ir paskutinis.
Tačiau žiūrėdamas į priekį, norėčiau
paraginti visus skautus, žmones,
kurie turi skautiškos istorinės me-
džiagos – žurnalų, knygų, o ypač laiš-
kų ar kitų dokumentų – pasistengti
jais pasirūpinti ir, jei nėra galimybės
juos saugiai laikyti namuose, susi-
siekti su dabartiniu archyvo tvarky-
toju Gediminu Deveikiu. Jis ir sesė
Ritonė ir yra pagrindiniai šio pokal-
bio atsiradimo „gundytojai”.
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VIENYBĖJE – JĖGA
AUDRONÈ V. ŠKIUDAITÈ

Vienybėje – jėga, – tokiais žo-
džiais ir tokiu jausmu gegužės 17 d.
gyveno beveik 20 tūkst. Lietuvos pi-
liečių (ir dar keliskart tiek jų rėmė-
jų), kurių atstovai Vilniuje, Kongresų
rūmuose, patvirtino dviejų politinių
centro dešinės jėgų – Tėvynės sąjun-
gos (TS) ir Lietuvos krikščionių de-
mokratų (LKD) susijungimą. Kad tai
buvo padaryta ryžtingai ir tikint šio
žingsnio reikalingumu ir teisingumu,
liudijo renginiui baigiantis beveik iš
900 žmonių krūtinių galingai skam-
bėję tradiciniai Tėvynės sąjungos
himno žodžiai: ,,Ąžuolai žaliuos že-
mėj Lietuvos”.

Gegužės 17-osios renginiai pra-
sidėjo abiejų partijų neeiliniais su-
važiavimais, kuriuose buvo priimti
galutiniai sprendimai jungtis, po to
delegatai susirinko į bendrą – jun-
giamąjį suvažiavimą. Už susijungimą
pasisakė: 623 Tėvynės sąjungos dele-
gatai (iš 664); iš LKD suvažiavime
dalyvavusių 278 Lietuvos krikščionių
demokratų už susijungimą su TS
pasisakė 211 delegatų. Jungiama-
jame suvažiavime dalyvavo 942 cen-
tro dešinės politinių jėgų atstovai. Už
bendrus TS-LKD įstatus balsavo 815
jungtinio suvažiavimo dalyvių, ben-
dru sutarimu priimta naujos partijos
programa.

Jungtinės partijos – Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demok-
ratų vadovu išrinktas Andrius Kubi-
lius, pirmuoju vicepirmininku – Va-
lentinas Stundys. Vicepirmininkų –
R. Juknevičienės, I. Degutienės ir P.
Jakučionio – gretas papildys krikščio-
nis demokratas P. Saudargas. Pa-
daugėjo ir partinių darinių partijos
viduje – šalia jau veikusių Krikščio-
niškųjų demokratų, Politinių kalinių
ir tremtinių bei Tautininkų frakcijų
dabar kurį laiką egzistuos ir Krikš-
čionių demokratų bendrija, kuri lai-
kui bėgant turėtų susilieti su jau eg-
zistuojančia KD frakcija. Politikos
komiteto pirmininku išrinktas ne-
blėstantį autoritetą išlaikęs ir jung-
tinėje partijoje Vytautas Landsbergis,
vykdomuoju sekretoriumi patvirtin-
tas Arvydas Vidžiūnas.

TS-LKD simbolizuos krikščionių
demokratų širdelėje (perimtoje iš
Europos liaudies partijos) įkompo-
nuota kregždutė.

Jungiamasis dešiniųjų centro
partijų suvažiavimas atkreipė ben-
draminčių Europoje dėmesį ir susi-
laukė entuziastingo pritarimo. Svei-
kinimus atsiuntė Europos liaudies

partijos pirmininkas W. Martens,
Gruzijos prezidentas M. Saakašvili,
Vokietijos krikščionių demokratų
pirmininkės, Vokietijos kanclerės A.
Merkel vardu laišku sveikino Vokie-
tijos krikščionių demokratų sąjungos
generalinis sekretorius Ronald Po-
falla, Vengrijos, Estijos giminingų
partijų vadovai, o Lenkijos piliečių
platforma atsiuntė savo atstovą –
Lenkijos Seimo narį D. Račkovski,
kuris, kreipdamasis į suvažiavimo
dalyvius, lietuvio ausiai maloniai
pajuokavo, kad jis į suvažiavimą spėjo
laiku tik todėl, kad Lietuvoje geri
keliai, kurių lenkai gali tik pavydėti.

Politinio forumo metu buvo per-
skaityta istorinių pranešimų. Neeili-
niame TS suvažiavime kalbėjo buvęs
TS pirmininkas, dabar TS Politikos
komiteto pirm. V. Landsbergis: ,,Ar-
tėjame į tikresnę centro dešiniųjų
politinių jėgų, pirmiausiai partijų,
vienybę. Tai organizacinė vienybė,
kuri padės išsiugdyti ir įsitikinimų, ir
tikslų vienybę, – sakė V. Landsbergis.
– Vien tai, kad išvengsime konkura-
vimo apygardose ir turėsime vieningą
sąrašą, yra seniai lauktas taktikos
dalykas; bet strateginis tikslas – ki-
tokia Lietuva, vilties ir atsakomybės
Lietuva – turėtų ne vien rinkimų lai-
kotarpiui nušviesti svarbiausius mū-
sų veiksmus. Ateina dar vienas Lietu-
vos išmėginimo metas. Dvi kadenci-
jas trukęs kairiųjų populistų valdy-
mas, klanų klanai valstybės adminis-
tracijoje ir teisingumo struktūrose lė-
mė tai, kad tarp gyventojų klesti
daug nusivylimo, pagiežos ir abejin-
gumo, o piliečių procentas net su-
mažėjęs.

Mes nesame sumažėję nei skai-
čiumi, nei dvasia, nei atsakomybe.

Nukelta į 9 psl.

,,Vagie,
kepurė dega”

JONAS URBONAS

Hillary Clinton š.m. gegužės 13 d. West Virginia, kurioje 94 proc.
gyventojų yra baltosios ir tik 3 proc. juodosios rasės, vykusiuose
pirminiuose rinkimuose gavo 239,062 (67 proc.), o Barack Obama

– 91,662 (26 proc.) balsus. Tą vakarą Clinton savo rėmėjams pareiškė, kad
ji tol nesitrauks iš rinkiminės kampanijos, kol jos rėmėjai bus su ja. Nors
žiniasklaida ir net patys demokratai bei gana artimi jos rėmėjai visokiais
būdais kelia rankas aukštyn ir ragina ją pasiduoti, Hillary lyg katė laižosi
žaizdas ir nematyti, kad taip lengvai pasiduotų. Ji kovoja toliau.

Skaudžiai pralaimėjęs West Virginia valstijoje, Obama, atrodo, veng-
damas žurnalistų, gegužės 14 d. pirmą kartą pasirodė Michigan, siek-
damas į savo pusę patraukti automobilių pramonės darbininkus. Susi-
tikimuose su jais jis pažadėjo gelbėsiąs JAV automobilių pramonę. Porą
mėnesių mažai kur viešai rodęsis Michigan prisistatė ir buvęs kandidatas
į prezidentus sen. John Edwards. Grand Rapids jis pareiškė remiąs Oba-
ma. Kaip skelbia žiniasklaida, čia jau kvepia viceprezidento kėde. Bet iš
Michigan gautomis žiniomis, jie čia buvo sutikti šaltokai. Jeigu prisime-
nate, sausio 15 d. Michigan vykusiuose pirminiuose rinkimuose, rodos, 64
proc. balsų gavo Clinton, o Obama nekreipė dėmesio į Michigan rinkimus.
Po Obama ir Edwards apsilankymo Grand Rapids, Kent apskrityje, kuri
yra viena iš dominuojančių Michigan apskričių, surengtoje apklausoje už
McCain pasisakė 64 proc., o už Obama – 34 proc. žmonių.

Gegužės 20 d. pirminiai rinkimai įvyks Kentucky ir Oregon valstijose.
Kentucky gyvena 4.2 mln. gyventojų, iš jų – 88.2 proc. baltųjų (JAV 66.4
proc.) ir 7.5 proc. juodųjų (JAV 12.8 proc., US Census biuro duomenys).
Atrodo, jog Kentucky panašia persvara kaip ir West Virginia laimės
Clinton. Ji ten pirmauja 26 proc. Graži ta Kentucky valstija. Kai važiuoji,
tolumoje matyti mėlyni kalnai, žalios, daugiausia baltai dažytomis tvoro-
mis aptvertos pievos, kuriose ganosi arkliai. Ši valstija pagarsėjusi kiek-
vienais metais vykstančiomis Kentucky Derby arklių lenktynėmis. Tačiau
gražiųjų Kordiljerų kalnų pašlaitėse ir iš Ramiojo vandenyno juos pasie-
kiančiuose raminančiuose drėgno oro dvelksniuose įsikūrusios Oregon
valstijos demokratai linkę palaikyti Obama.

Spėju, kad Kentucky bus paskutinis Hillary pasispardymas – paskuti-
nis katytės ,,miau”. Nors dar yra likusi North Dakota ir Puerto Rico, bet
balsavimas šiose valstijose jau nieko nenulems. Ir didele persvara laimė-
jusi prieš Obama Kentucky, Clinton, nelaukdama rezultatų iš Oregon, va-
kare išdidžiai pareikš pasitraukianti iš kovos lauko. Ir, kaip pranašauja-
ma, patyliukais ruošis 2012 metams.

Dar vyksta derybos, ką daryti su Michigan ir Florida rinkimuose iš-
rinktais delegatais, tačiau, norim to ar nenorim, demokratų kandidatu į
Amerikos prezidentus bus Obama. Šiuo metu Obama turi 1,895 jį re-
miančius delegatus, tarp jų 294 superdelegatus, o Clinton — 1,718 dele-
gatų, tarp jų 273 superdelegatus. Kandidatui į prezidentus reikia surink-
ti 2,026 delegatus.

Obama, numatęs, kad taps kandidatu, jau pradėjo kalbėti taip, lyg tik-
rai tą titulą turėtų. Jis surėmė ragus su prezidentu George Bush ir sen.
John McCain, kaltindamas prezidentą dėl jo pareiškimo, pasakyto jam
lankantis Izraelyje. Prezidentas Bush, lankydamasis Izraelyje šios valsty-
bės atkūrimo 60 metų sukakties iškilmėse, gegužės 15 d. kalbėdamas
Izraelio parlamente, pasakė: ,,Kai kas galvoja, kad mes turėtume derėtis
su teroristais ir radikalais, ir kažkokiu nepaprastu būdu mes įtikinsime
juos, kad jie klysta. (…) Mes panašius kvailus svaičiojimus girdėjome jau
anksčiau, kai nacių tankai 1939 m. įžengė į Lenkiją ir vienas Amerikos
senatorius pareiškė: ‘Dieve, jeigu tik būčiau pasikalbėjęs su Hitleriu, viso
to galbūt būtų buvę išvengta.’”

,,Vagie, kepurė dega” — Obama galvodamas, jog tai taikoma asme-
niškai jam, tuoj pat sureagavo į šį prezidento pareiškimą, pareikšdamas,
kad jis niekad nėra sakęs, jog eisiąs derėtis su teroristais be jokių sąlygų.
Tačiau jeigu pažvelgsime į jo rinkiminę retoriką, debatuose su sen. Clin-
ton jis yra pasakęs, kad be jokių sąlygų eisiąs tartis su bet kokiais Ame-
rikos priešais, neišskiriant ir teroristų. Tuoj pat į šią kontraversiją įsitrau-
kė Kongreso narė Nancy Pelosi bei kiti demokratų vadai. Per daug neat-
siliko ir Clinton. Jie kaltina prezidentą Bush esą jis neturėjęs to sakyti. Į
kaltinamųjų grupę įtraukiamas ir McCain. Jau kelinta diena Obama ir jo
rinkiminis štabas kaltina Bush, kartu ir McCain, jog šį išrinkus preziden-
tu, tarptautiniuose baruose bus tęsiama Bush administracijos vykdyta
politika. Ir kad jis, Obama, visuomet pasiruošęs diskutuoti su prezidentu
Bush ir sen. McCain, lyg jau būtų gavęs demokratų palaiminimą kalbėti
jų visų vardu.

Nors nei demokratai, nei respublikonai dar nėra galutinai apsispren-
dę dėl savo kandidatų į Amerikos prezidento postą (tai įvyks tik jų suva-
žiavimuose: demokratų – rugpjūčio pabaigoje, respublikonų – rugsėjo pra-
džioje), atrodo, kad jau prasideda antras Amerikos prezidento rinkimų
laikotarpis – kova tarp Obama ir McCain. Nukelta į 8 psl.

Tėvynės sąjungos pirmininkas A. Kubilius ir Lietuvos krikščionių demokratų
pirmininkas V. Stundys pasirašo partijų jungimosi sutartį.

Šiandien padarome tai,
ką Europa padarė jau prieš
keliolika metų – tampame
lietuviška liaudies partija
tik su ilgesniu pavadinimu.
Apjungiame krikščioniškos
širdies, kuri yra ir Europos
liaudies partijos simbolis,
gerumą ir platumą bei lie-
tuviškos kregždutės dina-
mizmą.
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Lituanistinių mokyklų mokytojų
konferencija JAV pietryčiuose

DANUTÈ BALÇIÙNIENÈ

Ak, tegu dabar „graužiasi nagu-
čius” tie JAV pietryčiuose esančių li-
tuanistinių mokyklų mokytojai, kurie
dėl rimtų, nelabai rimtų priežasčių ar
tiesiog patingėję nedalyvavo JAV LB
lituanistinių mokyklų mokytojų kon-
ferencijoje, kuri įvyko balandžio 12
dieną Fort Myers mieste, Floridoje,
,,Ąžuoliuko” lituanistinės mokyklos
nuomojamose patalpose. Tą šeštadie-
nį čia rinkosi ne vaikai, o atstovai iš
visų penkių JAV LB Floridos apygar-
doje veikiančių lituanistinių mokyklų
ir net iš Orlando miesto, kur šiuo me-
tu buriasi Lietuvių Bendruomenė ir
galvojama apie mokyklos įkūrimą.
Nepabūgusios ilgos kelionės atvažia-
vo trys mokytojos iš „Saulės” mokyk-
los Georgia valstijoje, du atstovai iš
„Saulės kranto” West Palm Beach ir
viena mokytoja iš St. Petersburg
„Saulutės” mokyklų, esančių Flori-
doje. Net trys žmonės atvyko iš
Orlando miesto, jau penktadienio va-
kare atskrido mokytoja iš „Gintarė-
lio” mokyklos, Raleigh mieste North
Carolina ir JAV LB Švietimo Tarybos
atstovė Gaila Urbonaitė-Narkevičie-
nė. Na, ir, žinoma, dalyvavo visos trys
„Ąžuoliuko” mokyklos mokytojos, at-
siliepusios į JAV LB Švietimo tarybos
pirmininkės Daivos Navickienės pa-
siūlymą ir suorganizavusios šį rengi-
nį.

Konferencija prasidėjo trumpu
sveikinimu ir visų dalyvių prisistaty-
mu. Paaiškėjo, kad mokyklos čia ne-
didelės – nuo 10 iki 24 vaikų, kurių
amžius ir žinių lygis labai skirtingas.
Dviejose mokyklose dirbama kiekvie-
ną šeštadienį ar sekmadienį, o trijose
– kas antrą. Darbo laikas – 4 val. p.
p., išskyrus vieną mokyklą, dirbančią
2 val. p. p. Kiekvienoje mokykloje dir-
ba nuo 1 iki 4 pedagogų, turinčių
skirtingą išsilavinimą, todėl žinių ir
pasidalinimo patirtimi labai trūksta,
o nuvykti į kiekvieną vasarą į „Dai-
navoje” organizuojamus mokytojų
kursus retam pavyksta ne tik dėl toli-
mos ir brangiai kainuojančios kelio-
nės, bet ir dėl to, kad visai savaitei at-
siprašydamas iš darbo, žmogus pra-
randa ne tik atlyginimą, bet kartais
rizikuoja ir paties darbo netekti.

Ir problemos visose mokyklose
panašios – vienam mokytojui tenka
dirbti su skirtingo amžiaus ir turin-
čių skirtingą žinių lygį vaikais, sun-
ku atsirinkti vadovėlius, trūksta pa-
sišventusių mokytojų, sutinkančių
dirbti už simbolinį atlyginimą, brangi
patalpų nuoma ir t. t. Tą sąrašą gali-

ma būtų tęsti ir tęsti. Todėl Švietimo
tarybos pasiūlyta konferencija išties
buvo labai reikalinga ir savalaikė, o
pranešėja G. Urbonaitė-Narkevičienė
tikrai turėjo ką pasakyti smalsiems
konferencijos dalyviams.

Pirmoje paskaitoje ji visus supa-
žindino su JAV lituanistinių mokyklų
ir Švietimo tarybos kūrimosi ir veik-
los istorija, pabrėždama, kad tikrai
buvo padaryta daug puikių dalykų,
padėjusių sėkmingai vystyti lituanis-
tinį švietimą. Bet gyvenimas nestovi
vietoje ir tai, kas sukurta anksčiau,
jau atliko savo svarbų ir neįkainoja-
mą vaidmenį, dabar reikia naujų mo-
kymo metodų, programų, vadovėlių,
reikia testų vaikų žinių lygiui nusta-
tyti ir kitų svarbių dalykų. Visus su-
domino mintis sukurti elektroninę
biblioteką, kurioje būtų kaupiama
mokomosios medžiagos duomenų ba-
zė, skirta mokytojams kaip kitas pa-
ruoštos mokomosios medžiagos šalti-
nis.

Mokyklų atstovai buvo dėkingi
Švietimo tarybai ir Lietuvių Fondui
už kasmetinę materialinę paramą, iš-
sakė savo pastabas dėl „Gintarinio
obuoliuko” premijos skyrimo ir 2008
metų rašinių/piešinių konkurso te-
mų. Pasiūlė, kad JAV LB Švietimo ta-
ryba kiekvienoje apygardoje turėtų
kontaktinius asmenis, palaikančius
nuolatinį ryšį tarp jos ir mokyklų, or-

ganizuojančius ar padedančius orga-
nizuoti įvairius su lituanistiniu švie-
timu susijusius renginius, galinčius
patarti mokytojams, vaikų tėveliams
ar kitiems, besidomintiems lituanis-
tiniu švietimu, ir padėti jiems iš-
spręsti iškilusias problemas. Pasi-
gesta ir telefoninių konferencijų,
kurių pagalba būtų galima palaikyti
nuolatinį ryšį su mokyklomis ir išsi-
aiškinti daugybę klausimų. Kalbėta
apie galimybę lietuvių kalbą užskai-
tyti kaip antrą kalbą JAV mokyklose,
papriekaištauta dėl neretai iš Lietu-
vos pavėluotai gaunamos informaci-
jos apie stovyklas Lietuvoje ir kitus
svarbius renginius.

Kalboms ir pasiūlymams nebuvo
galo, bet laukė ne mažiau svarbūs ki-
ti darbotvarkės klausimai.

,,Ąžuoliuko” mokyklos vedėja In-
ga Balčiūnienė trumpai papasakojo
apie didelį populiarumą 2007 m. pel-
niusį projektą „Vasaros stovykla Flo-
ridoje ‘Lietuviais norime mes būt’”,
visiems išdalijo informacinę medžia-
gą apie šių metų stovyklą ir prane-
šė apie jau prasidedančią registraci-
ją, paminėdama, kad laukiami ne
tik stovyklautojai, bet ir vadovai, ki-
ti stovyklai reikalingi darbuotojai.
Ingos adresas: ingaflorida@yahoo.
com

Mokytoja iš North Carolina Lau-
ra Juknaitė-Grari papasakojo apie

pas juos organizuojamą stovyklą šei-
moms, o dėl laiko, vietos ir galimybės
toje stovykloje dalyvauti patarė infor-
macijos ieškoti tinklalapyje adresu:
www.nclietuviai.org

Pokalbiai ir diskusijos netilo ir
ieškant vietos bendrai nuotraukai, ir
visą pietų pertrauką, po kurios visi su
didžiuliu susidomėjimu klausėmės G.
Narkevičienės paskaitos ,,Komunika-
cinis mokymo metodas”. Dabar galiu
pasakyti, kad norint suvokti šį puikų
metodą ir ypač pritaikyti jį savo dar-
be, tikrai jį nepakanka pasiteirauti
dalyvavusio konferencijoje, atidžiai
išklausiusio paskaitos ir gal net jau
dabar bandysiančio taikyti savo dar-
be. Nes visai ne tas pats – išklausyti
išsamaus pranešėjos paaiškinimo
apie kalbos mokėjimo lygius, komu-
nikacinį kryptingumą, komunikacinę
kompetenciją ir kitus svarbius daly-
kus, pačiam užduoti klausimus ir
daug ką čia pat išsiaiškinti ar tik pa-
siskaityti apie tai trumpoje santrau-
koje, arba pasiklausyti dalyvavusio
įspūdžių. O šis būdas tikrai vertas
dėmesio ir, reikia tikėtis, artimiausiu
metu bus taikomas visose lituanis-
tinėse mokyklose. O kaip taikysi, jei
apie tai girdėjai tik viena ausimi arba
ir visai nieko negirdėjai? Žinoma,
viskas vyks daug sėkmingiau, kai
sulauksime kalbos lygių nustatymo
testų, pakoreguotų mokymo progra-
mų ir vadovėlių, bet visa tai juk neat-
siras greitai, o pabandyti verta jau
dabar. Beje, ir supratusiems to meto-
do svarbą bei suvokusiems jo esmę,
reikėtų daugiau paskaitų, gal net
praktinių užsiėmimų. Juk iškils dau-
gybė klausimų. Čia gal galėtų padėti
teleseminarai, nes atstumai dideli,
susirinkti dažnai nėra kaip. Deja...
Bet pasvajoti juk nedraudžiama...

Nepastebimai prabėgo diena.
Priimta rezoliucija. Išseko konferen-
cijai skirtas laikas. Ir kaip visada po
naudingo ir įdomaus renginio – žmo-
nės dar vis kalbasi grupelėmis, dar
neskuba skirstytis. Visi džiaugiasi
susitikimu, nesigaili „sukorę” ilgą
kelią ir prašo padėkoti JAV LB Švieti-
mo tarybai, pasiūliusiai šį renginį ir
delegavusiai puikią pranešėją G. Ur-
bonaitę–Narkevičienę.

Bendra konferencijos dalyvių nuotrauka.

Diskusijos. (Iš kairės) Orlando atstovai – Alvydas Smilinskas, Jurga Rybokaitė-Blake, Mindaugas Šatas ir JAV LB
Švietimo tarybos narė Gaila Urbonaitė-Narkevičienė.
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SENAS VYNAS SENUOSE
BUTELIUOSE

Aštuoniolikmečio mintys nutautėjimo klausimu
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš daugiau nei 50 metų Chi-
cago mieste buvo Lietuvybės studijų
institutas, kurį vienu laiku globojo
tame pat mieste esantis Loyola uni-
versitetas. Kad gavus įskaitas, reikė-
davo ne tik dalyvauti paskaitose, bet
gale kurso užduota tema parašyti
referatą.

Savo archyvuose radau vieną
tokių referatų, mano rašytą 1954
metais, taigi, prieš 54-erius metus.
Rašinys senas, bet tema nesenstanti,
o gal dabar dar opesnė negu anuo me-
tu. Jį čia ir pateiksiu. Kalba netaisy-
ta.

NUTAUTĖJIMO KELIU

Mes nestovime vietoje. Į vieną ar
į kitą pusę judame. Mūsų tautiškas
susipratimas irgi nestovi vietoje, bet
žengia sparčiu žingsniu, tik, deja, ne
ta kryptimi, kokia mes norėtume.

Gyvenant svetimame krašte nu-
tautėjimas arba asimiliacija yra ne-
išvengiama. Teisingai mūsų patarlė
sako, kad prieš vėją nepapūsi. Papūst
gal ir papūsi, bet tuo vėjo krypties
dar nepakeisi... Tačiau tai dar ne-
reiškia, kad mes esam visiškai bejė-
giai ir turim rankas sudėję laukti kas
su mumis nutiks. Vieningai dirbdami
mes esam pajėgūs išlaikyti lietuvišką
sąmonę ne tik šio meto lietuviškoje
jaunuomenėje, bet ir perduot atei-
nančiai kartai ar kartoms.

Gyvenant tėvynėje iš visų pusių
mes buvome apsupti lietuviškos at-
mosferos. Sava aplinka, savi žmonės,
savi papročiai – visa tai veikė gaivi-
nančiai, tarsi grynas pušyno oras. Ta-
čiau neilgai kvėpavom savos tėvynės
oru – teko trauktis į vakarus. Po karo
susibūrėm į didesnes ir mažesnes
stovyklas. Kur tik buvo gausiau lietu-
vių, ten susikūrė savos gimnazijos,
sava spauda, buvo atgaivintos jauni-
mo ir kitos organizacijos. Nutautė-
jimo pavojaus kaip ir nebuvo. Buvo
kiek blogiau su tautiečiais, gyvenan-
čiais tarp svetimtaučių. Jie jau čia
patyrė pirmąją svetimų įtakų ataką.
Tačiau tai buvo tik maža dalis to su
kuo teko susidurti patekus į šią šalį.
Čia daugelis įpuolė į audringą nu-
tautėjimo pavojaus jūrą.

Dalis jų, susiorientavę kur pate-
ko, pasistengė apsigyventi arčiau lie-
tuvybės tvirtovių. Atsirado ir tokių,
kurie dėl įvairių priežasčių liko sve-
timųjų jūroje, o laikas daro savo...
Ten augančiam mūsų jaunimui jau
sunkiau lietuviškai negu angliškai
rašyti. Amerikoniškai daugelis jų jau
ir galvoja. Tačiau ir tie, kurie suplūdo
į lietuvybės židinius, pasidalino į dvi
viena kitai priešingas grupes. Vieni
tuoj kibo į darbą: organizavo šešta-
dienines mokyklas, būrė jaunimą į
kultūrines organizacijas ir jiems va-
dovavo; mielai rėmė kultūrinius pa-
rengimus savo atsilankymu ar akty-
viu dalyvavimu. Jie visą tai darė be
jokių materialinių išskaičiavimų
(niekas jiems už tai doleriais nemo-
kėjo), bet jautė pareigą ir atsakomybę
prieš savo lietuvišką sąžinę.

Kita mūsų dalis – o kokia ji didelė
– irgi puolė į darbą: į darbą, kur už
kiekvieną išdirbtą valandą yra už-

mokama doleriais ir centais; į darbą,
kuris įvertinamas apčiuopiamu pi-
nigu... Jie neslepia džiaugsmo galėda-
mi viršvalandžius dirbti, nes už juos,
juk, pusantro karto moka! Tuo viskas
nesibaigia. Jie užperka namus, maši-
nas, televizijas ar dar ką nors, o po to
reikia skaitytis su kiekvienu centu.
Tada lietuviški parengimai į šalį – tai
atstoja televizija. Lietuviškos knygos
pasidaro per brangios. Durnaknygės
(komikai), tačiau, randa vietos ir čia,
kurias ne tik vaikai, bet ir suaugę
skaito. Į šeštadieninę mokyklą, jei
būtų arti ir jei nereiktų už knygas bei
mokslą mokėti, savo vaikus dar leis-
tų, tačiau du doleriai į mėnesį moks-
lapinigių jiems pasirodė didele suma
esant. Šių kaltinimų negalima pri-
segti kiekvienam, nes yra ir tokių,
kurie turėdami medžiaginį gerbūvį,
nė kiek nuo lietuviškų reikalų nenu-
tolsta, bet, pagal savo išgales ir finan-
siškai juos remia.

Yra net tokių tėvų, kurie su savo
vaikais bando angliškai kalbėti, nes,
girdi, jei jie lietuviškai per daug
kalbės, tai pakenks jų akcentui, o tuo
pačiu ir jų ateičiai. Liūdna girdint
lietuvišką jaunimą tarp savęs sveti-
ma kalba kalbant, matant juos gatvė-
je augančius... Iš kokio taško bežiūrė-
tume, didžiausia šios kaltės dalis
krinta tėvams.

Kuo pateisinamas abiejų tėvų
dirbimas raštinėj ar įmonėj, kada jų
vaikai ,,galvom eina’’? Tėvai maž-
daug tokį pasiteisinimą sau suranda:
reikia šiek tiek žaliukų atidėti į šalį
dėl savo ir vaikų ateities. Juos reikia
ir geriau aprengti ir į aukštąjį mokslą
išleisti. To viso norint reikia šiek tiek
pasispaust... Tai tik savęs apgaudi-
nėjimas! Kaip galima sakyti, kad yra
statoma, jei yra griaunama, arba
sakyti, kad rūpinamasi vaikų ateiti-
mi, jei jie dabar palikti keturiems
vėjams?

Kartais atrodo, kad jaunimas su
senimu lenktyniauja nutautėjimo
bare. Anksčiau ar vėliau, nutautėji-
mo rezultatai pasirodys visoje savo
,,didybėje’’. Pirmos kregždės pastebi-
mos jau ir dabar. Čikagoje daug kas
priskaito iki 130,000 lietuvių. Pa-
žvelkime į kitą medalio pusę. Kultū-
rinių parengimų žiūrovų skaičius
retai perviršija tūkstantį ir dauguma
tų žiūrovų galima matyti beveik kiek-
viename didesniame subuvime. Jie
priklauso negausiai ,,nuolatinių’’
grupei. Pagarba jiems! Bet kur dar tie
keliasdešimt tūkstančių tautiečių? Ar
jie tik garbingą lietuvio vardą nešioja
nė kiek neprisidėdami prie jo išlaiky-
mo bei kėlimo? Mano manymu, tokių
kurie patys save laikytų lietuviais
nėra nė 50,000 (turiu galvoj Čikagą).
Tačiau mūsų veiksniai propogandos
sumetimais tą skaičių padvigubina.
Todėl nesistebėkim, jei ir koks sve-
timtautis valdžios pareigūnas mūsų
skaičių ištęsia, nes jis tai daro savo
asmeniškais išskaičiavimais – kad
gavus daugiau balsų per rinkimus ar
panašiai.

Kokioj pasigailėtinoj padėtyje yra
lietuviška knyga! Trunka keli metai
kol išplatinamas koks tūkstantis ko-
kios nors knygos egzempliorių. Kitų
knygų tiražas ribojasi tik keliais
šimtais. Nukelta į 8 psl.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

MANKŠTINU PROTÂ
Seną protą brandinti bei lavinti

nėra tas laikas, bet jį pamankštinti,
kaip ir seną kūną, būtinai reikia tiek,
kiek sena širdelė leidžia.

„Drauge” 2008 m. gegužės 3 d.
nr. 87 Juozas Gaila „Apmąstymai iš
Ellicott miestelio. Kitokios kalbos
ilgesys” rašo: „Australijos vyriausy-
bei oficialiai pripažinus Pabaltijo
kraštų inkorporaciją, mūsų PLB ir
Kanados LB protesto balsas buvo
išgirstas ir naujoji  Australijos vy-
riausybė grįžo prie nepripažinimo.”

Reikia tikėti, kad J. Gailai, kaip
kovojusiam su Vyriausiuoju Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetu dėl viršenybės

teisių PLB, yra gerai žinoma, kad
Australijos vyriausybei oficialiai pri-
pažinus Pabaltijo kraštų inkorporaci-
ją ir mūsų Vyriausiasis Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas protestavo.
Tai jau istorija. O jos slėpti nedera,
nesvarbu, kokia ji būtų.

Ar ne per daug J. Gailos užsimo-
ta, galbūt ir nepelnytai, pasigirti? J.
Gailai tikslinant gen. J. Kronkaičio
politinės kalbos netikslumus, jam
pačiam gerai žinomus istorijos faktus
nederėjo nuslėpti.

Petras Pagojus
Detroit, MI

NEVIENODAI PROTESTUOTA
Gerb. Petras Pagojus priekaiš-

tauja, kad aš savo rašiny nepaminė-
jau, jog „ir mūsų Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas protestavo”.
Nesuprantu, kodėl jis rašo „mūsų”,
tartum būtų buvęs ir kitas komitetas
– ,,ne mūsų”. O kad nutylėjau dėl jo
protestavimo, tai jis teisus. Nutylė-
jau, nes nenorėjau rašyti apie tai, kas
nemalonu, o dabar esu tiesiog pri-
verstas apie tai rašyti. 

Australijos vyriausybei pripaži-
nus Baltijos valstybes Sovietų Sąjun-
gai ir jos premjerui vykstant į
Maskvą, 1975 m. rugpjūčio 3 d. naktį
Australijos LB pirm. Vytautas Neve-
rauskas ir kitų apylinkių pirmininkai
paskambino tuometiniam PLB pirm.
Broniui Nainiui, prašydami orga-
nizuoti protesto veiklą. B. Nainys
kreipėsi į visų kraštų Lietuvių Bend-
ruomenes, kad jos visais galimais
būdais pareikštų protestus, taip pat į
VLIKą, kviesdamas veikti kartu. Jis
pats buvo maloniai priimtas Austra-
lijos konsulo Čikagoje, ten magneto-
fone įrašė lietuvių protestą Austra-
lijos valdžiai. Iš įvairių apylinkių
pradėtos siųsti protesto telegramos ir
vien tik iš „Margučio” patalpų Či-
kagoje buvo išsiųsta jų apie 900. Prieš
tai buvo organizuojama Amerikos
lietuvių ekskursija į Australiją, B.
Nainio planas buvo pasinaudoti ta
ekskursija ten nuvykus, padedant
Australijos lietuviams su protestu.
Tuometinis VLIKo pirmininkas Kęs-
tutis Valiūnas ne tik pats nevyko, bet
priešinosi B. Nainio vykimui, atkal-
binėjo jį nuo to ir pagaliau, santy-
kiams įsitempus, pareiškė PLB
valdybos pirmininkui draudžiąs į
Australiją vykti. Jo motyvas buvo,
kad nevykdami į Australiją kaip tik ir

išreiškiame savo protestą. Nesupra-
tau tokio protestavimo būdo aš, ne-
suprato ir PLB pirmininkas B. Nai-
nys, todėl į Australiją nuvyko. Aus-
tralijos lietuvių dėka jam buvo išgau-
tas susitikimas su opozicinės partijos
pirmininku, kuris pažadėjo, jo parti-
jai laimėjus artėjančius rinkimus, tą
nelemtą pripažinimą atšaukti. Tuo
tarpu JAV LB valdybos atstovas Al-
gimantas Gureckas lankėsi Austra-
lijos ambasadoje Washington, DC su
JAV LB protestu. Kaip žinome, Aus-
tralijoje rinkimus laimėjo opozicinė
partija, pripažinimas buvo atšauktas,
Algimantas Gureckas buvo pakvies-
tas į Australijos ambasadą, kur buvo
atsiprašyta Amerikos lietuvių ir net
išreikštas buvusios valdžios apgai-
lestavimas už padarytą klaidą. Nau-
joji Zelandija pripažinimo neatšaukė,
o jos ambasadoje besilankančiam JAV
LB atstovui buvo labai grubiai atsa-
kyta kad ji, Australija neseks, nes
Lietuva yra visada buvusi Rusijos
dalis (Naujoji Zelandija Lietuvos ne-
priklausomybę pripažino 1991 m.
rugpjūčio 28 d.). Norėčiau pabrėžti,
kad tais laikais nei PLB, nei JAV LB
valdybos jokių apmokamų tarnautojų
neturėjo ir visi važinėjimai, amba-
sadų lankymas, memorandumų, pro-
testų, telegramų tekstų rašymas bu-
vo atliekamas poilsio ar net nusiėmi-
mo nuo darbo metu.

Gerb. Petro Pagojaus sakinys
apie kažkokį mano kovojimą ir vir-
šenybę yra taip netaisyklingai lietu-
viškai parašytas, kad sunkiai supran-
tamas. Jei tai buvo noras mane
įžeisti, tai pavyko. Taip, įžeidė.

Juozas Gaila
Ellicott City, MD 

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

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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Bus supaprastintas asmens 
dokumentų išdavimas užsienyje

gyvenantiems piliečiams

BNS – Vyriausybė ketina supap-
rastinti asmens dokumentų išdavimą
užsienyje gyvenantiems Lietuvos pi-
liečiams – užsienyje gimusių kūdikių
nebereikės atvežti į artimiausią Lie-
tuvos diplomatinę atstovybę ar kon-
sulinę įstaigą, dokumentus bus gali-
ma išsiųsti ir gauti paštu. Šią savaitę
ministrų kabinetas svarstys tai nu-
matančius Paso įstatymo pakeitimus
ir papildymus. Taip pat įstatyme bus
siekiama įtvirtinti nuostatą, kad už-
sienio valstybėje gyvenantys neveiks-
nūs Lietuvos piliečiai dėl paso išdavi-
mo ar keitimo galėtų kreiptis per sa-
vo globėją ar kitą teisėtą atstovą, o
turintys fizinę negalią ir negalintys
atvykti – per įgaliotą asmenį. Pagal
šiuo metu galiojantį Paso įstatymą tė-
vai, norėdami, kad jų atžalos gautų
Lietuvos piliečio dokumentus, turi ką
tik gimusius savo vaikus atvežti tie-
siai į diplomatinę atstovybę ir paro-
dyti juos darbuotojams. Ši tvarka su-
laukė daug kritikos, todėl buvo pasiū-
lyti įstatymo pakeitimai. Siūlomiems
pakeitimams dar turės pritarti Sei-
mas.

Rublinių santaupų grąžinimas
gali būti pratęstas iki 2015 metų 

BNS – Lietuvos gyventojai, laiku
nepasirūpinę dokumentais dėl nu-
vertėjusių rublinių santaupų grąžini-
mo, dar turi vilties gauti valstybės
kompensacijas. Seimas po svarstymo
nusprendė, kad rublinių indėlių tu-
rėję žmonės galėtų susitvarkyti doku-
mentus iki 2015 m. gruodžio pabai-
gos ir atgauti pinigus. Seimas dėl ati-
tinkamų Gyventojų santaupų atkūri-
mo įstatymo pataisų balsuos dar kar-
tą. Nuvertėjusių rublinių indėlių at-
kuriamoji sąskaita buvo atidaroma,
iki 1999 m. gruodžio 31 d. raštu pa-
teikus prašymą ,,Hansabankui”. To
nepadarę gyventojai prarado teisę at-
gauti visas arba dalį santaupų. Išim-
tys buvo padarytos tik sirgusiems ir
išvykusiems į užsienį. Valstybė nuo
1998 m. grąžino apie 4 mlrd. litų
kompensacijų už nuvertėjusius rub-
linius indėlius. Vienam žmogui grą-
žinta ne daugiau kaip 6 tūkst. litų.

Austrija laikinai įveda sienų
kontrolę

BNS – Europos futbolo čempio-
natui besiruošianti Austrija birželį
įveda dokumentų patikrą kertant sie-
ną. Autrijoje sienų kontrolė dėl čem-
pionato įvedama nuo birželio 2 d. vi-
durnakčio iki liepos 1 d. vidurnakčio
– tuo metu bus tikrinami valstybės

sieną sausumos, oro ir vandens ke-
liais kertančiųjų dokumentai, prane-
šė Užsienio reikalų ministerija. Eu-
ropos futbolo čempionatas aštuoniuo-
se Austrijos bei Šveicarijos miestuose
vyks birželio 7–29 dienomis. Jame
dalyvaus 16 Europos vienuolikių,
suskirstytų į 4 grupes. Nors Lietuvos
rinktinė čempionate nedalyvauja, ta-
čiau tarp žiūrovų, neabejojama, bus
ir lietuvių.

Skrydžių bendrovės 
perbraižo maršrutus

BNS – Airijos pigių skrydžių
bendrovė „Ryanair” paskelbė nuo ge-
gužės 25 d. daugiau neskraidysianti
iš Kauno oro uosto į Airijos miestą
Šenoną. Nuo gegužės 25 d. į Šenoną
ketinama atsisakyti skrydžių ir iš Ry-
gos oro uosto, kadangi šis reisas, anot
„Ryanair” vadovų,  buvo nuostolin-
gas. Tuo metu Lietuvos oro bendro-
vė „flyLAL” plečia skydžių geografiją.
Nuo šiol keleiviai iš Vilniaus galės
skristi į du Londono oro uostus: Gat-
viko ir „Stanstedo”. Į pastarąjį oro
uostą nuolatiniai reisai pradėti gegu-
žės 16 d. Tą pačią dieną „flyLAL” ati-
darė reisus ir iš Palangos: lėktuvai iš
pajūrio oro uosto pradėjo skraidyti į
Dubliną, o nuo gegužės 17 d. – ir į
Londoną. „Londonas yra vienas po-
puliariausių maršrutų, į šį miestą
skrenda itin daug Lietuvos gyvento-
jų. Bilietai šia kryptimi užsakomi jau
prieš kelis mėnesius. Dvigubai padi-
dinsime reisų skaičių, nes jų paklau-
sa nemaža”, – sakė „flyLAL” generali-
nis direktorius Vytautas Kaikaris.

Traukiniai riedės ir naujais
maršrutais

ELTA – Bendrovė ,,Lietuvos ge-
ležinkeliai” vasaros sezoną pasitinka
su naujais keleivinių traukinių mar-
šrutais ir pakeistais tvarkaraščiais.
Nuo gegužės 25 d. įsigaliojus naujam
keleivinių traukinių eismo tvarka-
raščiui, atidaromi nauji maršrutai
Klaipėda–Šilutė–Klaipėda ir Šiau-
liai–Mažeikiai–Šiauliai. Traukiniai
tarp Vilniaus ir Kauno kursuos iki 32
kartų per dieną, kai kurių kelionės
laikas truks tik apie valandą. Taip
pat didinamas reisų dažnis iš Vil-
niaus į Klaipėdą, Trakus, Ignaliną,
Varėną, Stasylas bei iš Kauno į Ky-
bartus, iš Šiaulių į Rokiškį. Pasak
Lietuvos geležinkelių bendrovės ats-
tovo, padidinus traukinių reisų dažnį
tarp Vilniaus ir Klaipėdos atsiranda
galimybė kiekvieną dieną vykti iš
Klaipėdos į Maskvą ar Sankt Peter-
burgą su persėdimu Vilniuje. Kelei-
vinių riedmenų parkas papildomas
keturiais naujais patogiais dyzeliniais
RA–2 traukiniais.

Internetas ir siuntiniai – 
iššùkis ES tarnyboms

Didèjanti infliacija daro
îtakâ lietuviû� išlaidoms

Vilnius, gegužės 20 d. (BNS) –
Lietuva kartu su Europos Sąjungos
(ES), Lotynų Amerikos ir Karibų ša-
limis priėmė deklaraciją, kurioje įsi-
pareigojo ieškoti naujų būdų ir naujų
finansavimo priemonių skurdui bei
socialinei atskirčiai mažinti.

Deklaraciją 60-ties valstybių ats-
tovai priėmė Peru sostinėje Limoje
vykusiame Penktajame ES ir Lotynų
Amerikos bei Karibų šalių viršūnių
susitikime, kuriame Lietuvai atstova-
vo užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas.

Dokumente šalys taip pat įsipa-
reigojo mažinti anglies dvideginio
emisijas bei didinti biokuro ir savai-
me atsinaujinančių energijos šaltinių
pajėgumą savo valstybėse.

Susitikime P. Vaitiekūnas pris-
tatė sėkmingą Lietuvos demokratinių
pertvarkų patirtį ir pažymėjo, kad

yra glaudus ryšys tarp skurdo maži-
nimo ir demokratijos bei tinkamo vie-
šojo administravimo.

Ministras pabrėžė, kad Lietuva
vykdo įsipareigojimus mažinti taršą
ir anglies dvideginio emisijas, imasi
atkurti miškus ir užtikrinti tinkamą
energijos naudojimą.

ES ir Lotynų Amerikos bei Kari-
bų šalių strateginė partnerystė plėto-
jama nuo 1999 metų. Abu regionus
sieja bendri tikslai žmogaus teisių,
demokratijos, gero valdymo, daugia-
šališkumo ir socialinės sanglaudos
srityse.

ES yra didžiausias investuotoja
ir pagalbos plėtrai tiekėja Lotynų
Amerikos ir Karibų regione bei viena
svarbiausių regiono prekybos part-
nerių, šioje srityje atsiliekanti tik nuo
JAV.

Europos lietuviai vèl galès
matyti „LTV World”  

Briuselis, gegužė 20 d. (,,Reu-
ters” – BNS) – Nusikaltėliai vis dau-
giau naudoja internetą ir siuntinių
pristatymo tarnybas įvežti ir platinti
Europoje padirbtas prekes, tokias
kaip cigaretės ir vaistai, rodo ES at-
likta studija.

Kasmetinėse muitinių operacijų
ataskaitose Europos Komisija (EK)
nurodė, kad kontrabandininkai,
užuot siuntę tokias prekes laivais
konteineriuose ir rizikavę jas pra-
rasti muitinėse, ėmė jas gabenti ma-
žesniais kiekiais.

,,Kontrabandininkai mažiau ri-
zikuoja ir siunčia mažesnes prekių
siuntas, dažniausiai oro ar pašto
transportu”, – pažymi EK.

Kinija išlieka didžiausiu pirati-
nių prekių šaltiniu, nors bendradar-
biavimas su Beijing gerokai pagerėjo
praėjusiais metais.

Prie 27 šalis vienijančios sąjun-
gos išorinių sienų ES muitinės praė-
jusiais metais užregistravo daugiau
kaip 43 tūkst. padirbtų prekių radi-
mo atvejų, kai 2006 metais jų buvo 37
tūkst.

Tačiau konfiskuotų gaminių
skaičius pernai smuktelėjo iki 79
mln. nuo 128 mln., nes sumažėjo ci-
garečių, filmų ir muzikinių įrašų kon-
trabanda. ,,Klastotės toliau kelia
grėsmę mūsų sveikatai, saugumui ir
ekonomikai”, – sakė ES muitinės ir
mokesčių komisaras Laszlo Kovacs
per spaudos konferenciją.

Ataskaita nurodo, kad kontra-
bandininkai padirbtas prekes platina

naudodamiesi paštu ir kurjerių fir-
momis.

Apie 60 proc. klastočių iki šiol vis
dar pagaminama Kinijoje, tačiau
prieš kelerius metus jų ten buvo pa-
gaminama 80 proc.

,,Mane labai džiugina pastaroji
Kinijos pažanga, kai stiprinamas tar-
ptautinis bendradarbiavimas, kad bū-
tų išspręsta šioji problema”, – sakė L.
Kovacs.

Ataskaitoje taip pat teigiama,
kad Gruzija tapo didžiausia padirbtos
kosmetikos platintoja, o Turkija iš-
lieka didžiausia suklastotų maisto
produktų tiekėja.

Šveicarija, kurioje yra įsikūru-
sios kai kurios geriausios farmacijos
firmos, nustebino tuo, kad tuoj pat po
Indijos atsidūrė padirbtų vaistų ga-
mybos pirmaujančiųjų sąraše.

L. Kovacs pažymėjo, kad tai atsi-
tiko dėl vienintelės ,,milžiniškos pi-
liulių siuntos”, kuri galbūt buvo per-
vežta per Šveicariją, bet ten nepaga-
minta.

Europos vartotojai taip pat dau-
giau užsisako suklastotos produkci-
jos, ypač padirbtos ,,Viagros” per in-
ternetą, taip pat įsirašinėja neteisėtai
muziką ir filmus internete, užuot pir-
kę suklastotus CD ir DVD.

Piratavimas internete yra vis di-
dėjanti problema. Vartotojai atsisiun-
čia filmus ir muzikinius kūrinius, ne-
mokėdami jokių autorinių honorarų,
tačiau kol kas nėra jokios oficialios
statistikos, kuri atskleistų šios prob-
lemos dydį.

Bus ieškoma naujû� bùdû�
skurdui mažinti

Vilnius, gegužės 20 d. (BNS) –
Sparčiai didėjanti infliacija skatina
didmiesčių gyventojus rinktis piges-
nius produktus. Savaitraščio
„Veidas” užsakymu atliktos apklau-
sos duomenimis, 37,8 proc.  apklaus-
tų didžiųjų miestų gyventojų pradėjo
pirkti pigesnius maisto produktus, o
penktadalis kuriam laikui atsisakė
didesnių pirkinių. 7,1 proc. apklaus-
tųjų tų teigė, kad tapo sunku mokėti
paskolas.

19,4 proc. teigė, kad didėjančios
infliacijos nejaučiantys ir išleidžian-
tys tiek pat, kiek ir anksčiau. Į klau-
simą, kaip infliacija paveikė jų atos-

togų planus, 35,7 proc. miestiečių dėl
pajamų stygiaus šiemet nesirengia
atostogauti. 29,4 proc. teigė, kad inf-
liacija neturės įtakos atostogoms,
24,9 proc. ketina atostogoms skirti
mažiau lėšų, 8,1 proc. apklaustųjų ža-
da atsisakyti atostogų užsienyje.
27proc.  teigė visada dalį savo pajamų
atidedantys juodai dienai, 30,2 proc.
tai daro kartais, 36,2 proc. tvirtino
netaupantys, nes tam neužtenka pi-
nigų. Balandį metinė infliacija Lietu-
voje buvo 11,9 proc..

Skambučių centras ,,Apklausos
LT” apklausė 500 didžiųjų Lietuvos
miestų gyventojų.

Svarbu žinoti

Vilnius, gegužės 20 d. (Balsas.lt)
– Nuo liepos 1 dienos Vakarų Europos
šalyse gyvenantys lietuviai turėtų vėl
gerai matyti jiems skirto Lietuvos na-
cionalinės televizijos kanalo ,,LTV
World” laidas. LRT atstovės teigimu,
laidų priėmimas sutriko dėl techni-
nių priežasčių, kurios artimiausiu
metu bus pašalintos. Kaip sakė LRT
atstovė Virginija Bunevičiūtė, užsie-
nyje gyvenantys tautiečiai laidų ne-
gali matyti dėl per silpno iš palydovo

sklindančio signalo. Dabar ,,LTV
World” Europos šalis pasiekia per pa-
lydovą ,,Sirius IV”. Buvo tikėtasi, kad
laidų priėmimas nuo tokio pasikeiti-
mo ne tik nepablogės, bet netgi page-
rės, kadangi šio palydovo aprėptis ge-
rokai didesnė. „Tačiau paaiškėjo, kad
„Sirius IV” skleidžiamas signalas yra
per silpnas”, – sakė LRT atstovė. Pa-
sak V. Bunevičiūtės, nacionalinio
transliuotojo vadovai ieško būdų, kad
ši problema būtų išspręsta. 
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Ukrainos taikdariams tarptautinėje
misijoje, Ukraina sutiks”, – pareiškė
Ukrainos URM sekretorius spaudai
Vasyl Kyrylyč spaudos konferencijoje
Kijeve. Drauge jis pažymėjo, kad ,,šiuo
metu apie susitarimus nekalbama”.

YANGON
Myanmar antradienį prasidėjo

oficialus trijų dienų gedulas dėl dau-
giau kaip 133 tūkst. žmonių, žuvusių
ar dingusių per viesulą ,,Nargis”. Šis
gedulas, kurio metu valstybinės vė-
liavos bus nuleistos iki pusės stiebo,
yra vienas pirmųjų viešų gedulo ap-
raiškų po tos atogrąžų audros, kuri
prieš 18 dienų nusiaubė didelę Myan-
mar teritoriją ir po kurios maždaug
2,4 mln. žmonių skubiai reikia pagal-
bos. Uždaros chuntos vadovas Than
Shwe pirmadienį lankėsi nelaimės
zonoje ir pirmą kartą nuvyko į la-
biausiai nukentėjusius rajonus. Iki
sekmadienio jis viešai nesirodė ir ne-
kalbėjo apie šalį ištikusią stichinę ne-
laimę. Pagalbos organizacijos sako,
jog reikia visapusiškos pagalbos, kad
daugelis audrą išgyvenusių žmonių
nebadautų ir nesusirgtų, o Myanmar
pirmadienį sutiko leisti Pietryčių
Azijos valstybėms vadovauti ribo-
toms pagalbos pastangoms.

WASHINGTON
Jungtinės Valstijos gali įvesti

naujas sankcijas Baltarusijai, jeigu
Minskas nepagerins padėties žmo-
gaus teisių srityje, pareiškė JAV rei-
kalų Baltarusijoje laikinasis patikėti-
nis Jonathan Moore. ,,Santykių pa-
gerėjimas įmanomas, jeigu pagerės
padėtis žmogaus teisių srityje Balta-
rusijoje. Metų pradžioje, kai Minskas
paleido į laisvę kelis politinius kali-
nius, atrodė, kad tai įvyks. Tačiau
nuo vasario mes nematome teigiamų
poslinkių”, – pareiškė J. Moore inter-
viu laikraščiui ,,Vremia novostej”, pas-
kelbtame antradienį. Pasak jo, trijų
politinių kalinių paleidimą Washing-
ton vertins teigiamai. Drauge jis pab-
rėžė, kad ,,demokratinių aktyvistų
laisvė Baltarusijoje nėra derėjimosi
objektas”. J. Moore taip pat pažymė-
jo, kad JAV pripažįsta Baltarusijos ir
Rusijos interesus vykdyti dvišalę po-
litiką taip, kaip jos mano esant rei-
kalinga. 

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

B. Obama užsitikrino Senato 
veterano R. Byrd paramâ� LONDONAS

Didžiojoje Britanijoje daugėja
anglų, kurie nesugebėdami pasiprie-
šinti konkurencijai su kvalifikuotais
ir pigiais darbininkais iš Lenkijos,
ginčus bando spręsti kumščiais, rašo
lenkų dienraštis ,,Rzeczpospolita”.
Laikraščio duomenimis, Jungtinėje
Karalystėje lenkai vis dažniau už-
puolami. Daugiausiai tokių išpuolių
užregistruota nedideliuose mieste-
liuose ir kaimuose, teigia organizaci-
jos ,,Susivieniję lenkai” atstovas Wik-
tor Moszczynski. Jis, remdamasis re-
gionine spauda, aprašė apie 50 lenkų
užpuolimų, o Londono policija patei-
kia duomenis, kad nuo 2006 m. gruo-
džio iki 2007 m. lapkričio per tokius
kivirčus nukentėjo 48 lenkai. Lenkų
emigrantų užpuolimai kelia nerimą
Varšuvai. Neoficialiais duomenimis,
Jungtinėje Karalystėje dirba maž-
daug milijonas lenkų. Vien Londone
jų yra apie pusę milijono. Nemažai
lenkų įsikūrė ir Airijoje. Šios šalies
policija net rengiasi įdarbinti lenkų
kalbą mokančius policininkus.

MINSKAS
Baltarusijos opozicinių partijų,

tarp kurių yra Baltarusijos liaudies
frontas, Jungtinė piliečių partija,
Baltarusijos socialdemokratų partija
,,Hramada”, Baltarusijos komunistų
partija ir judėjimas ,,Už laisvę!”, ats-
tovai ketina dalyvauti būsimuose
parlamento rinkimuose vienu kandi-
datų sąrašu. Anksčiau rinkimams
rengėsi 11 visuomeninių ir politinių
organizacijų, bet neįregistruota orga-
nizacija ,,Jaunasis frontas” atsisakė
dalyvauti. Be to, opozicijos atstovai
tikisi dalyvauti rinkimų komisijų
darbe kaip stebėtojai.

KIJEVAS
Ukrainos užsienio reikalų minis-

terija mano, kad Gruzija gali suregu-
liuoti vidaus nesutarimus, bet jeigu
bus sprendimas dėl tarptautinės mi-
sijos, Ukraina pasirengusi nusiųsti
savo taikos palaikymo būrius į šią
valstybę. ,,Gruzija deda visas pastan-
gas, kad sureguliuotų šį klausimą pa-
ti, bet jeigu bus pasiūlyta dalyvauti

Talinas, gegužės 19 d. (BNS) –
Estijos Hyjumos saloje antradienį
prasidėjo teismo procesas Arnold Me-
ri, Didžiojo Tėvynės karo veterano ir
buvusio Estijos komunistų partijos
CK nario, byloje.

Sovietų Sąjungos didvyris A. Me-
ri kaltinamas tuo, kad jis prisidėjo
prie civilinių asmenų trėmimų 1949
metais. 88-erių metų teisiamajam,
jeigu jis bus pripažintas kaltu, gresia
kalėjimas iki gyvos galvos.

,,Atsižvelgiant į tai, kad man be-
veik 90 metų, be to, aš sergu tokia
‘malonia’ liga kaip plaučių vėžys,
kalėjimas iki gyvos galvos savaime
man truktų kelis mėnesius”, – pa-
reiškė teisiamasis.

A. Meri kaltinamas tuo, kad jis
dalyvavo ištremiant pustrečio šimto
žmonių penktajame dešimtmetyje.
Tuo metu kaltinamasis buvo Estijos
komunistų partijos CK narys ir Esti-
jos komjaunimo pirmasis sekretorius.

A. Meri sako, kad iš tikrųjų daly-

vavo žmonių trėmimo iš Hyjumos sa-
los renginiuose, bet atliko ne tokį vaid-
menį, kokį jam primeta kaltinimas.

,,Teisme norima mane pristatyti
kaip trėmimų organizatorių, – sakė
A. Meri. – Aš buvau pasiųstas, kad,
žinoma, to laiko sampratomis, patik-
rinčiau, ar teisėtos tos priemonės, ku-
rių imamasi.”

Pasak buvusio funkcionieriaus,
priemonės buvo teisėtos, nes buvo
grindžiamos įstatymu, galiojusiu SSRS
diktatoriaus Josif Stalin režimo laiku.

Sovietų Sąjungos didvyrio vardas
A. Meri buvo suteiktas 1941 m. 1948
m. jis gavo V. Lenino ordiną. 1951 m.
A. Meri buvo pašalintas iš komunistų
partijos ir neteko Didvyrio vardo. Jo
teisės buvo atkurtos po SSKP XX su-
važiavimo, ir 1961 m. L. Meri buvo
ESSR švietimo ministro pavaduotojas.

Per 1949 m. kovo 25–27 dienų
trėmimus iš Estijos buvo ištremta,
turimais duomenimis, 20,702 žmo-
nės, iš kurių Sibire žuvo apie 3 tūkst.

Estijoje pradètas nagrinèti 
A. Meri kaltinimas genocidu 

Demokratų kandidatas į JAV prezidentus Barack Obama sako rinkiminę kalbą
Montana valstijoje.                            Reuters

Washington, gegužės 20 d.
(AFP–BNS) – Demokratą Barack
Obama, kuris siekia tapti JAV prezi-
dentu, pirmadienį parėmė Senato se-
niausias ir ilgiausiai dirbantis narys
Robert Byrd, kuris savo kolegą pava-
dino ,,ryškiu jaunu valstybininku”.

90 metų R. Byrd yra vienas iš 5
pirmadienį B. Obama parėmusių de-
mokratų superdelegatų ir suteikė
naują postūmį šio Illinois atstovau-
jančio senatoriaus siekiui pirmi-niuo-
se rinkimuose įveikti Hillary Clinton
ir tapti partijos kandidatu į prezi-
dentus.

Senato veteranas apie savo pa-
ramą B. Obama paskelbė nepaisy-
damas to, kad jo valstijoje – West Vir-
ginia – partijos balsavimą didele per-
svara laimėjo buvusi pirmoji ponia.

Ir H. Clinton, ir B. Obama yra
,,nepaprasti asmenys”, savo pareiš-
kime sako R. Byrd. Tačiau jis pab-
rėžė: ,,Manau, kad Barack Obama tu-
ri asmeninį temperamentą ir drąsos,
kurie būtini norint ištraukti mūsų
šalį iš šios brangiai atsiėjusios nesėk-

mės Irake ir vadovauti mūsų šaliai
šiuo sunkiu istorijos metu.”

,,Barack Obama yra kilniaširdiš-
kas patriotas ir nuolankus krikščio-
nis, ir aš juo visiškai tikiu ir jį re-
miu”, – sakė R. Byrd, kuris Senate
dirba nuo 1959 m. 

Afroamerikietis B. Obama, ku-
riam – 46 metai, siekia tapti Demok-
ratų partijos kandidatu į JAV prezi-
dentus, ir šioje kovoje liko tik 5 bal-
savimai, įskaitant antradienio balsa-
vimus Kentucky ir Oregon.

Tačiau New York  atstovaujanti
senatorė H. Clinton, kuriai – 60 me-
tų, žada nesitraukti iš kovos iki pat
galo, nors partijos suvažiavimo su-
perdelegatai – demokratų vadovai,
kurie galės balsuoti savo nuožiūra,
nepriklausomai nuo pirminių rinki-
mų rezultatų, – nuolat eina į jos prie-
šininko stovyklą.

Nepriklausomos interneto sve-
tainės ,,RealClearPolitics” duomeni-
mis, B. Obama trūksta 115 delegatų.
Jis dabar yra užsitikrinęs 1,910, o H.
Clinton – 1,720 delegatų paramą.

AZIJA
EUROPA

JAV
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Žydų valstybei — 60 metų
Aleksas Vitkus

Nr. 2
Ko Truman nemėgo, tai buvo

žydų ir jų organizacijų įkyrumas
stumti savo reikalus. Truman buvo
visuomet labai jautrus bandydamas jį
paveikti kieno nors interesų pusėn.
Jis griežtai priešinosi Zion veikėjams
jam uždėti bet kokį apynasrį. Našlei
Eleanor Roosevelt jis taip skundėsi:
„Žydai, kai juos spaudžia, skundžiasi,
o kai tik jie iškyla į viršų, jie tą patį
daro ir kitiems. Bendrai paėmus, žy-
dai yra labai savanaudiški, ir aš nesu
iš New York.”

Truman mėgdavo pasitarti su
savo žmona Bess, o ji tikrai jo neragi-
no paremti naująją Izraelio valstybę.
Kai Truman paliko Baltuosius rū-
mus, komentatorius David  Susskind
jo vieną kartą paklausė, kodėl jis nie-
kada jo nepakvietė į savo namus.
Truman tada atsakė: „David, tu esi
žydas, ir mūsų namuose mes žydo dar
niekada nevaišinome. Čia tvarko ma-
no žmona Bess, ir nei ji, nei jos tėvai
žydų niekada pas save nekviesdavo.”
O pats Truman, rašydamas laiškus
žmonai, vis nepamiršdavo priminti,
kad „New York miestas yra Izraelio
sostinė”. Kartą viename kabineto po-
sėdyje Truman, netekęs kantrybės,
tarė: „Kai Jėzus Kristus buvo dar
žemėje, Jis negalėjo patenkinti žydų,
kaip jūs galite manyti, kad man pa-
vyks?”

Harry S. Truman (1884–1972)
užaugo Missouri valstijoje, Indepen-
dence mieste. Šalia jo tėvų gyveno
žydų šeima Viners, su kurios sūnumi
Abe būsimasis Amerikos prezidentas
labai gerai sugyveno. Ir kai Viners
švęsdavo jų „šabą” (žydų poilsio die-
ną), jaunasis  Truman jiems atlikda-
vo visus darbus, kuriuos žydų religija
Viners šeimai neleisdavo patiems nu-
dirbti.

Jam lankant Independence gim-
naziją, Truman buvo paskirta tema
parašyti apie Shakespeare veikalą
„The Merchant of Venice” ir apie jo
neigiamą charakterį žydą Shylock.
Stebėtina, bet jau tuomet Truman
apie jį parašė labai tolerantiškai, ši-
taip aiškindamas: „Mums nereikėtų
kaltinti Shylock, kad jis reikalavo pi-
nigų taip kerštaudamas tiems, kurie
jį persekiojo. Jis nebuvo joks šykštuo-
lis, ir jei kokiam jo tautiečiui būtų
bėda, jis jam taip pat pagelbėtų, kaip
ir koks krikščionis padėtų kitam
krikščioniui.”

Bet kai 1946 m. du New York de-
mokratai senatoriai puolė Truman už
nepakankamą paramą žydams prezi-
dentas neiškentėjo: „Jums žydams,
niekada nepakanka. Jums nerūpi
Amerikos reikalai. Jums rūpi tik Pa-
lestina ir žydai. Žydai nerašys Ame-

rikos istorijos, nerašys jie nei mano.”
Ir kai vienas iš senatorių netaktiškai
priminė, jog FDR tai geriau suprato,
Truman atšovė: „Aš nesu Roosevelt.
Aš ne iš New York, aš iš Vidurio
Amerikos, esu amerikietis ir darau
tai, kas man atrodo yra teisinga.”
Įžūlumas reikalaujant įkurti žydų
valstybę pasiekė aukščiausią laipsnį,
kai 1946 m. vasarą rabinas Abba Hil-
lel Silver kumščiu trankydamas į
Truman stalą, reikalavo, kad jis ten
pasiųstų JAV kariuomenę ginti žydus
nuo arabų.

Truman tapus prezidentu 1945
m., sukalbamesni žydų sluoksniai
pradėjo stengtis su juo kaip nors susi-
siekti. Kai žydų B’nai B’rith organi-
zacijos veikėjai priminė kažkokį Ja-
cobson, kuris esą buvęs geras Tru-
man draugas, advokatas A. J. Granoff
šitaip atsiliepė: „Eddie Jacobson? Ži-
noma, pažįstu. Aš jo draugas ir advo-
katas.”

Pasirodė, kad 1917 m. paprastas
grandinis Jacobson tarnavo kariuo-
menėje, kur jo viršininkas buvo leite-
nantas Harry Truman, savo merginai
(būsimai žmonai) Bess Wallace rašęs,
jog jo būryje buvo guvus žydelis, var-
du Jacobson. Pasibaigus karui abu
susibičiuliavę draugai Kansas City
atidarė vyriškų rūbų krautuvę. Atėjo
depresija ir Eddie bankrutavo, o Tru-
man pasuko į politiką ir ilgainiui tapo
Missouri senatoriumi. Tačiau jų
draugystė nepasibaigė, ir jie dažnai
susitikdavo prie kortų staliuko ar
stikliuko prisiminti savo nuotykius
kare ir nevykusį bandymą versle. Vis
dėlto jų draugystė neapėmė jų žmo-
nų. Jacobson žmona Bluma skundėsi,
kad  Bess jos niekada nepakvietė į na-
mus, nes ji buvo žydė.

Eddie Jacobson nebuvo zionistas.
Truman jį pažinojo kaip pamaldų žy-
dą ir gerą patriotą amerikietį ir juo
visiškai pasitikėjo. Eddie dažnai lydė-
davo žydų grupes į Baltuosius rūmus,
ir  Truman juos priimdavo, kalbėda-
vo apie žydus ir jų norą turėti savo
valstybę. Jacobson buvo atsargus ir
savo draugui niekada neįkyrėdavo
kokiais nors prašymais.

Pagal 1947 metų susitarimą visa
Palestinos byla buvo perduota Jung-
tinėms Tautoms, kurios dar tų pačių
metų lapkričio 29 d. priėmė nutarimą
Palestiną padalyti į dvi savarankiškas
valstybes: mažesnę žydų ir didesnę
arabų. Jeruzalė ir jos apylinkės tu-
rėjo būti valdomos tarptautinės ko-
misijos. Žydai su tuo sutiko, o arabai
– ne. Tiesą pasakius, jų niekas net ne-
klausė. O Eddie Jacobson ir visi zio-
nistai buvo labai laimingi. Visi New
York žydai džiūgavo. Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. O Clinton greitu
laiku išblės ir liks atminty kaip viena
pirmųjų moterų kandidačių į Ameri-
kos prezidento postą. Bet, spėjama,
jog ramiai išsimiegojusi ir išsigydžiu-
si žaizdas, ji mėgins laimę 2012 me-
tais.

Sen. McCain, gegužės 15 d. lan-
kydamasis Cincinnati, Ohio, išdėstė
savo viziją apie tai, kokia bus Ame-
rika ir pasaulinė padėtis po pirmų
ketverių jo kadencijos metų – 2013
metais, jei jis bus išrinktas Amerikos

prezidentu. Karas Irake bus baigtas.
Irako valdžia kontroliuos visą Iraką.
Afganistane ramu. Osama Bin Laden
žuvęs kovose. Rusijai ir Europos vals-
tybėms spaudžiant, Iranas bus su-
stabdęs atominių ginklų įsigijimo
gamybą. Ir Šiaurės Korėja. Amerikoje
pastatyta per 20 atominių jėgainių ir
ji beveik nepriklausanti nuo iš arabų
kraštų gaunamos naftos. Svajonės,
kurios, aišku, tuoj pat demokratų bu-
vo sukritikuotos. Nežinau, ar man
teks sulaukti jų išsipildymo.

,,Vagie, kepurė dega”                     

Atkelta iš 5 psl. Argi mes jau lietu-
viškai skaityti nebemokam? Turbūt
kad ne (?)

Kiek daug iš paskutinės serijos
emigrantų yra pasiruošę pakeist savo
Lietuvos pilietybę į šio krašto, nors į
Lietuvą ir žada grįžti? Kartais atro-
do, kad mūsų tautiečiai paklydo tarp
dviejų medžių: idėjos ir materializmo.
Nereikia perdaug stebėtis mūsų jau-
nimo sparčiu riedėjimu į ameriko-
nizmą, nes daugelis tėvų nerodo rei-
kiamo pavyzdžio.

Kas yra daroma, kad sulaikius
per greitą asimiliaciją? Negalim pa-
neigti, kad nėra lietuviškų oazių.
Oazių yra ir kas kelią į jas žino, tas
jas randa ir nepaklys, bet kaip su tais
paklydėliais, kas jiems išties pagalbos
ranką? Trumpai pažvelkim kas yra
stipriausi lietuvybės ramsčiai mūsų
išeivijoje:

Šeima. Didžiausia ir nepakeičia-
ma lietuviškos sąmonės puoselėtoja
yra lietuviška šeima. Kiekviena šei-
ma yra įpareigota auginti ir auklėti
savo vaikus lietuviškoje dvasioje, ta-
čiau, kaip anksčiau buvo minėta,
daug kur šis įsipareigojimas yra pa-
mintas.

Jaunimo organizacijos. Tėvai
turėtų pasirūpinti savo vaikus įjungti
į bent vieną lietuvišką jaunimo orga-
nizaciją.

Lietuviškas raštas – laikraš-
čiai, žurnalai, knygos.

Lietuviški subuvimai – kon-
certai, minėjimai, įvairios studijos
lietuviškom temom, kaip kad ir šios.

Argi ir šiose studijose (Lietu-

viškų studijų institute) dalyvaujančių
skaičius nėra mikroskopiškai mažas,
jei atmetus gerbiamas seseles? Nors
čia jaunimo už senimą gal ir daugiau,
bet ir juos ant pirštų suskaičiuot ne-
būt per daug vargo...

Suglaudę petis į petį mes galė-
tume pristabdyti ar atremti tą nu-
tautėjimo antplūdį, kuris grasina iš
mūsų padaryti bespalvę masę. Ta-
čiau, jei liks taip, kaip dabar yra, tai
už keliasdešimts metų lietuviško jau-
nimo ir su žiburiu bus sunku rasti.

Baigiu prasmingais dr. V. Ku-
dirkos žodžiais:

Jeigu audra ištikus verstų stulpą 
vieną

Iš tų, kurie prilaikė jūsų namo
sieną,

Namas negrius – iš baimės jūs
neišlakstykit,

Tik vieton ano stulpo tąją pačią
dieną

Tuoj kitą statykit.

ĮVERTINIMAS

Šis 1954 metais rašytas referatas
tada susilaukė tokio Juzefos Dauž-
vardienės įvertinimo:

,,Gan gerai parašyta. Truputį per
daug fatalizmo – pasidavimo ’neiš-
vengiamam nutautėjimui’. Lietu-
viškosios atmosferos sudarymas ir
palaikymas priklauso nuo mūsų pa-
čių. Įvairių faktorių apibūdinimas
labai geras ir tikslus. R. K. neiš-
sprendžia problemos – ką pasiūlo bei
numato nutautėjimo išvengimui?
Kritikuot, aimanuot lengva. Reikia
sugestijų, akcijos. Ar nereiktų mums
pasekti Christopher Movement pro-
gramą: ‘One word, one deed can
change the world? – pritaikyt, panau-
dot nutautėjimo nubaidymui’’’.

SENAS VYNAS SENUOSE
BUTELIUOSE
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

Man tik gaila, kad aš per mažai
tau apie tai kalbėjau, ką jautė ir per-
gyveno mano širdis. Štai ir gyvenimo
pamoka: kai mano kūną apleidžia jė-
gos, siela nustoja kalbėjusi. O kažka-
da juk buvo kitokia. Kitus gali nu-
galėti ginklu, o pats būsi įveiktas ža-
lingų įpročių”, – Seneka sakė Ha-
nibalui.

Tavo pavadinta Ragana. 
p.s. Prižiūrėk ir gydykis dantis,

nes kai jie pradės byrėti, gali ištikti
mirtis. Mano ir tai pradėjo klibėti;
bet mudu kandžiosimės pagal išga-
les... Pasistenk susitaikyti su DAI-
NOTU, ir abu nustokite rašę rapor-
tus, juk nežinai, kada gali sutikti
mirtis.” 

Pažyma ant archyvo dokumento:
,,Šis laiškas, rašytas partizanės
STIRNOS – Izabelės Vilimaitės,
adresuotas AUDRONIUI–Stasiui
Satkui, išimtas 1952 m. gegužės
mėnesį Montviliškių kaime, likvi-
davus Maironio rinktinės partizanų
vadą V. Sankauską–RODRIGĄ, jis
taip pat DAUKANTAS. 

Patvirtina Šiaulių KGB 1-jo sky-
riaus 2-jo poskyrio viršininko pava-
duotojo vyr. ltn. Korsakov.

* * *
Nors gyvenimo takas trumpėja –

beliko vos penketas mėnesių, tačiau
kol mirties valanda nežinoma, ji atro-
do toli ir netikra. Mirtis dar lūku-
riuoja, bespalvė ir nuožmi kiūto
pakrūmėse, seka iš paskos už nu-
garos, kol pagels paskutinį Izabelės
gegužį žydintys kaštonai ir ievos, tik
tada ji nudrėks žaliuojančios jaunys-
tės lapus ir viršūnes. Tačiau Izabelė
jau ir dabar pavargusi, prislėgta, vie-
niša. Partizanų, draugų būriai iš-
genėti. Vienas po kito pavasario žiedų
sūkuriuos žūsta patys artimiausi,
gerai pažįstami vadai ir eiliniai, su
kuriais dar vakar buvo ginčytąsi, kal-
bėta, juokauta ir guostasi pasku-
tinėmis viltimis. Ji puikiai suvokia,
ką galvojo ir tada, 1949 m. vasarį, kai
MGB kabinetuose pasodinta už stalo
savo ranka parašė, kad ,,kova pra-
laimėta”. Dar kartą patirti tardymų
kančias, į KGB nagus pasiduoti gyvai
– jokiu būdu. Šį sykį tardymai būtų
kur kas žiauresni, nes ji savų ir ka-
gėbistų laikoma dviguba išdavike –
neįvykdė nė vienos jų užduoties,
atvirkščiai – juos išdavė ir paniekino.
Tačiau šį veiksmą ne visi saviškiai
suvokė ir įvertino.

Paskutiniais mėnesiais, vasarą, ji
retkarčiais pasirodo ir savo kraštuos,
net dienos metu, ginkluota. Ją nuolat
lydi kovos draugas AUDRONIS. O jų
pėdomis seka būrys MGB agentų –
daugiau nei dešimt. Tačiau kol kas nė
vienam nepavyksta paspęsti čekistų
užsakytos kilpos, į kurią įkliūtų
STIRNA. Radviliškių rajono MGB
agentai nuolat siunčia pranešimus
apie pasirodančius pas žmones VIT-
VYTĮ, DŽIUGĄ, vienišių M. Mickų-
RIEŠUTĄ, kuris sunkiai pasiligojęs
ir skundžiasi, jog SIRNA su AUDRO-
NIU tikriausiai nenorinti jo priimti į
vieną bunkerį. Vargu, ar tai tiesa. Jis
nė nenutuokia, kad jo laiškučius iš

slaptos pašto dėžutės jau išima nebe
tos rankos. Vis tik didžiausias dėme-
sys sutelkiamas į STIRNOS paiešką.
Kuri, it vaiduoklis, retkarčiais pasiro-
do Legėčių apylinkės pagiriuose bei
sodybose uniformuota, kartais gin-
kluota automatu, o su pistoletu – vi-
sada. Jos pokalbių detales uoliai su-
renka keli agentai, kai kurie iš jų
artimai pažįstami su partizanais
DŽIUGU, VYTVYČIU ir pačia Iza-
bele. Mat pastarieji pasitiki jais, kaip
savais. Tik ant pasitikėjimo pamato
juk ir laikėsi visa rezistencija. O
naivusis patiklumas – agentų duona.
Agentas žino ir apie Izabelės užsaky-
tus grūdus 1951 m. lapkričio 17 d.
,,Kova už taiką!” kolchozo pirminin-
kui perduotą V. Sankausko įsakymą –
skirti maistui toną grūdų iš sandėlio,
apie kurių pasidalinimą laiške ir
buvo rašoma bičiuliui AUDRONIUI.
MGB agentai fiksuoja net jos ir kovos
draugų sveikatą, dvasines nuotai-
kas.

19. Paskutinis sustojimas

Izabelė Vilimaitė, Stasys Satkus
ir jauniausias jų (studentas iš Kauno)
Dominykas Grumadis po ilgų per-
sekiojimų suranda saugesnę vietą
našlės Sofijos Grigaitienės kuklioje
sodyboje. Bunkeris nedidukas. Įėjimo
anga virtuvėje, netoli sienos, pati
bunkerio patalpa išvesta į lauką, už
trobos galo. Įrengtas prieš porą metų,
padedant Sofijos vaikams vyriausia-
jai Genutei ir Šiluvos gimnazistui
Jonui, kaimynui F. Kuokštai. Jame
žiemojo partizanas F. Kuokštas su
žmona. Yra užsukę ir kitų partizanų:
GRANITAS-Juozas Valantinas (vė-
liau užverbuotas smogikų), STIRNA,
AUDRONIS, neseniai išėjęs į mišką
Leonas Juška (suėmus – agentų smo-
gikas) ir kt. Šeimininkė Sofija jiems
ruošia valgyti, produktus atsineša
patys arba kai ko nuperka iš Šiluvos
krautuvės, tarp jų – cigarečių, vaistų,
skutimosi reikmenų, kasdien pėsčio-
mis į gimnaziją keliaujantis abitu-
rientas sūnus Jonas. Kai aplink ra-
mu, partizanai pusryčiauti išlenda iš
slėptuvės ir drauge su namiškiais pa-
valgo troboj. Jie kartais išvyksta ke-
letui dienų į žygį su užduotimis ir vėl
sugrįžta. Izabelė daug bendros kalbos
suranda su Šiluvoj besimokančiu abi-
turientu Jonu, gimnazijoje įsteigusiu
slaptą Vyčių organizaciją. Ji pasakoja
apie savo vaikystę, gyvenimą Ameri-
koje, apie suėmimą MGB ir pro-
vokacijas, kai ją vežant per miškus
užpuolė tariami miškiniai ir „išvada-
vo’’, o paskui vėl miškinius ,,užpuo-
lę’’ čekistai ją parsigabeno atgal.
Izabelė, pasak Jono pasakojimų,
įspėjo – tegu bus pamoka ateičiai, jei-
gu suimtų, šis vaidinimas gali pasi-
kartoti. Kad iš anksto žinotų ir tam
pasiruoštų. Jonui šis patarimas iš tik-
ro pravertė. Jiedu pavakary kartais
įsidrąsindavo pasivaikščioti lauke ir
artimesniuos miškeliuose pagrybauti
ar pasiuogauti. Izabelė tą vasarą pa-
sirinko nemaža uogų ir parsinešusi
namo, virino, kaupė žiemai maisto
atsargas, mezgė kojines ir pirštines
vyrams ir sau.             Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 29

Atkelta iš 3 psl. Priešingai, kuo
sudėtingesni visuomeniniai nuos-
mukiai, kuo gilesni dvasinės ir ko-
rupcinės krizės reiškiniai valdančiųjų
sluoksniuose, tuo didesnė mūsų at-
sakomybė pasiekti piliečių sąmonę ir
širdį, gauti rinkimų mandatą, kad
galėtume įtakoti Lietuvos gyvenimą
naujo kilimo kryptimi. Kad būtų taip
lyg Maironis kreiptųsi ir šiandien į
abejojančius ir suirzusius: ,Nesulai-
kysi naujo kilimo, nors jį pasveikint
tau ir baisu!’

Turime nepamiršti, kad esame
ne vien kovas kovojanti, organiza-
cinius persitvarkymus suprojektuo-
janti ir juos pasiekianti politinė jėga,
bet pirmiausiai vertybinė partija. Ir
tik tokia vilties jėga mes galime būti
šiandienos Lietuvai. Bendros verty-
bės, dėl kurių jungiamės su Lietuvos
krikščionimis demokratais, tebūnie
mūsų visų įsitikinimas ir kelias eiti
pirmyn, vykdant pareigą”, – neeili-
niame TS suvažiavime kalbėjo V.
Landsbergis. 

TS pirmininkas Andrius Kubi-
lius ir LKD pirmininkas Valentinas
Stundys pasakė kalbas jungtiniame
suvažiavime. ,,Susijungdami mes
tampame gausiausia politine jėga
Lietuvoje ir turime šią skaitmeninę
galią paversti žmonių tikėjimo
mumis galia, turime nusipelnyti di-
džiausio žmonių pasitikėjimo. Euro-
poje krikščioniškos  demokratijos  ir
konservatyviąsias politines vertybes
vienija Europos Liaudies partija, ku-
rios nariais mes, abi partijos,  iki šiol
buvome. Šiandien mes padarome tai,

ką Europa padarė jau prieš keliolika
metų, mes tampame lietuviška liau-
dies partija tik su ilgesniu pavadi-
nimu: Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai. Apjungiame
krikščioniškos širdies, kuri yra ir
Europos liaudies partijos simbolis,
gerumą ir platumą bei lietuviškos
kregždutės dinamizmą. Taip gimsta
nauja kokybė ir naujas mūsų simbo-
lis”, – sakė A. Kubilius, išrinktas ir
jungtinės partijos pirmininku.

LKD pirmininkas V. Stundys,
kuris tapo naujosios partijos pirmuo-
ju vicepirmininku, sakė: ,,Ant gar-
saus indų laisvės šauklio Gandi kapo
yra išrašytos 7 socialinės nuodėmės:
Politika be principų. Turtas be darbo.
Malonumas be sąžinės. Žinios be
veiklos. Verslas be moralės. Mokslas
be žmoniškumo. Religija be aukos.
Jos skaudžiai aktualios dabarties
Lietuvai ir jos politikai. Žmones siuti-
na dabarties politikos turgus. Mes
susivienijame, kad kartu mažintume
dabarties ydas ir negeroves, kad
Lietuvoje žmogus būtų saugus, kad
klestėtų šeima, kad visuomenė būtų
darni, kad stiprėtų mūsų valstybė,
kad politika būtų teisinga, supranta-
ma ir švari. Šiandienos sprendimai,
kokie jie bebūtų, įgyvendina ateitį,
mes siekiame kurti sėkmingą ir tei-
singą ateitį.” (TS-LKD pirmininko ir
vicepirmininko pranešimus skaity-
kite www.tsajunga.lt)

Gegužės 17-oji iš tiesų buvo
neeilinė diena Lietuvos istorijoje, bet
ar ji pakeis Lietuvos gyvenimą, prik-
lausys nuo būsimųjų darbų.

VIENYBĖJE – JĖGA

Gargždiečiai įsiamžino su prof. Vytautu Landsbergiu.
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

Dėl užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo
vasaros švietimo ir kultūrinio 
bendradarbiavimo stovyklos

Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamentas prie Lietuvos Respubli-
kos  Vyriausybės, vykdydamas užsie-
nio lietuvių bendruomenių rėmimo
programą, kiekvienais metais Lietu-
voje organizuoja užsienio lietuvių vai-
kų ir jaunimo vasaros švietimo ir kul-
tūrinio bendradarbiavimo stovyklą.

Stovyklos tikslas – aktyvi kultū-
rinė–kūrybinė–švietėjiška veikla, ska-
tinanti Lietuvos, lietuvių etninių že-
mių ir išeivijos jaunuomenės bendrą
veiklą, puoselėjanti tautinę savimo-
nę, tobulinanti lietuvių kalbos įgū-
džius. 2007 m. liepos-rugpjūčio mėn.
šioje stovykloje ilsėjosi 96 užsienio
lietuvių vaikai.

Informuojame, kad užsienio lie-
tuvių vaikų ir jaunimo vasaros švieti-
mo ir kultūrinio bendradarbiavimo
stovykla bus organizuojama ir 2008
m. vasarą.

Į stovyklą kviečiami atvykti
12–15 metų amžiaus užsienio lietu-
vių bendruomenių lituanistinių mo-
kyklų aktyviausi, kūrybiškiausi, da-
lyvaujantys popamokinėje veikloje,
konkursuose, olimpiadose ir kt., vai-
kai. Stovykloje veikla vyks lietuvių
kalba, todėl aktualu būtų, kad atvyk-
stantys vaikai gebėtų kalbėti lietu-
viškai, siektų tobulinti esamus lietu-
vių kalbos įgūdžius ir norėtų daly-
vauti aktyvios kultūrinės–švietėjiš-
kos veiklos programoje.

Atstovus prašome registruoti iki
gegužės 30 d. el. p. ausra.dumbli-
auskiene@tmid.lt arba faksu (8–5)
2619431, nurodant stovyklautojo var-
dą, pavardę, gimimo metus.

Visais stovyklos veiklos klausi-
mais su Jumis susisieks stovyklos
organizatoriai.

TMID inf.

Septyniasdešimt reikšmingiau-
sių kilnojamųjų kultūros vertybių –
paveikslų, skulptūrų, baldų, interjero
detalių – Vyriausybė paskelbė kultū-
ros paminklais.

Tarp kultūros paminklais pas-
kelbtų kultūros vertybių yra istorinę
ir meninę vertę turintys XX amžiaus
pirmosios pusės paveikslai, nutapyti
tokių žinomų dailininkų, kaip An-
tanas Žmuidzinavičius, Petras Kalpo-
kas, Justinas Vienožinskis, Kazys Ši-
monis, Adomas Galdikas, Jonas Mac-
kevičius, Kajetonas Sklėrius, Adomas
Varnas, Ona Riomerienė ir kt.

Tarp paveikslų esama ir garsių
Lietuvos asmenybių portretų: Jono
Basanavičiaus, Simono Daukanto,
Maironio, Mykolo Biržiškos Vinco
Mykolaičio-Putino ir kt., kuriuos XX
a. pradžioje nutapė žinomi dailinin-
kai. Yra ir keletas XIX amžiaus pa-
veikslų.

Kiti Vyriausybei pateiktame są-
raše esantys meno kūriniai – garsių
skulptorių Juozo Mikėno, Antano
Aleksandravičiaus darbai, Petro Rim-
šos sukurtas vyskupo Motiejaus Va-
lančiaus biustas ir kt.

Taip pat kultūros paminklais

paskelbti meniški istorizmo ir ,,art
deco” stiliaus medinių baldų komp-
lektai, senoviniai XVIII ir XIX a.
laikrodžiai, sietynai ir kitos meninę,
istorinę, kompleksinę ir technologinę
vertę turinčios kultūros vertybės.

Jų paskelbimas kultūros pamin-
klais suderintas su Lietuvos banku,
Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus
universitetu, Kauno valstybiniu mu-
zikiniu teatru, Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutu ir Kauno apskri-
ties viešąja biblioteka.

Reikšmingiausias kultūros ver-
tybes atrinko Kultūros paveldo de-
partamento Kilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo ekspertų komisija.

Kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatyme numatyta, kad Vy-
riausybė skelbia kultūros paminklais
reikšmingiausias kilnojamąsias kul-
tūros vertybes, įtrauktas į valstybinę
apskaitą, kultūros ministro siūlymu
ir patvirtinus Valstybinei kultūros
paveldo komisijai.

Priėmus Vyriausybės nutarimą,
duomenimis apie naujai paskelbtus
kultūros paminklus bus papildytas
Lietuvos kultūros vertybių registras. 

ELTA

70 vertybių paskelbtos 
kultūros paminklais

JAUNIMO KONCERTAS 
,,TAU MAMYTE” ŠVČ. MERGELĖS  

MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS SALĖJE
Po lietuviškų šv. Mišių Švč. Mer-

gelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Park) muzikos mylėtojai
rinkosi į parapijos salę paklausyti
jaunų atlikėjų suruošto koncerto.
Klebonas kun. Antanas Markus,
pasveikinęs susirinkusius,  padėkojo
,,Gabijos” kolektyvui už jų pasiryži-
mą Motinos dienai suruošti   jaunujų
atlikėjų koncertą. Klebonas pabrėžė,
kad jis laukia daugiau lietuvių, kurie
neseniai atvyko į Ameriką ir prašė
juos įsijungti į parapijos veiklą, kur
veiklai yra plati dirva. Jis sakė, kad
yra dėkingas visiems, kurie naudojasi
šiais didingais Dievo namais. 

Susirinkusiems klebonas pri-
minė, kad parapijos sekretorė, Šven-
to Kazimiero kongregacijos  seselė
Johona Shainauskas švenčia savo
gimtadienį. Dalyviai su jaunimu jai
sugiedojo ,,Ilgiausių metų”.

Koncertas įvyko š. m. gegužės 11
tą dieną, švenčiant Motinos dieną.
Koncerte dalyvavo lietuvių liaudies
muzikos ansamblis ,,Gabija”,  vado-
vaujamas Genės Razumienės ir mu-

zikos mokytojos Jolantos Banienės
jaunieji atlikėjai. Koncertas buvo
dviejų dalių: pirmoje dalyje programą
atliko ,,Gabija”. Tą dieną susirin-
kusiems žiūrovams grojo  Genė Razu-
mienė, Aistė Barkauskaitė, Milda Ra-
zumaitė, Algirdas Razumas ir Arnas
Vrubliauskas

Antrą programos dalį atliko for-
tepijono klasės mokiniai, pagroję įvai-
raus sunkumo kūrinius pianinui. Tai
būsimos muzikės: Berta Brazdeiky-
tė, Saulė Gabrėnaitė, Indrė Genevi-
čiūtė, Arnas Liesis ir Emilija Rašins-
kaitė. Jauniesiems muzikantams va-
dovavo muzikė Jolanta Banienė. 

Į parapijos salę susirinko gausus
būrys muzikos mylėtojų ir visi kartu
pagerbė gyvas ir mirusias mamytes.
Džiugu, kad jaunimas ir vadovai ne-
patingėjo atvažiuoti iš tolimųjų prie-
miesčių ir pradžiugino susirinkusius
muzikos akordais. 

Po koncerto dalyviai vaišinosi ka-
va, pyragaičiais ir gaivinamais gėri-
mais.

Antanas Paužuolis  

,,Gabijos” vadovė Genė Razumienė (kairėje) ir jaunųjų pianistų vadovė
mokytoja Jolanta Banienė po koncerto.                        Zigmo Degučio nuotr.

,,Gimiau ir augau nuostabiame,
bet lenkų okupuotame Vilniaus kraš-
to kampelyje ir nuo pat vaikystės ma-
čiau gimtojo kaimo žmonių džiaugs-
mus ir vargus. Dar būdamas jaunuo-
lis svajojau aprašyti jų tragiškus
likimus, tačiau sovietinės okupacijos
metais tai buvo neįmanoma. Tik pra-
ėjus pusei amžiaus, ėmiausi įgyven-
dinti savo svajones”, – rašo Vytautas
Ažušilis ,,Žodyje skaitytojams”.

Šio autoriaus 4 tomų knyga
,,Auksinis sakalas” – ant ,,Draugo”
knygynėlio lentynų. Autorius  knygą
skiria artėjančiam Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui ir savo
žmonai Onutei.

Keturių tomų romane vaizduoja-
mi vieno Rytų Lietuvos kaimo, paty-
rusio net kelias okupacijas, žmonių
likimai, kova už lietuviškumo ir lais-

vės išsaugojimą, tremtys, areštai,
kankinimai, žūtys, netektys, meilė ir
neapykanta.

Pirmasis tomas apima dešimties
metų lenkų okupacijos laikotarpį iki
1939 metų pabaigos, kai Vilniaus
kraštas buvo grąžintas Lietuvai. Ja-
me vaizduojam Eglynės kaimo žmo-
nių kova prieš nutautinimą, kasdie-
niniai rūpesčiai, meilė, pavydas.

Antrame tome vaizduojami Eg-
lynės kaimo įvykiai nepriklausomoje
Lietuvoje ir pirmosios sovietinės oku-
pacijos metu. Aprašomas žmonių
pasipriešinimas okupaciniam reži-
mui, areštai, kankinimai, tremtys.

Trečiajame tome – Eglynės kai-
mo įvykiai hitlerinės okupacijos me-
tais. Iš pažiūros gyvenimas teka įp-
rasta vaga, tačiau romano herojams
iškyla dilema: eiti su hitlerininkais,
laukti grįžtant raudonojo maro ar
kovoti už nepriklausomą Lietuvą.

Ketvirtasis, paskutinis romano
tomas skirtas naujai sovietinei oku-
pacijai. Jame ryškėja herojų tragiški
likimai, jų ryžtas ginti tėvynę, nuož-
mi kova su okupantais ir jų pakali-
kais – stribais.

Daugelis romano herojų žūsta
tikėdami, kad jų kova teisinga. Ar-
timųjų žūtys įkvepia gyvuosius kovai
dėl laisvės.

Visus keturis knygos ,,Auksinis
sakalas” tomus galite nusipirkti
,,Draugo” knygynėlyje. Kiekvienos
knygos kaina  – 20 dol. Jas galima įsi-
gyti paštu, pridedant 9,25 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Vienos
knygos persiuntimo kaina – 5 dol.
Persiunčiant daugiau leidinių – už
kiekvieną papildomą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-585-
9500.

Paruošė L. A.

,,Auksinis sakalas”   I – IV tomai
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PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

TEOFILĖ SLIVINSKAS

2008 m. gegužės 29 d. sueina penkiolika metų, kai mirė mūsų
mama. Šv. Mišios už a.a.  Teofilę bus aukojamos gegužės 25 d. 9 v. r.
Šv. Andrejaus bažnyčioje New Britain, CT.

Liūdi sūnus  Algis su  žmona Carol Ann

A † A
Dr. GEDIMINUI BALUKUI

mirus, Beverly Shores lietuvių klubo vardu reiškia-
me užuojautą liūdinčiai šeimai ir artimiesiems.

Prieš kelerius metus Vilniaus
skveruose, parkeliuose, ant pastatų
atbrailų ar tiesiog žmonių pamėgtose
susitikimų vietose pasirodė balti
angelai, kurie valiūkiškai sau šypso-
josi nukorę kojas ar tiesiog žvalgėsi
po miestą ir nebyliai kalbino praei-
vius stabtelėti, su jais nusifotogra-
fuoti ar tiesiog prisėsti šalia. Šian-
dien Vilniuje beliko penki angelai, bet
tik todėl, kad visi kiti yra labai už-
siėmę – jie skraido po įvairius Euro-
pos miestus ir tų miestų gyventojus
kviečia atvykti į Lietuvos sostinę
nelaukiant 2009-ųjų, kai Vilnius taps
Europos kultūros sostine, bet jau
dabar, nes „repeticija yra tokia pat
įdomi, kaip ir spektaklis”.

Vilnius – angelų miestas

2004-aisiais Vilniaus savivaldybė
atliko savotišką „bandymą” – skulp-
toriaus Vaido Ramoškos buvo pa-
prašyta padaryti kažką, kas nukreip-
tų žmonių pyktį nuo telefono būde-
lių, viešojo transporto stotelių, rek-
laminių stendų laužymo ir kito turto
niokojimo. Trumpai tariant, reikėjo
objekto, ant kurio žmonės galėtų iš-
lieti savo įsiūtį bei neigiamas emoci-
jas, o to objekto paskirtis – būti su-
laužytam. Taip gimė skulptūra „Žyd-
ras ožys”, padaryta iš metalo, kuri
per vieną savaitgalį, nors viešai nebu-
vo aiškinama jos paskirtis, ir buvo
„sėkmingai” sulaužyta.

Netrukus buvo nuspręsta sukur-
ti ką nors visiškai priešingo, prieš ką
tiesiog nekiltų ranka. Taip Vilniuje
atsirado V. Ramoškos sukurti balti
angelai, kurie lyg niekur nieko sėdė-
davo sostinės centre ant pastatų
atbrailų, balkonų, suoliukų, kai kurie
jų net nebuvo pritvirtinti, todėl
žmonės galėjo su jais elgtis gana lais-
vai – perkelti iš vienos vietos į kitą,
pasisodinti šalia į kompaniją.

Kaip pasakojo VšĮ „Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009”
komunikacijų projektų vadovė Greta
Jansonaitė, deja, ir angelai patyrė
skaudžių smūgių – ne vienas iš jų
nukentėjo, tad skulptoriui teko vie-
nam angelui iš naujo sparnus lipdyti,
kitam rankas grąžinti ir t. t. „Būta
net komiškų situacijų – vieną vakarą
V. Ramoška buvo  iškviestas į policijos
komisariatą ‘atpažinti angelo’, mat
kažkas  sugalvojo angelo skulptūrą
parsinešti namo, todėl padalijo į
kelias dalis ir nešėsi taip nuo Seimo
per Žvėryną miegamųjų rajonų link”,
– sakė G. Jansonaitė.

Vis dėlto šios angelų skulptūros
vilniečiams bei sostinės svečiams
sukėlė itin teigiamų emocijų, o kai
kurie angelai dingdavo iš miesto cen-
tro tik todėl, kad kažkas labai norėjo
tokį angelą turėti savo namuose. 

Matyt, neatsitiktinai angelo
įvaizdis netrukus imtas sieti su pačiu
Vilniumi, o į sostinę atvykę užsienio
turistai ėmė šių angelų ieškoti, klau-
sinėdami kelio Turizmo ir informaci-
jos centruose ar tiesiog sutiktų žmo-
nių. Pasak G. Jansonaitės, Vilniaus,
kaip angelų miesto, legenda greitai
išplito po įvairias pasaulio šalis, todėl
šiandien jos nebereikia kurti, telieka
ją gražiai puoselėti.

Angelai, nešantys žinią

Nuo praėjusių metų VšĮ „Vilnius
– Europos kultūros sostinė 2009”
drauge su Vilniaus miesto savival-
dybe įgyvendina komunikacijos akci-
ją, kurios metu įvairių Europos val-
stybių miestų gyventojai kviečiami
atvykti į Vilnių. Pagrindinė šios akci-
jos dalis – balto angelo skulptūra.

Geroji angelų žinia –
„Atvykite į Vilnių”

Pasak G. Jansonaitės, angelo
skulptūros niekas negali atsisakyti, ir
tai puikus pretekstas kviesti į kul-
tūros šventę. „Angelai neša gerą ži-
nią – jų apačioje yra užrašas: ‘Sveiki,
atnešiau jums gerą žinią – 2009-ai-
siais Vilnius taps Europos kultūros
sostine ir Jūs esate laukiami jau da-
bar, nes kartais repeticija yra tokia
pat įdomi, kaip ir spektaklis.’ Ši žinia
verčiama į tos šalies, kurioje stovi
angelas, kalbą. Kadangi negalime
kiekvienam miestelėnui išsiųsti as-
meninio kvietimo atvykti į Vilnių,
angelas tai padaro už mus”, – pasako-
jo G. Jansonaitė.

Vilniaus miesto savivaldybės
Užsienio ryšių skyriaus vedėjo Žilvi-
no Abaravičiaus teigimu, pirmasis
angelas praėjusių metų rudenį išvyko
į Varšuvą, o šiuo metu angelų skulp-
tūros jau stovi Sankt Peterburge,
Kaliningrade, Stokholme, Taline,
Dubline, Liublianoje, netrukus an-
gelų turėtų atsirasti Rygoje, Minske,
Milane, Maskvoje ir net Kinijos mies-
te Guangžou. Kiekvienas iš šių an-
gelų yra unikalus, mat, gavus tų
miestų sutikimą priimti dovaną bei
atradus jam tinkamą vietą, skulpto-
rius V. Ramoška vyksta į šį miestą,
apžiūri tam skirtą vietą ir pagal tai
sukuria skulptūrą.

Pasak G. Jansonaitės, kiekvieno
angelo skulptūros atidengimas tampa
švente, kurios metu surengiama
spaudos konferencija, joje pristatoma
programa „Vilnius – Europos kul-
tūros sostinė 2009”, šiais bei kitais
metais Lietuvos sostinėje vyksiantys
renginiai. Tokiu būdu informacija
apie šį įvykį, o kartu ir apie Vilnių per
žiniasklaidą pasklinda itin plačiai ir

pasiekia nemažai vietinių žmonių.
Beje, kaip tik šiuo metu grupė alpi-
nistų iš Lietuvos lipa į  septintąją pa-
saulio viršukalnę Himalajuose ir su
savimi nešasi nedidelę angelo skulp-
tūrėlę, kuri turėtų nutūpti daugiau
ne 8 tūkstančių metrų aukštyje ir
nuo ten trimituos žinią apie Vilnių. 

„Tačiau angelai keliauja ne tik po
užsienio šalis, – pasakojo Ž. Abara-
vičius, – neseniai vienas angelas
nutūpė ir Lietuvos kultūros sostinėje
Zarasuose, o artimiausiu metu turėtų
pasiekti ir Kauną, tad angelai gerąją
žinią apie Vilnių nešioja net pasišo-
kinėdami iš džiaugsmo.”

Ši angelų akcija bus vykdoma iki
pat 2009-ųjų ir, kaip patikino VEKS
bei Vilniaus savivaldybės atstovai, iki
metų pabaigos numatyta dar 15
miestų, kuriuose stovės angelų skulp-
tūros, tačiau kiekvieną savaitę gau-
nami vis nauji prašymai iš skirtingų
Europos vietų, norinčių Vilniaus
angelo ir savo mieste.

Parengė Gediminas Kajėnas
Bernardinai.lt 

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s 
ßvyturys ir sargas! 

Prenumeruokime 
ir skaitykime
,,Draugą”!

www.draugas.org
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Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir kitus 
šventės renginius galite įsigyti šokių šventės tinklalapyje:

http://www.sokiusvente.com 

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago)
maloniai kviečia į fotografo Arūno
Baltėno parodos atidarymą šeštadie-
nį, gegužės 24 d., 7 val. v. Fotografo
darbus pristatys žurnalistė ir meno
kritikė Lillian Vallee, bus vaišės. Įėji-
mas nemokamas. Paroda veiks iki
rugpjūčio 23 d. Telefonas pasiteiravi-
mui: 773-582-6500.

�Atminimo dienos (Memorial
Day) iškilmės Lietuvių tautinėse ka-
pinėse (Lithuanian Nacional Cemete-
ry), 8201 S. Kean Ave., Justice, IL
vyks sekmadienį, gegužės 25 d., 11
val. r. Tel. pasiteiravimui: 708-458-
0638.

�Visus mylinčius tautinius šo-
kius ir muziką ,,Suktinis” kviečia ge-
gužės 31 d. 6:30 val. v. Jaunimo cen-
tro Didžiojoje salėje. Gros liaudiškos
muzikos kapela ,,Sodžius” Po koncer-
to vyks diskoteka, veiks baras. Bi-
lietus galite nusipirkti krautuvėlėje
,,Lietuvėlė” ir kavinėje ,,Bravo”. Tel.
pasiteiravimui: 630-677-2082 arba
630-544-0940.

�Birželio 1 d. rengiama Ateiti-
ninkų šeimos šventė. Kuopos kartu
dalyvaus šv. Mišiose 9 val. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje.
10:30 val. r. vyks iškilmingas posėdis,
kuriame kuopos nariai duos įžodį, ir
bus atsisveikinta su abiturientais.
Visi kviečiami.

�Š. m. birželio 1 d. Bočių menė-
je, PLC, Lemonte po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sijoje įvyks susitikimas su Kauno
Medicinos universiteto Tarptautinių
ryšių ir studijų centro koordinatore
Rūta Antanaitiene. Ruošia JAV LB
Krašto valdyba ir Jaunimo sąjunga.

�Birželio 1 d., sekmadienį, Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo parapijoje Brighton Park (2745
W. 44th St., Chicago) vyks atsi-
sveikinimas su Nerijumi Šmeraus-
ku, kuris išvyksta tarnystei į Lietuvą.
10 val. r. – šv. Mišios, 12 val. p.p. –
vaišės ir pabendravimas parapijos sa-
lėje. Apie dalyvavimą prašome pra-

nešti Evelinai Oželienei tel. 773-254-
7553 arba Nerijui tel. 773-875-8847,
el.paštu: nuostaba@gmail.com arba
adresu: 2345 W. 56th St., Chicago IL

60636. 
�Gegužės 28 – birželio 1 d. India-
na University, Bloomington, rengia-
ma 21-oji AABS (Association for the
Advancement of Baltic Studies) kon-
ferencija. Šiemetinės konferencijos
tema: ,,Baltic Crossroads: Examining
Cultural, Social, and Historical
Diversity” (,,Baltų kryžkelės: kultū-
rinės, socialinės ir istorinės įvairovės
tyrimai”). Daugiau informacijos apie
konferenciją, joje vyksiančias sesijas
bei pranešimų santraukas galima
rasti:

http://depts.washington.edu/aabs/ 

�Š. m. gegužės 30 d., penktadie-
nį, University of Wisconsin Memorial
Union, Main Lounge rengiamas Ma-
dison-Vilnius Sister Cities, Inc. meti-
nis pokylis. Programoje: 6 val. v. –
kokteiliai, 7 val. v. – vakarienė. Šių me-
tų pokylio viešnia-kalbėtoja – ,,Drau-
go” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė,
kuri kalbės apie mažumų įvaizdį lie-
tuvių kultūroje. Vietas pokyliui pra-
šome užsisakyti iki gegužės 19 d. Kai-
na asmeniui – 27 dol. Čekius rašyti:
Nijole Gaucys, 2210 West Lawn Ave.,
Madison, WI 53711. Daugiau infor-
macijos galite rasti apsilankę tinkla-
lapyje: madisonvilnius.org

�Intensyvūs lietuvių kalbos kur-
sai rengiami nuo birželio 23 d. iki
rugpjūčio 15 d. University of Califor-
nia, Los Angeles. Lietuvių kalbą dės-
tys PLB Lituanistikos katedros dok-
torantė Daiva Litvinskaitė. Studentų
laukia įdomi kultūrinė programa, su-
sitikimai su žymiais Baltijos šalių
mokslininkais, bus gera proga apsi-
lankyti ir XIII Lietuvių tautinių šo-
kių šventėje. Studentams siūlomos
stipendijos. Dėl išsamesnės informaci-
jos kreiptis į Dan Ryan, UCLA BALSSI
co-director: danryan@ ucla.edu arba
apsilankykite tinklalapyje: www.in-
ternational.ucla.edu/languages/pro-
jects/balssi/.

IÕ ARTI IR TOLI...

Kiekvienais metais Čikagos lituanistinė mokykla išleidžia metraštį.
Šiemet jį gražiai sumaketavo Nora Alonso. Mokslo metų uždarymo
šventės metu mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė (dešinėje) padėko-
jo N. Alonso už gražų darbą.                        Laimos Apanavičienės nuotr.

Didelė dovana 
Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai

Stasys Džiugas Lietuvių rašytojų
draugijos narys, bibliofilas, šiomis
dienomis per siuntinių firmą „Atlan-
tic Express”, Bridgeview, IL, išsiuntė
14 didelių dėžių knygų ir kitų įvairių
leidinių Lietuvos nacionalinei Marty-
no Mažvydo bibliotekai. Tenka pami-
nėti, kad buvo išsiųstas „Lietuvių
kalbos žodynas”, kurį sudaro 20 to-
mų, daugiau kaip 22,000 puslapių.
Pirmas tomas buvo išspausdintas

1968 m. Leidėjas – Lietuvių kalbos ir
literatūros institutas Vilniuje. Taip
pat išsiųstas pilnas „Lietuvių encik-
lopedijos”, išleistos Bostone, Ameri-
koje, komplektas bei daug meno leidi-
nių: lietuvių ir amerikiečių klasikų,
kurių vertė yra labai didelė.

Persiuntimo išlaidas – apie 500
dol. – siuntėjas padengė savo lėšomis
– kaip dovaną gimtajam kraštui.

„Draugo” inf.

Tėvo Antano Saulaičio, SJ 
knygos „ Esame vieni dėl kitų” pristatymas

Kviečiame visus gegužės 23 d.,  penktadienį,  7:30 val. v. į tėvo
Antano Saulaičio knygos pristatymą. Vakaras su trumpa programa ir vai-
šėmis vyks  Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439.  Pageidaujantys galės įsigyti knygą su tėvo Antano autografu.                                                                                                                                                                                          

Ši knyga  – tai kvietimas pažvelgti į gyvenimo tikrovę „atrakinus savo
sielos duris”, kalbėtis apie tai, kas iš tikrųjų visiems svarbu: apie laisvę ir
atsakomybę, apie gyvenimo džiaugsmą ir prasmę, apie tikėjimą ir meilę,
apie mažų gerų darbų svarbą sudėtingame pasaulyje.

Kunigas Antanas Saulaitis, SJ darbavosi JAV, Brazilijoje, devynerius
aktyvios veiklos metus praleido Lietuvoje, labai mėgstamas ir mylimas žmo-
nių. Nuo 2006 m. rudens eina kapeliono pareigas Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misijoje Lemonte, IL.

Ruošia Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija. Tel. pasiteiravimui: 630
257-5613, el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net

,,Kaip žengti pirmuosius žingsnius į
aukštąjį mokslą Amerikoje?”

Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jus, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629, gegužės 29 d. 7 val. v. kviečia į
paskaitą ,,Kaip žengti pirmuosius
žingsnius į aukštąjį mokslą Ameri-
koje?” 

Neišsemiamos galimybės šalia
mūsų – pasinaudokime jomis ir pasi-
rinkime specialybę, kurią įsigijus ga-
lėsite dirbti verslo-bankininkystės,
kompiuterių ar teisėsaugos srityse! 

Nepraeikite pro Daley College,
7500 S. Pulaski Rd., Chicago. Čia Jūs
galite persikvalifikuoti ar pagilinti ži-
nias, kurias įgijote Lietuvoje, taip pat
įgyti pagrindus specialybei, kuri at-
vers kelią į naujas profesines aukštu-
mas  Amerikos visuomenėje.

Daley College suteikia galimybę
baigti pirmuosius dvejus studijų me-

tus (Associated Degree), kad vėliau
daugumoje Ilinojaus universitetų ga-
lėtumėte tęsti bakalauro studijas.
Įgytas laipsnis verslo-bankininkys-
tės, kompiuterių, teisėsaugos bei iki-
mokyklinės pedagogikos srityje pa-
dės sėkmingai įsidarbinti pagal pasi-
rinktą specialybę. 

Visus norinčius studijuoti kvie-
čiame į susitikimą Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje! Kiekvienas Čika-
gos, IL, gyventojas turi teisę studi-
juoti Daley College! Jokių geografinių
apribojimų nėra! Studentai gali gauti
finansinę paramą ar stipendijas!

Pokalbyje dalyvaus Daley College
Taikomųjų mokslų dekanė dr. Loreta
Višomirskis.

Tel. pasiteiravimui: 773-582-
6500.


