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•Skautybės kelias. Dar-
bai Vydūno fondo būsti-
nėje (p. 2)
•Lietuvos visuomenė – be
vadovų (p. 3)
•LF paskirstyta parama
atspindi pokyčius Fonde
(p. 4)
•Sąjūdis ir asmeniniai įs-
pūdžiai iš laiko perspek-
tyvos (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Kovok! (1) (p. 9)
•VVĮM Lietuvoje surengė
seminarą ,,Sparnai” (p.
10)

tūrinį ir intelektinį indėlį Lietuvos
paveldui. Ministras pirmininkas pa-
pasakojo apie žydų bendruomeninių
organizacijų restituciją, kuri tebe-
vykdoma Vidurio ir Rytų Europos
šalyse, bei ateities galimybes Lietu-
voje.

Amerikos žydų komiteto nariai
pareiškė, kad pasaulio žydai puikiai
supranta Lietuvos patirtą skausmą
ir netektis per sovietų ir nacių oku-
pacijas, todėl Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimas ir įsitvirtinimas,
priėmimas į Europos Sąjungą (ES),
NATO ir kitas tarptautines bei re-
gionines organizacijas visada buvo
nuosekliai palaikomas Amerikos ir
pasaulio žydų bendruomenių.

Amerikos žydų komiteto nuo-
mone, restitucija jau baigta Čekijoje,
Slovakijoje, Lenkijoje ir kitose naujo-
se ES šalyse, todėl šį procesą derėtų
paspartinti ir Lietuvoje. Premjero
įsitikinimu, tik visų politinių jėgų ir
įstaigų bendru sutarimu galima išs-
pręsti šį klausimą.

G. Kirkilo ir Amerikos žydų susi-
tikime taip pat buvo aptartos teisi-
nio bendradarbiavimo gerinimo gali-
mybės tarp Lietuvos ir Izraelio, kovo-
jusių prieš nacių ir sovietų režimus.

Ministras pirmininkas viešėda-
mas New York taip pat lankėsi Žydų
kultūros tyrimų institute ir apžiūrė-
jo ten sukauptus religinius, istori-
nius, teisinius leidinius, kurių dalis
susijusi su Lietuva. Antradienį G.
Kirkilas išvyko į Washington, DC.

Benediktas XVI
iškilmingai
pradèjo Pauliaus
metus

Dviguba pilietybè sustiprins
išeivijos ryšius su Lietuva

Kariùnams suteikti pirmieji
karininko laipsniai

New York, liepos 1 d. (ELTA) –
Pirmąją apsilankymo Jungtinėse
Amerikos Valstijose dieną New York
ministras pirmininkas Gediminas
Kirkilas kartu su Lietuvių Bendruo-
menės, Tautos fondo, kitų New York
esančių lietuvių organizacijų nariais
džiaugėsi nauja Pilietybės įstatymo
redakcija, leidžiančia turėti dvigubą
pilietybę, susitikime su žydų atsto-
vais atsargiai žadėjo tiek lietuviams,
tiek žydams priimtinus sprendimus
dėl restitucijos ir teisinio įvertinimo.

Premjero nuomone, naujoji Pi-

lietybės įstatymo redakcija sustiprins
išeivijos ryšius su Lietuva. Ministras
pirmininkas patikino, kad Vyriausy-
bė deda visas pastangas, siekdama
susigrąžinti savo piliečius, išvykusius
į užsienį.

Susitikime su tautiečiais premje-
ras nemažai dėmesio skyrė šiandie-
nos iššūkiams – energetiniam saugu-
mui, infliacijai, darbo jėgos trūku-
mui.

Susitikimuose su žydų kultūri-
nėmis ir politinėmis organizacijomis
vyriausybės vadovas gyrė žydų kul-

Vilnius, birželio 30 d. (ELTA) –
Sostinės Daukanto aikštėje vyko pir-
mojo karininko laipsnio suteikimo
Generolo Jono Žemaičio karo akade-
mijos absolventams iškilmės. Jų me-
tu prezidentas Valdas Adamkus jau-
niesiems Lietuvos karininkams lin-
kėjo, kad tvirčiausių ir svarbiausių
Lietuvos kariuomenės tradicijų tąsa

virstų gražiais pavyzdžiais.
Prezidentas V. Adamkus pirmąjį

karininko-leitenanto laipsnį šiais me-
tais suteikė 36 mokslus baigusiems
Lietuvos karo akademijos XV absol-
ventų laidos kariūnams.

Pirmą kartą Lietuvos karo akade-
mijos istorijoje geriausiu kariūnu pri-
pažinta mergina.

Vilnius, birželio 30 d. (Bernardi-
nai.lt) – Kalbėdamas Pauliaus metų
išvakarėse, birželio 28 d., Benediktas
XVI apibūdino šv. Paulių kaip laisvą
žmogų, pasirengusį kovoti už savo įsi-
tikinimus. Per jį mes prisiliečiame
prie pirmykštės Bažnyčios, kuri sklei-
džia Kristų ir Jo meilę, ištakų. Po-
piežiaus pageidavimu Pauliaus metai
pasižymės ekumenine dvasia, nes šis
apaštalas visą savo gyvenimą paskyrė
Gerajai Naujienai skelbti ir tikinčiųjų
vienybei stiprinti.

Minint šv. Pauliaus gimimo 2000
metų jubiliejų, Benediktas XVI įžiebė
specialią Pauliaus liepsną, kuri lieps-
nos žarijų inde įėjimo į baziliką prie-
angyje, paskui atidarė specialiąsias
Pauliaus Duris, per kurias įeinama į
baziliką. Liturgijos pabaigoje kalbėjęs
patriarchas Bartolomėjus I teigė, kad
šv. Paulius suteikė formą Krikščiony-
bei.

Apaštalo Pauliaus gimimo 2000
metų jubiliejus bus minimas ir pilig-
riminėmis kelionėmis, liturginiais bei
kultūriniais renginiais. Rengiami
spaudai įvairūs leidiniai, organizuo-
jamos konferencijos, ketinama rengti
pasaulines kunigų ir diakonų reko-
lekcijas. Bus siekiama susitikti ir už-
megzti artimesnį pokalbį su kitomis
krikščionių bendruomenėmis. Visa
tai leis geriau pažinti šv. Pauliaus as-
menį bei jo mintis.

Lietuvos Respublikos ministro pirmininko G. Kirkilo nuomone, naujoji Pilietybės
įstatymo redakcija sustiprins išeivijos ryšius su Lietuva. Balsas.lt nuotr.

Prezidentas V. Adamkus pirmąjį karininko-leitenanto laipsnį suteikė 36 mokslus
baigusiems Lietuvos karo akademijos kariūnams. Eltos nuotr.
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DARBAI VYDŪNO FONDO
BŪSTINĖJE

V. S. FIL. RITONÈ RUDAITIENÈ

2008 m. birželio 8 d. posėdžiavo
Vydūno Fondo taryba. Kaip visuo-
met, posėdis vyko 12:30 val. p. p.
VF/ASS būstinėje, Lemont, IL. Pir-
mininkas fil. Leonas Maskaliūnas pa-
kvietė posėdžio dalyvius susikaupimo
ir tylos minute prisiminti ir pagerbti
neseniai iš gyvųjų tarpo išėjusį visų
mėgiamą ir gerbiamą ilgalaikį narį –
v. s. fil. Sigitą Miknaitį. Tai dar viena
skaudi netektis VF taryboje. Posė-
džio metu pirmininkas pasiūlė pa-
kviesti fil. Danguolę Bielskienę, anks-
čiau ėjusią VF valdybos sekretorės
pareigas, į VF tarybą. Po pristatymo
ir apklausinėjimo fil. D. Bielskienė
tapo VF Tarybos nare. Trijų metų ka-
denciją baigė penki filisteriai: Leopol-
das von Braun, Milita Lauraitienė,
Renata Staniškienė, Jūratė Variako-
jienė ir Linas Paužuolis. Kitai kaden-
cijai išrinkti: L. von Braun, M. Lau-
raitienė, R. Staniškienė, J. Variako-
jienė ir D. Bielskienė.

Vydūno Fondo valdybos pirmi-
ninkas fil. Vytautas Černius pateikė
išsamų pranešimą. Nuolatinis, ruti-
niškas darbas būstinėje apima: susi-
rašinėjimą, čekių išsiuntimą, užsa-
kymų išpildymą, padėkų ir pakvita-
vimų išsiuntimą aukotojams, skoli-
ninkų bylų paruošimą ir susiraši-
nėjimą su jais, ryšius su Lietuva (paš-
tas, el-paštas, skambučiai) ir kore-
spondencija (skelbimai, padėkos,
pranešimai). Paskutiniųjų šešių mė-
nesių laikotarpyje tai pareikalavo iš
VF valdybos pirmininko ir adminis-
tratoriaus fil. Algirdo Marcherto 450
geranoriškų darbo valandų.

Kitos VF valdybos sritys – tai
stipendijos ir premijos Lietuvoje bei
įvairūs kiti reikalai ir projektai. Fil. V.
Černius pranešė, kad dr. Broniaus
Makausko ,,Lietuvos istorija’’ anglų
kalba buvo peržiūrėta ir pataisyta
amerikiečio kalbininko. Dar liko
išversti 20 puslapių. Fil. Vida Bra-
zaitytė ir fil. Leopoldas von Braun
paruošė VF atvirukus susirašinėti.
Juos puošia fil. V. Brazaitytės nuo-
traukos. Knygos ,,Vydūno Fondui –
55’’ medžiagą fil. J. Variakojienė ati-
davė ,,Draugo’’ spaustuvei. Knygą
maketuoja Jonas Kuprys. Spaus-
tuvėje eilės laukia ir šių metų kalė-
diniai atvirukai. Tai žiemos vaizdų
nuotraukos Lietuvos miškuose ir
dail. Ados Sutkuvienės kūryba.

Šių metų balandžio 25–27 die-
nomis Balzeko muziejuje vykusioje

Filatelistų draugijos ,,Lietuva’’ fila-
telijos ir numizmatikos parodoje fil. J.
Variakojienės rūpesčiu Vydūno Fon-
das dalyvavo su trimis rėmais: Vydū-
no portretu, Lietuvoje išleistu pašto
ženklu ir voku ir Amerikoje išleistu
pašto ženklu, kuriuos galima naudoti
kaip tikrus pašto ženklus. Parodoje
buvo pristatyti fil. L. von Braun su-
kurti Vydūno Fondo vokai, veikė ne-
didelė VF parodėlė. Vydūno Fondas
už savo rinkinius buvo apdovanotas
sidabro ženklo lentele. Taip buvo
prisimintas Vydūno gimimo dienos
šimtmetis.

Lietuvoje yra leidžiamas Lietu-
vos skautų sąjungos leidinys, kuria-
me bus išspausdinti keli straipsniai
apie išeivijos skautijos veiklą ir Vy-
dūno Fondą. Šiam Lietuvos skautijai
svarbiam projektui buvo suteikta
finansinė parama.

Fil. V. Brazaitytė rūpinasi Si-
dabrų Fondo rašinių konkurso rei-
kalais. Šiais metais buvo 70 dalyvių.
Vertinimo komisija gegužės 30 d. pre-
mijavo 14 rašinių. Premijas į Lietuvą
nuvežė Sidabrai. Prelato ps. Juozo
Prunskio konkursui atsiųstieji tikrų
narių ir senjorų rašiniai bus atrinkti
ir premijuojami pasibaigus 2008 m.
metinėms šventėms.

Vydūno Fondo sandėlyje yra
susikaupę per daug knygų. D. ir A.
Milūnų dovanotas knygas supakavo
ir į Lietuvą išsiuntė atėjęs pagalbon
fil. Šarūnas Rimas. Fil. Ramunė Pa-
partienė ir fil. V. Kirvelaitis pasisiūlė
sandėliuojamas knygas peržiūrėti ir
padaryti jų sąrašą. Fil. R. Papartienė
bus ryšininkė tarp Vydūno Fondo ir
lituanistinių mokyklų direktorių, kad
šie kreiptųsi į VF dėl įvairių premijų
ir apdovanojimų jų mokyklų moki-
niams.

Baigdamas savo pranešimą fil. V.
Černius išreiškė padėką dr. Reginai ir
Alfredui Kuliams, kurie priglaudė ir
globojo iš Lietuvos atvykusį dok-
torantą fil. Giedrių Globį. Su dideliu
pasigėrėjimu prisiminė darbą su fil.
Edmundu Kulikausku, VF tarybos
atstovu Lietuvai, ir palinkėjo geriau-
sios sėkmės fil. Jolitai Buzaitytei-
Kašaliūnienei, perėmusiai fil. E. Ku-
likausko pareigas.

Posėdžio dalyviai buvo prašomi
birželio 15 d., Gedulo ir vilties dieną,
dalyvauti Pal. J. Matulaičio misijoj 9
v. r. šv. Mišiose už išvežtuosius į
Sibirą LSS, Korp! Vytis ir ASD nares
ir narius. Kitas VF tarybos posėdis
numatytas š. m. spalio 5 d.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA
Brangūs lietuviškosios skautybės draugai ir rėmėjai,

Kreipiuosi į Jus labai svarbiu reikalu. 2008 metų vasarą, rugpjūčio 9-
19 d., vyks mūsų – Lietuvių Skautų sąjungos šeimos šventė – Devintoji
tautinė stovykla. Šioje stovykloje atšvęsime lietuviškosios skautybės 90
metų gyvavimo jubiliejų ir pasaulinės skautybės šimtmetį. Stovyklos tema
– ,,Švenčiame skautybės jubiliejų!”

Kadangi mūsų tautinės stovyklos įvyksta tik kas dešimt metų, Lietuvių
Skautų sąjungos vadija deda ypatingas pastangas padaryti šios stovyklos
programą kiek galint įdomesnę ir prasmingesnę visiems LSS nariams.
Stengiamės sudaryti sąlygas pasaulyje išsisklaidžiusiems mūsų skautams
ir skautėms dalyvauti šioje šventėje, susipažinti ir atnaujinti savo skau-
tiškos ideologijos ir metodikos įsitikinimus.

Todėl asmeniškai kreipiuosi į Jus, skautiškos idėjos rėmėjus, padėti
mums įgyvendinti mūsų siekius. Prašome Jūsų finansinės paramos su-
mažinti stovyklos ruošos išlaidas, kad stovyklautojams būtų kiek galima
prieinamesnės stovyklavimo kainos. Net ir mažiausia Jūsų auka padės
mūsų skautams atvykti į stovyklą, susipažinti ir pabendrauti su kitų vie-
tovių lietuviais ir lietuvaitėmis, atgaivinti savo ideologines vertybes skau-
tiškoje aplinkoje ir dvasioje.

Padėkite man ir visai Lietuvių Skautų sąjungos vadijai suteikti kiek-
vienam lietuviui skautui ir skautei galimybę dalyvauti šiame ypatingame
lietuviškosios skautybės įvykyje.

Prašome čekius rašyti “Lithuanian Scouts Association” vardu ir aukas
siųsti LSS tarybos iždininkui v.s. Gintui Taorui adresu: 35 Clearwater
Drive, Dover NH 03820. Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.
Didelis skautiškas “AČIŪ” už Jūsų paramą.

Budėkime!
s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas

LSS tarybos pirmininkas

Čikagos tuntų
„Paskiltininkų kursai”

kviečia naujus ir
sugrįžtančius kursantus

Paskiltininkų kursų tikslas:
suteikti pradinių skautamokslio
žinių naudojant skilčių sistemą.
Skautams duota proga išmokti va-
dovauti, sąžiningai atlikti parei-
gas, suprasti skautišką teoriją,
dirbti kartu, išgyventi savaitę gam-
toje savarankiškai ir pasidžiaugti
savo pasiekimais.

Kada? Nuo sekmadienio lie-
pos 20 d. 10 val. r. iki penktadie-
nio liepos 25 d. 3 val. p. p.

Kur? Rako miškuose, „Kerna-
vės” pastovyklėje

Kas dalyvauja? 1. Pirmą
kartą kursus lankantys 11-12 me-
tų skautės ir skautai. 2. Sugrįž-
tantys kursantai

Kaina: 125 dol., 6 dienos
kursų dienos ir mokesčiai ne-
skaldomi

Čekius rašyti: „Lithuanian
Scouts Association“

Siųsti: Audrai Lintakienei
3509 Rosemear Ave
Brookfield, IL 60513

Registracija: Užpildyti Rako
stovyklos registracijos formas ir iš-
siųsti pagal stovyklos reikalavi-
mus.

Daugiau informacijos skam-
binti Audrai Lintakienei tel.: 708-
387-9180 arba susisiekti elektro-
niniu paštu: Lintakas@sbcglobal.
net

DEVINTOJI TAUTINĖ SKAUTŲ STOVYKLA
įvyks 2008 m. rugpjūčio 9–19 dienomis,

Camp Monotoc, netoli Cleveland miestelio,
Ohio valstijoje.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje:
www.skautai.net
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Kasdieninio gyvenimo
nuobiros prieš 53 metus

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Elektroninis paštas gali būti ir vagimi, ir Kalėdų seneliu. Vagis, nes
vagia brangų laiką. Tuo pačiu gali būti ir įdomius netikėtumus
atnešantis Kalėdų senelis. Visuomet žinomas el-laiškų siuntėjas,

bet dažnai neaišku, iš kur jis ar ji tą siunčiamą informaciją sumedžiojo.
Toks atvejis nutiko gavus visą pluoštą kasdieninį gyvenimą liečiančių
pastabų, padarytų 1955 metais. Pastabas išskirsiu kabutėmis, kad skaity-
tojas nesupainiotų, kur baigiasi praeities aptarimas ir kur prasideda ma-
no papildymai.

,,Nėra klausimo, kad jeigu kainos taip ir toliau kils, reikės mokėti
20,00 dol. už prasimaitinimą savaitei.”

,,Ar matėte naujutėlius sekančiųjų metų automobilius? Ilgai netruks,
kai už 2,000 dol. galėsi nusipirkti tik naudotą mašiną.” Atsimenu, kai už
naujutėlį ,,Ford” firmos automobilį 1953 m. mokėjau 1,750 dol. Į tą kainą
įėjo šildytuvas ir radio aparatas.

,,Jei cigarečių kainos toliau kils, mesiu rūkyti. Nesąmonė mokėti 25
centus už cigarečių pakelį!” Ne kainos, bet sveikatos sumetimais aš pats
mečiau rūkyti padaręs Naujųjų metų nutarimą 1970 metais. Dabar pake-
lis cigarečių daug kur kainuoja penkinę.

,,Ar girdėjote, kad JAV pašto tarnyba galvoja pakelti kainą už laiškų
persiuntimą pirmąja klase iki dešimtuko?” Dabar reikia mokėti 42 centus
už vieną unciją ir jau vėl kalbama apie būsimą pakėlimą.

,,Jei uždarbio minimumą pakels iki vieno dolerio valandai, nebebus
galima samdyti pagalbinių patarnautojų parduotuvėse.” Atvažiavęs į
Ameriką 1950 m. pradėjau dirbti fabrike už 90 centų į valandą. Per pen-
kerius metus atlyginimas pakilo iki 1.45 dol. už valandą. Savaitėje dirbau
po 50 valandų, bet tais laikais papildomas primokėjimas už viršvalan-
džius buvo beveik nežinomas. Po mokesčių, kas savaitę į rankas gauda-
vau apie keturiasdešimt dolerių.

,,Kai pradėjau vairuoti, kas būtų galvojęs, kad vieną dieną už galoną
benzino reiks mokėti 29 centus? Reikia rimtai pagalvoti, o pagalvojus pa-
likti savo automobilį garaže.” Atsikėlus į Lansing, MI, 1967 metais ,,ben-
zino karo” metu galonas kainavo 23 centus! Iki maždaug 1974 metų nie-
kam nerūpėjo, kiek mylių su galonu benzino galėjai nuvažiuoti.

,,Nebenoriu savo vaikų leisti į kino teatrą po to, kai Clark Gable
‘Gone with the Wind’ filme viešai keikėsi. Dabar atrodo, kad kiekviename
filme girdimi keiksmažodžiai”.

,,Neseniai skaičiau, kad kai kurie mokslininkai galvoja apie žmogaus
skrydį į mėnulį dar prieš šio šimtmečio pabaigą. Jau yra sudaryta kožko-
kia astronautų komanda, kažkur Texas valstijoje.”

,,Ar girdėjote, kad koks tai beisbolo žaidėjas pasirašė sutartį už 75,000
dol. metams žaisti tą žaidimą?” Nesistebėčiau, jei vieną dieną žaidėjai už-
dirbs daugiau negu JAV prezidentas.”

,,Niekada nemaniau, kad vieną dieną visa virtuvės įranga bus elekt-
rinė. Šiais laikais jau turimos elektrinės rašomosios mašinėlės!” O po pen-
kiasdešimties metų tų elektrinių mašinėlių sunku pamatyti. Viską nuga-
lėjo kompiuterinė technologija.

,,Gaila, kad gyvenimas sunkėja. Kai kur ištekėjusios moterys turi dir-
bti, kad įstengtų galą su galu sudurti. Ateis metas, kai dirbančios jaunos
poros turės samdyti aukles jų vaikus prižiūrėti.” Tuo laiku dar vyravo įsi-
tikinimas, kad vyras turėjo savo šeimą išlaikyti ir ją saugoti, o moters dar-
bas buvo namų ruoša ir vaikų auginimas.

,,Prisibijau, kad ‘Volkswagen’ automobiliai plačiai atidarys duris už-
sienietiškoms prekėms.” Šiomis dienomis JAV parduotuvėse sunku rasti
prekę, nepagamintą užsienyje, ypač Kinijoje.

,,Ačiū Dievui, kad nematysiu dienos, kada pusė uždarbio atiteks val-
džios mokesčiams. Kartais galvoju, ar į valdžią išrenkame pačius geriau-
sius žmones.”

,,Iš automobilio nusiperkamo maisto restoranai yra patogumas esant
gražiam orui, bet abejoju, ar ateityje jų daugės ir plėsis.”

,,Nematau reikalo savaitgaliui vykti į Lincoln ar Omaha, nes ten vien
naktis viešbutyje kainuoja beveik 15.00 dol.” Aš pats gerai atsimenu 1953
metus, kai Leadville, Colorado valstijoje, už viešbučio kambarį trims su-
augusiems reikėjo sumokėti tris dolerius.

,,Niekas nebeišgali sirgti. Diena ligoninėje jau kainuoja 35.00 dol.!”

,,Jei jie galvoja, kad aš mokėsiu 50 centų už plaukų nukirpimą, jie la-
bai klysta.”

Ką visą tai reiškia? Nėra klausimo, kad infliacija vis kelia kainas ir
kad dabartinės kainos po keliasdešimt metų atrodys juokingai žemos.
Tada mūsų anūkai galės su nostalgija prisiminti, kai už mėsainį restorane
mokėdavo septynis dolerius, o už bilietą į kiną užtekdavo dešimtinės. Taip
pat reikia tikėti, kad tada niekur nebebus galima gauti benzino, nes pa-
saulis turimas atsargas jau bus sunaudojęs ir moderniam gyvenimui rei-
kalinga energija bus gaunama iš kitų šaltinių.

LIETUVOS VISUOMENĖ –
BE VADOVŲ

AUDRIUS BAÇIULIS

Nuo tautos atgimimo ir Sąjūdžio
laikų Lietuvoje taip ir neužaugo nau-
jų politikų, savo, kaip vadovų, savy-
bėmis ir įtaka visuomenėje galinčių
prilygti Vytautui Landsbergiui ir
Algirdui Brazauskui, pakaitomis du
dešimtmečius vedusių šalį į neprik-
lausomybę ir Europą, formulavusių
pagrindinius vidaus bei užsienio poli-
tikos tikslus. Nors abu šie Lietuvos
politikai šiandieną formaliai yra pasi-
traukę į antrąsias eiles, partijų vairus
užleisdami jaunesniems, buvusiems
savo pavaduotojams, jų įtaka tiek
partijų viduje, tiek visuomenėje te-
bėra kur kas didesnė nei įpėdinių.
Užtenka šalyje kilti kokiai nors rim-
tesnei krizei, ir iš karto žmonių akys
krypsta į juos, tikintis išgirsti pripa-
žintų vadovų nuomonę bei vertini-
mus.

Įpėdiniai dairosi per petį

Lietuvos politinės sistemos stu-
burą sudaro dvi pagrindinės, didžiau-
sios, laiko išbandytos partijos – kon-
servatoriai ir socialdemokratai, prie
kurių vairo šiandieną stovi atitinka-
mai Andrius Kubilius ir Gediminas
Kirkilas, dar visai neseniai iš esmės
dviese ir valdę šalį, sudarydami vadi-
namąjį tandemą „2K”. Niekas ne-
abejoja, kad prieš dvejus metus sutar-
dami kurti socialdemokratų vadovau-
jamą, o opozicijoje esančių konserva-
torių remiamą mažumos Vyriausybę
G. Kirkilas ir A. Kubilius elgėsi sava-
rankiškai. Bet kartu visi matė, kad
garsiai paskelbus apie tokį dviejų di-
džiausių partijų vadovų susitarimą
politikų ir visuomenės akys iš karto
atsisuko į A. Brazauską ir V. Lands-
bergį: ar šiuodu, vienas pasitraukęs į
pensiją, kitas posėdžiaujantis Euro-
pos Parlamente, duos savo palaimini-
mą tokiai sąjungai?

Taip pat buvo galima neabejoti,
kad jei nors vienas šių politikos sen-
buvių būtų pasakęs aiškų „ne”
socialdemokratų ir konservatorių
partnerystei, projektas „2K” taip ir
būtų likęs tik projektu. Lygiai taip
pat po metų didžiausios valdančiosios
ir didžiausios opozicinės partijų ofi-
ciali partnerystė buvo nutraukta pir-
miausia todėl, kad tiek V. Landsber-
gis, tiek A. Brazauskas pradėjo nes-
lėpti savo neigiamo požiūrio į tokį po-
litinį iškrypimą. Abu jie taip pat yra
moralinė atrama tiems Tėvynės są-
jungos ir Socialdemokratų partijos
veikėjams, kurie sudaro opoziciją da-
bartiniams partijų pirmininkams. Ir
nors abu politikos stengiasi viešai
nekritikuoti savo įpėdinių, kartkar-
tėmis viešumon patenkantys Tėvynės
sąjungos politikos komiteto (vado-
vaujamo V. Landsbergio) vidiniai do-
kumentai, kaip ir žinios apie A. Bra-
zausko pasisakymus LSDP prezidiu-
mo posėdžiuose, liudija, kad abu jie
tikrai nėra labai patenkinti A. Ku-
biliaus ir G. Kirkilo veikla.

Vienam nepatinka konservatorių
nuolaidumas ir nepakankamas prin-
cipingumas vertinant Vyriausybės
veiklą, kitam neslepiamą susirūpini-
mą kelia smunkantis Vyriausybės po-
puliarumas, skandinantis partiją ar-
tėjančių Seimo rinkimų akivaizdoje.
Žinia, V. Landsbergis gali būti šiek
tiek geriau nusiteikęs nei A. Bra-

zauskas. Kaip rodo „Vilmorus” atlik-
tos naujausios visuomenės nuomonės
apklausos, Tėvynės sąjungos popu-
liarumas nuo balandžio mėnesio vėl
ėmė didėti, nors dar vis tiek atsilieka
nuo tebepirmaujančios „Tvarkos ir
teisingumo”. Tačiau pastarosios po-
pulistinės partijos vertinimai tolygiai
smunka nuo pat kovo mėnesio. Tuo
tarpu socialdemokratams jau seniai
laikas stvertis už galvos – jų populia-
rumas smuko tragiškai, per pusę nu-
sileisdamas Tėvynės sąjungai ir pra-
leisdamas į priekį netgi Darbo parti-
ją, kuri dar visai neseniai vos rodė gy-
vybės požymius.

Tačiau vertinimų svyravimai ne-
gali paslėpti esminio fakto – šiandie-
ną nė viena iš šešių didžiausių Lie-
tuvos partijų net neketina laimėti po
keturių mėnesių vyksiančių Seimo
rinkimų. Tai yra nei „Tvarka ir tei-
singumas”, nei Tėvynės sąjunga, nei
Darbo partija, nei LSDP, nei valstie-
čiai liaudininkai, nei Naujoji sąjunga
nesiekia gauti parlamente daugiau
nei pusę vietų, nes tik toks rinkimų
rezultatas vadintinas kurios nors
partijos pergale. Bet kuris kitas rin-
kimų rezultatas – tai tik įžanga į de-
rybas dėl valdančiosios koalicijos su
kitomis partijomis. Pastarąjį kartą
pergalę rinkimuose konservatoriai
šventė 1996-aisiais, kai jiems vadova-
vo V. Landsbergis, o socialdemokratai
– 1992-aisiais, vadovaujami A. Bra-
zausko. Šio vardo vedama koalicija
dar sugebėjo gauti daugiau nei treč-
dalį balsų 2000-aisiais, nors pats A.
Brazauskas tuomet į Seimą nėjo. Štai
šis dabartinių partijų nepajėgumas
siekti pergalės – pats geriausias ir
tikriausias jas apėmusios tiek idėjų,
tiek vadovų krizės įrodymas. Nors
veikiau jau atvirkščiai: tai ryškių
vadovų nebuvimas lemia idėjinę krizę
ir dėl to – partijų nesugebėjimą pa-
traukti į savo pusę rinkėjų.

Vadovus keitė biurokratai

Tikrais politiniais vadovais buvu-
sius A. Brazauską ir V. Landsbergį
prie partijų vairo pakeitė politiniai
biurokratai G. Kirkilas ir A. Kubilius.
Abu išsilavinę, „matę Europos”, ne-
blogai išmanantys Briuselio korido-
rius, sugebantys viena kalba disku-
tuoti su Europos Sąjungos politikais,
tačiau nesugebantys rasti kalbos su
savo rinkėjais. Nudelbtomis akimis,
monotonišku, be jokios išraiškos bal-
su kalbantis G. Kirkilas gali įvaryti
žiovulį net labiausiai susidomėju-
siam klausytojui. O apie A. Kubiliaus
patrauklumą rinkėjams kalbėti dar
sunkiau. Pabrėžtinas dalykas – jau il-
gą laiką tiek G. Kirkilo, tiek A. Kubi-
liaus populiarumas yra mažesnis nei
jų vadovaujamų partijų populiaru-
mas. Tai reiškia, kad ne vadovas veda
savo partiją, o partija visu savo auto-
ritetu tempia vadovą. Stebėtis nerei-
kėtų – G. Kirkilas per visą savo poli-
tinę karjerą nė karto nesugebėjo lai-
mėti rinkimų vienmandatėje apygar-
doje (gerai žinodamas šį savo trūku-
mą pastaruoju metu jis apskritai kan-
didatuoja tik partijos sąraše), o su
žmonėmis mieliausiai bendrauja iš
televizoriaus ekrano.

A. Kubilius jo atžvilgiu turi šiokį
tokį pranašumą – 2004-aisiais jam
pagaliau pavyko iš ketvirto karto lai-
mėti Nukelta į 9 psl.



4 DRAUGAS, 2008 m. liepos 2 d., treçiadienis

LF PASKIRSTYTA PARAMA ATSPINDI
POKYČIUS FONDE

DALIA CIDZIKAITÈ

Š. m. birželio 27 d. Lietuvių Fon-
do surengtoje spaudos konferencijoje
spaudos atstovai buvo supažindinti
su šių metų pelno paskirstymo rezul-
tatais. Jie atspindi Fonde vykstančius
pasikeitimus, norą atkreipti dėmesį į
narių pageidavimus, kam skirti pa-
ramą, bei šios organizacijos tikslą
tapti atviresne organizacija, plėstis ir
apimti visą Ameriką.

Paskirstyta 50,000 dol. daugiau
nei pernai

LF Pelno skirstymo komiteto
darbą pristatė Komiteto pirmininkas
Algirdas Saulis. Minėto komiteto
posėdis, įvykęs š. m. gegužės 31 d., iš
viso paskirstė 649,674 dol. iš 650,000
dol. LF Tarybos patvirtintos 2008
metų sumos, tai 50,000 dol. daugiau
nei pernai. Iš tos sumos nutarta sti-
pendijoms paskirti 145,000 dol.,
bendrai paramai palikus 505,000 dol.
Stipendijoms skirtos sumos didesnė
dalis (107,294 dol. arba 74 proc.)
atėjo iš specialių fondų, likusi suma
— 36,941 dol. arba 26 proc. buvo
paimta iš bendros kasos. Iš viso liko
nepaskirstyta 326 dol. suma.

Stipendijų paraiškos šiais
metais stipresnės

Stipendijų pakomitetį, kuris pri-
žiūri ir įvertina prašymus stipendi-
joms gauti, jau kelinti metai sudaro
tie patys nariai (Jūratė Budrienė,
Vanesa Kašelionis-Sandoval, Sigita
Balionytė, Juozas Polikaitis ir And-
rius Tamulis), jam vadovauja Tadas
Kulbis. Šiais metais šis Pakomitetis
stipendijoms paskyrė 144,235 dol.
(prašyta 598,427 dol.), buvo gautas
121 prašymas, patenkinta 79. LF
administracija teigė, jog šiais metais
paraiškos stipendijoms gauti buvo
labai stiprios ir buvo gana sunku
atrinkti tuos, kurie nusipelnė para-
mos. Stipendijos skirstomos pagal
tam tikras LF gaires: visų pirma pir-
menybė teikiama studentams, gimu-
siems JAV ar JAV piliečiams, tada —
studentams su žalia kortele (abiem
atvejais pirmenybė skiriama LF na-
riams, jų vaikams ar vaikaičiams); po
to — studentams iš Lietuvos, studi-
juojantiems magistrantūros/dokto-
rantūros programose Lietuvoje ir t.t.

Liūto dalis atiteko išeivijos
projektams

Pelno skirstymo komitetą pagal
Fondo įstatus sudaro dviejų grupių
atstovai: trys nariai iš LF ir trys iš
JAV LB. Šiais metais JAV LB atsto-
vavo visi nauji nariai: Aidas Kapčins-
kas, Laima Karosienė, Jonas Vainius
ir Ramūnas Kondratas (antrininkas).
Išskyrus Joną Vainių, visi trys yra iš
Rytinės pakrantės. Trys atstovai iš
LF yra: Algirdas Saulis (pirminin-
kas), Jūratė Budrienė, Vytautas Ka-
mantas ir Danutė Bindokienė (ant-
rininkė). Anot Sauliaus, paraiškų
svarstymas vyksta pagal pirmumą,
kuris yra nusakytas LF pelno skirsty-
mo gairėse (jas galima rasti internete
adresu www.lithuanianfoundation.
org). Kaip ir skiriant stipendijas, taip
ir čia vadovaujamasi LF nustaty-
tomis gairėmis. Pagal jas didžiąją LF
paramos dalį gavo išeivijos veiklai

skirti projektai, ypač lituanistinis
švietimas. Antroje vietoje buvo pa-
remtas švietimas, kultūra, mokslas.

Kadangi LF partneriai yra JAV
LB, svarstant paraiškas pirmenybė
buvo suteikta šiai organizacijai, po
jos sekė PLB, trečioje vietoje – prašy-
mai iš Amerikos, ketvirtoje — prašy-
mai iš kitų pasaulio šalių ir pačioje
pabaigoje — prašymai iš Lietuvos. LF
parama pagal kategorijas pasiskirstė
taip: JAV LB gavo 197,934 dol. (dau-
giau nei pernai); stipendijoms skirta
144,235 dol.; PLB paskirta 23,500
dol.; žiniasklaidai — 38,000 dol.; ki-
tiems prašymams iš JAV — 211,456 dol.

A. Sauliaus teigimu, šiems me-
tams paskirta suma, išskyrus porą
šimtų dolerių, labai greitai buvo
išskirstyta ir paskutiniams prašy-
mams iš Lietuvos jau nebuvo likę
lėšų. Kaip jau buvo minėta anksčiau,
didžiausia bendros paramos suma
pagal šalį buvo paskirta JAV (89
proc.), Lietuvai atiteko 6 proc. pa-
ramos, kitur — 5 proc.

Jaunimo metais — parama
jaunimui

Šie metai LF yra paskelbti jauni-
mo metais, todėl skirstant pelną
stengtasi į tai atkreipti dėmesį ir ypač
paremti jaunimą bei jaunimo rei-
kalams skirtus prašymus. Tai, pasak
A. Sauliaus, atsispindi skirstant
pelną — 90,000 dol. buvo paskirta
JAV LB Švietimo tarybai kaip para-
ma lituanistinėms mokykloms JAV
(tai trečdaliu daugiau nei pernai).
Tarp kitų didesnių gavėjų yra PLB
Lituanistikos katedra University of
Illinois (30,000 dol.); žiniasklaida
(38,000 dol.); Lituanistikos tyrimų ir
studijų centras Čikagoje (30,000
dol.). Paremti centrų – Jaunimo cen-
tro (15,000 dol.) ir Pasaulio lietuvių
centro (25,000 dol.) — įvairūs projek-
tai, patys centrai nuspręs, kaip tuos
pinigus išleisti. LF, kaip ir kiekvie-
nais metais, parėmė Vasario 16-osios
gimnaziją (10,000 dol.). Taip pat
gauti 8 prašymai iš Pietų Amerikos
studentų studijuoti lietuvių kalbą
Vasario 16-osios gimnazijoje. Pagal
susitarimą su gimnazija, LF tam
reikalui paskyrė 25,000 dol. ir pati
gimnazija nuspręs, kiek studentų ji
galės paremti su paskirta suma. Taip
pat paremtos jaunimo stovyklos čia,
Amerikoje (apie 31,000 dol.).

A. Saulis apgailestavo, kad ir
šiais metais pritrūko pinigų visus
projektus paremti. LF sulaukė 267
prašymų 2,421,551 dol. sumai, o šių
metų LF paskirta suma buvo vos

650,000 dol. (paskirta 649,674 dol.).
,,Todėl reikėjo gerai pagalvoti, kurie
projektai bus naudingiausi. Mums
reikia padidinti aukas, kapitalą, kad
galėtume daugiau išdalinti pinigų”,
— sakė A. Saulis. Tiesa, šiais metais
LF neparemtus projektus žadama
įdėti į Fondo internetinę svetainę.
Anot Pelno skirstymo pirmininko,
yra nemažai fondų, kurie kartais
ieško, ką paremti.

Kodėl negavau paramos?

Anot A. Saulio, tokį klausimą
užduoda visi, kurie negauna LF
paramos. LF Pelno skirstymo komite-
to pirmininko teigimu, vienas daž-
niausių atvejų, kodėl projektas nėra
Fondo paremiamas, tai reikalingų
dokumentų trūkumas. ,,Kartais trūk-
sta finansinių dokumentų, kartais
dokumentai prieštarauja IRS taisyk-
lėms. O pagal jas LF negali remti
pelno siekiančių organizacijų.” Kai
kurie projektai to negali įrodyti arba

to neįrodo pateiktais dokumentais. A.
Saulio teigimu, aštuonių žmonių ko-
mitetas, kuris susirenka svarstyti
prašymus, susidaro iš veiklių, akty-
vių lietuvių bendruomenės žmonių,
kurie seka lietuvių veiklą čia, už-
sienyje, ir stengiasi įvertinti visus
prašymus ir nutarti, kas yra svar-
biau, kuris projektas apima daugiau
žmonių ir pan. Viskas sprendžiama
balsų dauguma. Šiais metais posė-
džiaujant visi prašymai buvo paremti
arba neparemti balsų dauguma.

Skirtos paramos dėmesio
centre — jau ne Čikaga

Šiais metais skirstant pelną
įtakos turėjo ir tai, jog Pelno skirsty-
mo komisijos nariai yra ne tik iš Či-
kagos ar jos apylinkių. Kaip pastebėjo
LF Tarybos pirmininkas A. Tamulis,
jei anksčiau šią komisiją sudarė dau-
giausia Čikagoje bei jos apylinkėse
gyvenantys žmonės, tai praėjusiais ir
šiais metais vaizdas tikrai kitoks. LF
padaugėjo žmonių iš kitų vietovių,
pvz., šiais metais visi Pelno skirstymo
komisijos nariai nuo JAV LB, iš-
skyrus Joną Vainį, yra iš Rytų pa-
krantės. LF Valdybos narės Laimos
Petroliūnienės teigimu, tai padeda
vystytis sveikai diskusijai. A. Tamu-
lio įsitikinimu, ,,šių metų Pelno skirs-
tymo komiteto sudėtis atspindi vieną
iš LF siekiamų tikslų – plėsti akiratį,
neapimti tik Čikagos”. Anot jo, šį
siekį parodo ir naujų narių atėjimas į
LF Tarybą: Tado Mickaus (iš Spring-

field, VA, pradėjo dirbti Finansų ir
Meno globos komitetuose), Violetos
Gedgaudienės (Los Angeles, LF Įga-
liotinių komitetas), Narimanto Udrio
(Detroit, LF Plėtros komitetas). Tad
pamažu LF ima apimti visą Ameriką.
,,Tikiuosi, jog pastebėjote, jog LF
tapo atviresnis, lengviau prieinamas
žmonėms ir apima visą Ameriką”, —
sakė A. Tamulis.

A. Saulio nuomone, žmonės, gy-
venantys kitur, kitaip žiūri į viską.
,,Kai komisijos nariai žiūri į išeivijos
veiklą, jie nekreipia dėmesio į tai, kas
vyksta Čikagoje. Jie žiūri plačiau,
pvz., į savo ar kaimynines apylinkes.
Jie verčiau remia tokius projektus,
kurie suburia daugiau lietuvių, o
apima ne tik Čikagą. Jie nori, kad ta
parama daugiau padengtų, būtų la-
biau išskleista.” Todėl šiais metais
ypač daug paramos sulaukė stovyk-
los, nes jos, komisijos narių nuomo-
ne, pritraukia daug lietuvių iš įvairių
apylinkių. A. Tamulis įsitikinęs, jog
tokie pokyčiai Taryboje pačiai LF
Tarybai bei nariams leidžia pamatyti
kitokią perspektyvą. Tie žmonės,
atvykę iš kitur, gali suteikti daugiau
žinių apie savo veiklą, žinių, kurios
čia, Čikagoje, gyvenančių lietuvių
nepasiekia.

Pirmuoju skirstymu buvo paskir-
ta beveik visa Fondo šiems metams
skirta pinigų suma, todėl antrojo
pelno skirstymo nebus. Su Pelno
skirstymo kontrolės paskirstymo
rezultatais jau galima susipažinti LF
internetinėje svetainėje.

Kitos Fondo naujienos

LF Tarybai po metinio LF su-
važiavimo, įvykusio gegužės 3 d.,
susitikus dukart, pasikeitė Tarybos
sudėtis. Priimti trys nauji nariai, jie
įėjo ir į Tarybą: Tadas Mickus (Fi-
nansų komitetas ir Meno globos
komitetas), Violeta Gedgaudienė
(Įgaliotinių komitetas) ir Narimantas
Udrys (Plėtros komitetas). Į Kont-
rolės komisiją atėjo Dalius Vacys.
Pirmojo susitikimo metu buvo per-
rinktas Tarybos pirmininkas. Juo
liko Arvydas Tamulis. Fondo valdy-
bos sudėtis liko tokia pati. Komitetų
sudėtis beveik nepasikeitė, nors kai
kurie žmonės pasitraukė ir atėjo
nauji žmonės, komitetų pirmininkai
liko tie patys žmonės. Įkurtas naujas
Įgaliotinių komitetas, anksčiau vei-
kęs kaip atskira grupė. Jam pirmi-
ninkauti ėmėsi Almis Kuolas.

Įstatų pakeitimai, kurie buvo pri-
imti metinio narių suvažiavimo me-
tu, nusiųsti JAV LB Tarybos pirmi-
ninkei Danguolei Navickienei, kad
būtų įtraukti į JAV LB suvažiavimo,
kuris įvyks Bostone rugsėjo 26–28 d.,
dienotvarkę. Tie pakeitimai yra ad-
ministracinio pobūdžio: siūloma dau-
giau pasirinkimo galimybių, pvz., dėl
balsavimo paštu ir pirmininkų rinki-
mų iš karto po metinio suvažiavimo.

Šiek tiek pasikeitė LF veiklos
gairės. Visuomet buvo rengiama
Golfo diena, remiama LF. Šiais me-
tais ją pakeis Teniso diena, kuri bus
rengiama su Čikagos teniso klubu.
Rungtynės vyks darbo dienos savait-
galį. LF taip pat ketina pasinaudoti
LR gen. konsulato Čikagoje surengta
paroda apie pirmąją išeivijos bangą
JAV ir ją žada parodyti kituose lietu-
vių telkiniuose, kuriuose LF turi
įgaliotinių.

LF Tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis ir LF Pelno skirstymo komiteto
pirmininkas Algirdas Saulis. Dalios Cidzikaitės nuotr.
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GYVENIMAS IR LAIKAS NELAUKIA NÈ VIENO
Š. m. birželio 19 d. „Drauge” bu-

vo išspausdintas Rimvydo Sidrio laiš-
kas „Estai kovos ligi paskutinio lietu-
vio”. Laiške autorius skundžiasi esa-
ma padėtimi: „Lietuva pirmoji atsi-
kratė rusų jungo, po kelių mėnesių ja
pasekė Latvija, dar vėliau – Estija.
Tačiau estai paleido į pasaulį filmą
‘Singing Revolution’, kuris turi didelį
pasisekimą.” Kaip žinome, „Dainuo-
jančios revoliucijos” vardas buvo su-
kurtas Sąjūdžio metu Lietuvoje.

Aišku, kad laiško autorius yra
teisus, bet čia yra ir kitas nenuginči-
jamas faktas – lietuviai filmo nesu-
kūrė, o tai atliko estas. Kaip liaudiš-
kas posakis sako, gamtos reikalus at-
liekančio traukinys nelaukia.

Pažvelgus į Lietuvos istoriją ma-
tosi keistas reiškinys, pasikartojantis
lietuvių įprotis po pergalės nus-

nausti. Tai matome po Žalgirio mū-
šio, kai po istorinės pergalės Vytautas
neatgavo Mažosios Lietuvos. Neiš-
naudojo lietuviai pergalių nei po Sa-
laspilio mūšio, nei po  Širvintų-Gied-
raičių kautynių su Želigovskio „suki-
lėliais”. Paskutinis atvejis buvo Są-
jūdžio laimėjimas, kuris buvo ne vien
pergalė prieš rusų okupaciją, bet ir
prieš Lietuvoje įtvirtintą sovietų
valdžią – nomenklatūrą. Apsvaigę
nuo laimėjimo Sąjūdžio vadovai ne-
kreipė dėmesio į esamą valstybinę
struktūrą naiviai galvodami, kad
pasiekus sovietinės kariuomenės iš-
vedimą iš Lietuvos, viskas darniai
susiklostys ir „suklydę broliai” savai-
me sugrįš į dorą, teisingą gyvenimą.
Deja, stebuklas savaime neįvyko.

Jeronimas Tamkutonis
Čikaga, IL

SAUGOKIME PRAEITÎ
JAV LB Kultūros tarybos pir-

mininkė Dalė Lukienė yra parašiusi
keletą straipsnių apie reikalingumą
išsaugoti praeities veiklos archyvus,
turint omeny, jog ankstyvosios kartos
išeivijos veikėjai, kurie ir buvo šių
archyvų kūrėjai, iškeliauja į Amži-
nybę.

Spaudoje skaitėme apie Prano
Jurkaus parašytą knygą ,,Lemties
vingiuose”, kur autorius aprašo Liu-
beko gimnazijos steigimą, rūpesčius,
džiaugsmus ir galų gale jos užda-
rymą. Tai įvykiai, kuriuos pergyveno
pokario žmonės, išvietinti iš savo
Tėvynės. Kažką panašaus yra parašęs
Bronius Juodelis. Čia yra tik ,,lašelis”
pergyvenimų, kuriuos patyrė mūsų
tautiečiai, praradę savo Tėvynę Lie-
tuvą.

Tokių liubekų to meto Vokietijoje
buvo daug, nes didesniuose miestuo-
se gyveno nemažas skaičius Tėvynės
netekusių asmenų, kurie norėjo, kad
jų auganti karta neliktų bemoksliais.
Jie organizavo mokyklas, universite-
tus, teatrus, atgaivino turėtas jauni-
mo organizacijas ir religines institu-
cijas. 

Tai buvo žmonės mylį mokslą,
meną, tikėjimą, patys būdami ekono-
miškai nepasiturintys, buvo didžia-
dvasiai, užsibrėžę siekti aukštesnių
tikslų. Gavę išsilavinimą Tėvynės
universitetuose, bet karo audrų nu-
blokšti toli nuo Tėvynės, jautė pa-
reigą perduoti turimas žinias jaunajai
kartai, todėl mielai dėjo pastangas
mokslo įstaigoms kurti. Šių pasi-
ryžėlių dėka buvo įkurtos mokslo
įstaigos šiuose miestuose: Hanau,
Kemtene, Augsburge, Eikštete, Mun-
chene ir daugelyje kitų miestų, visur,
kur tik buvo išvietintų žmonių sto-
vyklos. Aukščiau paminėtuose mies-
tuose ir gal daugelyje kitų mokslo
šventovių kūrimas buvo toks pat
vargingas kaip ir Liubeko gimnazijos.
Kol kas neteko girdėti išleistų knygų
apie kitas gimnazijas, kaip tai padarė
P. Jurkus.

JAV LB Kultūros tarybos pir-
mininkė yra rašiusi, kad visa lietuvių
praeities veikla turėtų būti aprašyta
ir perduota į archyvus, nes įvykių
kūrėjai iškeliauja į Amžinybę.

Antanas Paužuolis
Čikaga, IL

PASVEIKINIMAS MOTINOMS
Mes labai norėtume pasakyti

nuoširdų ačiū Violetai Pakalniškienei
už tokį gražų pasveikinimą, parašytą
visoms motinoms jų dienos proga,
nesvarbu ar tai esančioms, ar jau
išėjusioms. Taip pat „ačiū” laikraščio
redakcijai, kad tai buvo išspausdinta.

V. Pakalniškienė sugeba parašyti
nuostabiausias eiles mūsų vaiku-

čiams tokiomis temomis, kurios jiems
suprantamos. Turime omeny knygelę
„Mažojo pasakoriaus kraitelė”, kurią
skaitydamos mes, mamos, jaučiame
didelį dvasinį malonumą. Ačiū Jai už
tai ir linkime tolesnės kūrybinės sėk-
mės.

Elytė, Roma ir Kristina
Rolling Meadows, IL

KLAIDOS ATITAISYMAS
Š.m. birželio 5 d. ,,Drauge” iš-

spausdintą Janinos Miliauskienės
straipsnį ,,Šv. Kazimiero bažnyčiai
paskelbtas mirties dekretas” paly-

dinčios nuotraukos nėra minėtos
lietuvių bažnyčios Worcester, MA
nuotraukos. Atsiprašome autorės ir
skaitytojų.                       Redakcija

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

PROF. ROMUALDAS KAŠUBA

Sąjūdžio svarbai išryškinti parin-
kau 1984 metus ir 1988–1993 m. lai-
kotarpį. Kodėl 1984-uosius? Nors
turėjau daug žinių apie okupuotą Lie-
tuvą, 1984 m. nutariau joje apsilan-
kyti kaip turistas ir per šešias dienas
pamatyti tų dienų gyvenimą. Buvo
labai malonu susitikti su giminaičiais
bei draugais, nors ir po griežta „In-
turisto” ir specialiųjų tarnybų globa.
Bet kartu negalėjau nepastebėti
žmonių uždarumo ir susipriešinimo
bei žmonių kontrolės.

Iš Vilniaus praktiškai negalėjau
išvažiuoti. Kažkokiu būdu Vilniaus
inžinerinis statybos institutas (VISI)
mane pakvietė į mokslinį pasikalbėji-
mą su maža grupe profesorių, bet su
studentais susitikti neleido. Netru-
kus per VISI man buvo suorganizuo-
tas seminaras Kauno politechnikos
instituto Vibrotechnikos laboratorijo-
je. Buvau nustebintas, kad buvo tiek
daug klausimų apie JAV akademinę
struktūrą ir profesūros kokybės ver-
tinimo būdus. Dar bebūnant Lietu-
voje mano giminaičiai turėjo nemalo-
numų ir buvo apklausinėjami dėl
mano viešnagės. Išvažiuojant iš Lie-
tuvos buvau  specialiųjų tarnybų pa-
klaustas, kada vėl ketinu atvažiuoti į
Lietuvą. Atsakiau, kad po jūsų malo-
nios globos aš vėl atvažiuosiu po ke-
turiasdešimt metų. Bet ši kelionė tu-
rėjo ir didelių pliusų – po futbolo
rungtynių drauge su „Žalgirio” sirga-
liais žygiavau Vilniaus gatvėmis ir
visi skandavome „Lietuva! Lietuva!”
nors milicininkai mane ir draugus
akylai stebėjo ir rungtynių metu.
Tada pamačiau, kad Lietuvoje dar
tebėra didelis laisvės troškimas.

Su sutiktais profesoriais užmez-
giau kolegiškus ryšius, kurie labai iš-
siplėtė po Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio suvažiavimo. Nemažai iš
sutiktų profesorių vėliau dalyvavo ir
Sąjūdžio veikloje. Bet 1984 m. net
negalėjau pagalvoti, kad po kelerių
metų galėtų vykti tokie dramatiški ir
netikėti politiniai pasikeitimai So-
vietinėje imperijoje, ir kad „kažkoks”
Sąjūdis išvestų Lietuvą į Nepriklau-
somybę.

Sąjūdžio pradžią ir mitingus,
ypač Vingio parke, mačiau videofil-
me, kuris kažkaip atsirado Ameri-
koje. JAV televizija ir CNN taip pat
pradėjo daugiau informuoti apie įvy-
kius Lietuvoje ir Maskvoje. Tai labai
subūrė visus JAV lietuvius ir jų drau-
gus visomis jėgomis remti šį laisvėji-
mo procesą.

1998 m. Lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumas Čikagoje laikytinas
labai svarbiu įvykiu. Į simpoziumą
atvyko apie 60 mokslininkų, tarp jų ir
Lietuvos mokslų akademijos LMA

narių bei darbuotojų, politologų ir
ekonomistų. Turbūt dauguma iš jų
buvo sąjūdininkas. Tai todėl, bent aš,
šį simpoziumą vadinau Sąjūdiniu
simpoziumu. Čia daugeliui buvo pir-
ma proga diskutuoti ir susipažinti su
sąjūdininkai, nepaisant jų politinių
pažiūrų. Nemažai iš norinčiųjų at-
važiuoti į simpoziumą iš pradžių ne-
gavo JAV vizų. Bet jiems per mano
Šiaurės Illinois universitetą buvo
sudarytos sąlygos dalyvauti simpo-
ziume. Plenariniame posėdyje nega-
lėjau nepareikšti, kad Sąjūdis mus
visus įpareigoja vieningai ir greitai
remti tolesnius žygius. Simpoziumo
metu buvo išrinktas Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) Atkuriamojo se-
nato JAV kontingentas. Man teko
didelė garbė būti išrinktam į senatą
ir nuo 1989 m. gruodžio pabaigos pra-
dėjau dažnas keliones į Lietuvą. VDU
ir Kauno technologijos universiteto
(KTU) galima buvo pastebėti profe-
sorių įsitraukimą į Sąjūdžio veiklą.
Be abejo, tai vyko ir kituose univer-
sitetuose. Nekartojant daugelio svar-
bių ir pavojingų įvykių man teko ma-
tyti žmonių entuziazmą ir džiaugsmą
Nepriklausomybės paskelbimo ir so-
vietinės kariuomenės išvedimo pro-
ga. Taip pat buvo daug pasiryžimo,
nerimo, net ir baiminimosi dėl labai
pavojingų ir tragiškų įvykių: bloka-
dos įvedimo, karinės galybės demon-
stravimai ir grasinimo, Seimo rūmų,
Spaudos rūmų ir TV bokšto gynimo
bei žmonių žudymo Vilniuje ir Medi-
ninkuose. Sąjūdis su patriotais viską
atlaikė ir todėl dabar, žvelgdami į
netolimą praeitį, mes visi turime pri-
pažinti didžiulę Sąjūdžio reikšmę
Lietuvos istorijoje. Kartu reikia
džiaugtis, kad ir Lietuvos intelektu-
alinis potencialas plačiai įsitraukė į
Nepriklausomybės iškovojimo pro-
cesą.

Taip pat reikia paminėti, kad
JAV lietuviai labai rėmė Sąjūdžio
veiksmus politiškai spaudžiant JAV
Kongresą ir valdžią, protestuojant
prieš nelegalius sovietų veiksmus ir
remiant Lietuvos žingsnius į visišką
nepriklausomybę. Šis politinis spau-
dimas buvo labai veiksmingas, nes
tada JAV prezidentas George H.
Bush piktai pareiškė, kad lietuviai
per daug kišasi į JAV užsienio poli-
tiką. Bet ir jis turėjo paklusti įvy-
kiams ir Lietuvos siekiams.

Kad dabar manęs klausia, ko lin-
kėčiau Lietuvai Sąjūdžio 20-ties metų
jubliejaus proga, mano atsakymas
yra gana paprastas – Lietuvai vėl rei-
kia Sąjūdžio pradžios entuziazmo,
atsikratyti visus atbaidančius biuro-
kratijos, daugiau atsakomybės ir pa-
garbos Lietuvai bei nuolatinio didžia-
vimosi Lietuva.

Iš LMA leidinio

Sąjūdis ir asmeniniai įspūdžiai
iš laiko perspektyvos

Barikados prie Aukščiausiosios Tarybos 1991 m.          M. Baranausko nuotr.



6 DRAUGAS, 2008 m. liepos 2 d., trečiadienis         

Minimas kunigo R. Mikutaviçiaus
žùties dešimtmetis

Lietuvos atstovè� kartu su kitomis
europietèmis îkopè î� Monblanâ�

Dèl emigracijos Lietuva
praranda jaunus ñmones

Kunigas ir poetas R. Mikutavičius nužudytas 63-ejų metų.  
Kęstučio Jurelės (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 30 d. (Alfa.lt) –
Statistikos departamentas, remda-
masis gyvenamosios vietos deklaravi-
mo duomenimis ir emigracijos tyrimo
rezultatais, įvertino 2007 m. emigra-
vusių Lietuvos gyventojų skaičių.

2007 m. iš Lietuvos į užsienio
valstybes gyventi nuolat arba ilgiau
negu šešiems mėnesiams išvyko 26,5
tūkst. žmonių, tai 1,3 tūkst. (4,7
proc.) mažiau negu prieš metus. Dau-
giausia – 48,1 tūkst. – gyventojų emig-
ravo 2005 m. Per 2006 m. iš Lietuvos
išvyko 27,8 tūkst. žmonių, tai beveik
du kartus (42,2 proc.) mažiau nei
2005 metais.

Praėjusiais metais daugiau kaip
pusė (13,8 tūkst., arba 52,1 proc. visų
išvykusiųjų) gyventojų deklaravo iš-
vykimą, o 12,7 tūkst. – nedeklaravo.
Nuo 2001 m. emigravo apie 182,5
tūkst. šalies gyventojų, o pagal gyve-
namosios vietos deklaravimo duome-
nis imigravo 43,2 tūkst. Skirtumas
tarp emigracijos ir imigracijos srau-
tų sudarė 139,2 tūkst. gyventojų.

Patraukliausios išlieka Europos
Sąjungos valstybės narės. Pernai,
kaip ir 2006 m., apie du trečdaliai
emigrantų išvyko į Europos Sąjungos
valstybes: Jungtinę Karalystę (33
proc. išvykusiųjų, palyginti su ben-
dru emigrantų skaičiumi), Airiją (16
proc.), Vokietiją (8 proc.), Ispaniją (4
proc.), Daniją (3 proc.). Lietuvos gy-
ventojai emigruoja ir į Jungtines
Amerikos Valstijas (11 proc. išvyku-
siųjų), Rusijos Federaciją (7 proc.),
Baltarusiją (5 proc.).

Daugiausia dėl emigracijos pra-
randama 25–29 metų amžiaus gyven-
tojų. 2007 m. jie sudarė apie 18 proc.
visų emigrantų, 20–24 ir 30–34 metų
amžiaus gyventojai – po 13 proc.,
2006 m. atitinkamai – 20, 15 ir 12
proc. 60 metų ir vyresnio amžiaus gy-
ventojai 2007 ir 2006 m. sudarė tik
apie 4 proc. visų emigrantų.

Mažiau išvyksta 0–14 metų am-

žiaus vaikų. 2007 m. emigravo 2,9
tūkst. (11 proc. visų emigrantų) vai-
kų, t. y. 1,2 tūkst. mažiau negu 2006
m. Kas septintas 18 metų ir vyresnio
amžiaus emigravęs asmuo vaikų tu-
rėjo, bet iš jų tik 7 proc. išvyko su vai-
kais. Dauguma (72 proc.) emigrantų
vaikų liko Lietuvoje su vienu iš tėvų,
kiti – su seneliais ar kitais giminaičiais.

Didesnę emigrantų dalį sudaro
moterys. 2007 m. emigravusios mote-
rys sudarė 53, vyrai – 47 proc. Dau-
giau kaip du trečdaliai (67 proc.) 18
metų ir vyresnio amžiaus išvykusių
moterų buvo nesusituokusios, išsi-
tuokusios ar našlės (2006 m. – 56
proc.). Apie 38 procentai 18 metų ir
vyresnio amžiaus išvykusiųjų vyrų
buvo susituokę (2006 m. – 35 proc.).

Didėja išsilavinusių emigrantų
dalis. 2007 m. beveik kas ketvirtas 16
metų ir vyresnio amžiaus emigrantas
buvo baigęs aukštąją ar aukštesniąją
mokyklą (2006 m. – kas penktas).
Dauguma (68 proc.) šio amžiaus emig-
rantų turėjo vidurinį, specialų viduri-
nį ir pagrindinį išsilavinimą (2006 m.
– 58 proc.).

Pagrindinė emigracijos priežastis
– darbas. 2007 m. beveik 70 proc.
emigrantų turėjo tikslą dirbti kitoje
šalyje, 2006 m. tokių asmenų buvo 63
proc. Pernai dėl šeiminių aplinkybių,
t. y. kai išvykstama pas anksčiau emig-
ravusius šeimos narius ar sudarius
santuoką su užsieniečiais, išvyko apie
8 proc. visų emigrantų (2006 m. – 14
proc.). Išvykstančiųjų mokytis dalis
didėja: 2007 m. jie sudarė 13 proc.
(2006 m. – 7 proc.).

2007 m. kas antras 15 metų ir vy-
resnio amžiaus emigravęs gyventojas
prieš išvykdamas nedirbo. Kas aštun-
tas šio amžiaus emigrantas buvo spe-
cialistas (mokytojas, dėstytojas, gydy-
tojas ir pan.), o kas dešimtas – aukš-
tos kvalifikacijos darbininkas ar ap-
tarnavimo srities, prekybos darbuo-
tojas (pardavėjas, kasininkas ir pan.)

Kaunas, liepos 1 d. (ELTA) –
Antradienį sukako lygiai dešimt me-
tų nuo smurtinės žmonių širdžių ku-
nigu vadinto Ričardo Mikutavičiaus
mirties. Jis nužudytas gviešiantis
vertingos, keletą milijonų litų įkaino-
tos meno kūrinių kolekcijos, kurią
buvo sukaupęs per keliasdešimt savo
gyvenimo metų. 

R. Mikutavičius kunigavo Taura-
gėje ir Kelmėje, Seredžiuje ir daugely-
je kitų Lietuvos vietų. Kaune – Šv.
Antano Padūviečio, Vytauto Didžiojo,
Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) baž-
nyčiose, Aleksoto koplyčioje.

Eiles kurti kunigas R. Mikuta-
vičius pradėjo 1982 m., po dešimties
metų buvo priimtas į Lietuvos rašyto-
jų sąjungą. Pirmąjį savo poezijos rin-
kinį pristatė 1989 m., vėliau jų išleido
dar keletą.

R. Mikutavičius per savo kolekci-
jos kūrinių parodą viešai buvo paža-
dėjęs juos visus padovanoti Kauno
miestui, tačiau teisiniai formalumai
tada nebuvo atlikti, o paskui tai pa-
daryti jau buvo per vėlu.

Iš pavogtų keliasdešimties pa-
veikslų atsirado ir kunigo artimie-
siems buvo sugrąžinti tik keliolika.
Šių metų pradžioje teisėsauginin-
kams pavyko surasti dar devynis (per
700,000 Lt vertės) paveikslus, tačiau
18 dar nesurasti.

Vienas iš kunigo gerų bičiulių ir
jo atminimo puoselėtojų įkūrė visuo-
meninę organizaciją ,,Consilia Aca-
demica”. Šios organizacijos pastango-
mis kunigo, poeto R. Mikutavičiaus
atminimo renginys ,,Kad rastum gy-
venimą...”, dalyvaujant rašytojams,
muzikantams, aktoriams, vyko istori-
nėje Lietuvos Respublikos Preziden-
tūroje Kaune. Šv. Mišios, skirtos nu-
žudytojo kunigo mirties metinėms,
buvo aukojamos bažnyčiose, kur kaž-
kada šv. Mišias aukodavo pats R. Mi-
kutavičius, vos pakilus Sąjūdžiui
nuogąstavęs, ,,kad Lietuva neišsi-
vaikščiotų”.

Kunigo, poeto, Kauno garbės pi-
liečio R. Mikutavičiaus atminimas
pagerbtas ir Petrašiūnų kapinėse,
kur yra palaidotas kunigas. 

Lietuva jau šiemet gali 
tikètis bevizio režimo 

Vilnius, birželio 30 d. (ELTA) –
Bevizio režimo Lietuvos piliečiams
klausimu JAV administracija glau-
džiai bendradarbiauja su Lietuvos
Vyriausybe. Sprendimas labai prik-
lausys nuo šių metų pabaigoje pateik-
tos statistikos apie prašymų JAV vi-
zoms gauti atmetimų skaičių, susiti-
kime su Seimo pirmininku Česlovu
Juršėnu sakė JAV ambasadorius
John Albert Cloud. Diplomatas tikisi,
kad Lietuva jau šiais metais atitiks
keliamus reikalavimus.

Seimo pirmininkas Č. Juršėnas
svečiui pristatė rudens sesijoje nu-
matomą priimti įstatymo ,,Dėl užsie-
niečių teisinės padėties” pataisą. Ši
pataisa supaprastintų reikalavimus
atsivežti šeimos narius asmenims,
kurie turi leidimus gyventi ir dirbti
Lietuvoje. Tokia tvarka pagerintų už-
sienio specialistų ir investuotojų, ku-
rių pritraukimu labai suinteresuota
Lietuva, viešėjimo Lietuvoje sąlygas
ir prisidėtų prie Lietuvos verslo gali-
mybių varžytis pasaulinėje rinkoje.

Pokalbio metu Seimo vadovas ir
JAV ambasadorius aptarė artėjančius

rinkimus Lietuvoje ir JAV bei ekono-
minę padėtį, dėl kurios smarkiai iš-
augus energetinių išteklių kainoms
naujos atominės elektrinės statyba
Lietuvoje tampa dar labiau pagrįsta.

,,Dėl naujos atominės elektrinės
rudenį gali tekti šaukti konsultacinį
referendumą”, – pabrėžė Č. Juršėnas.

Ambasadorius, be kita ko, pažy-
mėjo svarbų Lietuvos vaidmenį Ira-
ke. Aukštai įvertinęs Lietuvos karių
parengimą, jis užtikrino, kad ir kokį
sprendimą priimtų Lietuva dėl daly-
vavimo tarptautinėje karinėje misijo-
je Irake, JAV vadovybė išliks labai dė-
kinga Lietuvai už jos indėlį.

Į tai Seimo pirmininkas atsakė,
jog aukštas JAV įvertinimas rodo,
kad Lietuva per trumpą laiką sugebė-
jo kai ko išmokti ir pasiekti, tačiau
karių dalyvavimo karinėse misijose
klausimas yra neatsiejamas nuo pa-
dėties krašte ir visuomenės nuomo-
nės. Todėl šalies viduje tuo klausimu
vyksta ginčai. Seimo vadovas pridū-
rė, kad Lietuva, būdama NATO nare,
turi savo veiksmus derinti su sąjun-
gininkais. 

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Lie-
tuvos nacionalinės televizijos laidos
,,Keliaukim” vedėja Neringa Skru-
dupaitė drauge su kitomis 25 moteri-
mis iš 25 Europos Sąjungos (ES) ša-
lių antradienį pasiekė aukščiausią
Europos kalnų viršūnę – Monblaną.

4,810 metrų viršukalnę įveikė ES
šalims atstovavusios 21–68 metų am-
žiaus, įvairių profesijų moterys: žur-
nalistės, politikės, buvusios profesio-
nalios sportininkės.

Kopimas ,,klasikiniu keliu” pra-
sidėjo birželio 30 d. vidurnaktį. Ant-
radienio rytą vėliavėlė su užrašu ,,ES
ekologinės eros link” iškelta Monb-
lano viršūnėje ir simbolizuoja vieną iš
svarbiausių Prancūzijos pirmininka-
vimo ES tikslų – ekologiją ir darnią
plėtrą.

Žygį organizavo Prancūzija, taip
nusprendusi pažymėti liepos 1 d. pra-
sidėjusį savo pirmininkavimą Euro-
pos Sąjungai. 

Lietuvos atstovę N. Skrudupaitę atrinko Lietuvos kultūros ir sporto departamen-
tas, Lietuvos keliautojų sąjunga ir Užsienio reikalų ministerija.      
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ją, kur diplomatai vaikščios pas skir-
tingose salėse sėdėsiančias delegaci-
jas, sakė vienas izraeliečių pareigū-
nas. Pasak šio pareigūno, kuris ne-
norėjo skelbti savo pavardės, Izraelis
tikisi, kad abi šalys artimiausiomis
savaitėmis pereis prie tiesioginių de-
rybų. Gegužę Sirija ir Izraelis paskel-
bė, kad pradėjo netiesiogines taikos
derybas, kurioms tarpininkauja tur-
kai. Derybos vyksta po aštuonerių
metų pertraukos.

WASHINGTON, DC
Pirmadienį įvyko seniai lauktas

Baltuosiuose rūmuose siekiančio įsi-
kurti Barack Obama pokalbis telefo-
nu su buvusiu JAV prezidentu Bill
Clinton, kuris apmalšino nesutari-
mus, kilusius per audringą dvikovą
tarp Demokratų partijos galimų kan-
didatų į šalies prezidentus. Pokalbis
įvyko praėjus kelioms dienoms nuo
B. Obama ir jo pirminiuose rinki-
muose nugalėtos Hillary Clinton sim-
bolinio pasirodymo Unity mieste
New Hampshire valstijoje. Šiuo pasi-
rodymu siekta užglaistyti vidinę
priešpriešą Demokratų partijoje, ki-
lusią dėl užsitęsusios kandidatų ko-
vos. Penktadienį Bill ir Hillary Clin-
ton pervedė į B. Obama prezidento
rinkimų kampanijos sąskaitą didžiau-
sią leidžiamą sumą – po 2,300 dolerių,
taip sustiprindami šiuo metu rodomą
vienybę.

***
Jungtinės Valstijos 2009 metų

pradžioje į Iraką nusiųs šešis papildo-
mus kovos junginius, iš viso – maž-
daug 33 tūkst. kareivių ir jūrų pėsti-
ninkų, pirmadienį paskelbė Pentago-
nas. Pasak pareigūnų, tie junginiai
pakeis dabar Irake tarnaujančius ka-
rius ir sudarys sąlygas Pentagonui iš-
laikyti ten 15 kovinių brigadų. ,,Tai
planavimas siekiant išlaikyti dabarti-
nį operacijų lygį”, – sakė atstovas
Bryan Whitman, kuris pridūrė, kad
JAV kariškių vadai ,,visada gali tu-
rėti junginių, kurie prireikus yra per-
keliami.” Generolas David Petraeus,
kuris praėjusią savaitę sulaukė vieno
Senato komiteto pritarimo jo pasky-
rimui JAV pajėgų vadu Artimuosiuo-
se Rytuose, iki rugsėjo turi pateikti
pasiūlymus dėl to, ar galima tęsti
JAV pajėgų mažinimą liepą iš Irako
išvykus paskutinei ,,padidinimo” bri-
gadai.

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

Afrikos vadovai spaudžiami
pasmerkti Zimbabvê� BATUMIS

Penkių valstybių atstovai antra-
dienį susirinko Batumyje į trečiąjį
GUAM (Gruzija, Ukraina, Azerbai-
džanas ir Moldova) susitikimą, kuris
vyks su šūkiu ,,GUAM vienija Euro-
pos Rytus”. Kaip svečiai į susitikimą
atvyksta Lenkijos prezidentas Lech
Kaczynski ir Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus. Taip pat Batumyje
susirinks 25 šalių ir įvairių tarptauti-
nių organizacijų atstovai. Susitikimo
metu įvairiais lygiais vyks susitiki-
mai pagal formulę ,,GUAM+” su JAV
valstybės departamento atstovais,
Čekijos užsienio reikalų ministru ir
Japonijos atstovu. 

MASKVA
JAV iždo sekretorius Henry

Paulson pirmadienį pažadėjo padėti
Rusijai įstoti į Pasaulinę prekybos or-
ganizaciją (PPO), nepaisydamas
Kongreso prieštaravimo. Susitikda-
mas su Rusijos vadovais, tarp jų – su
naujuoju prezidentu Dmitrij Medve-
dev, ministru pirmininku Vladimir
Putin ir finansų ministru Aleksej
Kudrin, H. Paulson suprato, kaip la-
bai jie nori, kad Rusija taptų PPO na-
re. H. Paulson pranešė, jog per susiti-
kimus su Rusijos vadovais jis nesigili-
no į dvišalio investicinio susitarimo
su Rusija galimybes, bet pareiškė,
kad pritaria investicijų srautų į abi
puses išsaugojimui. Rusija, kuri deda
pastangas tapti PPO nare nuo 1993
metų, tikisi pasiekti šį tikslą iki 2008
metų pabaigos.

JERUZALĖ
Izraelio ir Sirijos derybininkai

antradienį Turkijoje turi atskirai su-
sitikti su tarpininkais – tai bus jau
trečias netiesioginių derybų ratas,
kurį gali apsunkinti parlamentarų
pastangos sustabdyti Izraelio anek-
suotų Golano Aukštumų grąžinimą.
Izraelio pasiuntiniai  išvyko į Turki-

Varšuva, liepos 1 d. (AFP–BNS)
– Lenkijos prezidentas Lech Kaczyns-
ki interviu, kuris skelbiamas antra-
dienį, pareiškė, kad nepasirašys Eu-
ropos Sąjungos (ES) Lisabonos sutar-
ties ir kad tai beprasmiška po to, kai
per praėjusio mėnesio referendumą
ją atmetė Airijos rinkėjai.

Lenkijos parlamentas balandį
balsavo už Lisabonos sutarties, kuri
turėjo pertvarkyti Sąjungos sprendi-
mų priėmimo tvarką, patvirtinimą,
tačiau šiam sprendimui dar reikia
prezidento parašo.

Airijos rinkėjams per birželio 12
d. referendumą atmetus Lisabonos
sutartį, iškilo pavojus ES pertvarkų
planui, nes jį turi patvirtinti visos 27
Sąjungos narės.

L. Kaczynski atsisakymas pasira-
šyti sutartį yra rimtas smūgis Pran-

cūzijos prezidentui Nicolas Sarkozy,
kuris sau iškėlė uždavinį rasti būdą
įveikti airių ,,ne”. Prancūzija antra-
dienį pusmečiui perima pirmininka-
vimą Sąjungai. 

,,Sunku pasakyti, kaip visa tai
baigsis. Bet, kita vertus, sakyti, kad
be šios sutarties nebus Sąjungos, yra
nerimta”, – tvirtino L. Kaczynski. Jis
nurodė, kad tą patį argumentą pa-
teikdavo ES konstitucijos siūlytojai,
kai ją 2005 metais atmetė prancūzų
ir olandų rinkėjai.

,,Vis dėlto Sąjunga gyvavo, gy-
vuoja ir gyvuos, – sakė Lenkijos pre-
zidentas. – Tikrai ji nėra be trūkumų,
bet tokia sudėtinga struktūra negali
būti be trūkumų.”

L. Kaczynski perspėjo Europos
Sąjungos vadovus nebandyti atskirti
ar spausti Airijos.

Lenkijos prezidentas atsisako
pasirašyti ES pertvarkû sutartî�  

Zimbabvės prezidentas Robert Mugabe. News Bridgepix nuotr.

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) – Afri-
kos šalių vadovai tęsia derybas dėl to,
ką daryti dėl Zimbabvės prezidento
Robert Mugabe, o JAV rengia Jung-
tinių Tautų (JT) apribojimus  dėl
,,vieno žmogaus” rinkimų šioje Afri-
kos valstybėje, kuriuos didelė pasau-
lio dalis vadina vaidyba.

53 šalis vienijanti Afrikos Sąjun-
ga (ES) paskutinę viršūnių susitiki-
mo Sharm el Sheikh kurorte derasi
už uždarų durų. Derybos vyksta to-
kiu metu, kai didėja spaudimas že-
myno vadovams imtis veiksmų dėl
šios krizės, kuri, kaip kai kas nuogąs-
tauja, galėtų supurtyti Pietų Afriką.

JT generalinis sekretorius Ban
Ki-moon pažadėjo tarpininkauti dėl
sprendimo ir pakartojo savo nuomo-
nę, kad smurto temdytiems rinki-
mams, per kuriuos R. Mugabe gavo
dar vieną kadenciją prezidento pa-
reigose, trūksta teisėtumo.

Zimbabvės gyventojai turėtų tu-
rėti ,,tikrą laisvę”, kad galėtų ,,rinkti
savo vadovus pagal savo pačių valią,
be bauginimo”, sakė Ban Ki-moon ir
nurodė, kad yra įsipareigojęs visomis
jėgomis siekti sprendimo.

Ban Ki-moon kaip pavyzdį pami-
nėjo Keniją, kur buvęs JT vadovas

Kofi Annan tarpininkavo sudarant
susitarimą dėl valdžios pasidalijimo,
kuris nutraukė po gruodžio rinkimų
savaites trukusį kraujo liejimą.

,,Padėtis Zimbabvėje labai veikia
ne tik Zimbabvės žmones ir vyriau-
sybę”, – sakė Ban Ki-moon. Pasak jo,
svarbu išsaugoti demokratinio val-
dymo visoje Afrikoje patikimumą.

Kai kurių Afrikos šalių vadovai
reikalavo imtis griežtų veiksmų prieš
R. Mugabe. Kenijos premjeras Raila
Odinga paragino sustabdyti jo įgalio-
jimus Afrikos Sąjungoje, kol jis suda-
rys sąlygas laisviems ir teisingiems
rinkimams.

Tačiau ilgiausiai valdantis že-
myno valstybės vadovas, Gabono pre-
zidentas Omar Bongo, tvirtino, kad
Afrikos vadovai turėtų sutikti su R.
Mugabe rinkimų pergale.

84 metų R. Mugabe šeštajai ka-
dencijai buvo prisaikdintas paskel-
bus, kad penktadienį per antrąjį rin-
kimų ratą jis gavo daugiau kaip 85
proc. balsų.

Opozicijos kandidatas Morgan
Tsvangirai rinkimus stabdė dėl aukų
pareikalavusio smurto ir rinkėjų bau-
ginimo.

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

EUROPA

JAV
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PPAASSLLAAUUGGOOSS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

Ką svarstė Europos senjorų sąjungos nariai Vilniuje?
DR. ALDONA
KAÇERAUSKIENÈ

Remiant Konrado Adenauerio
fondui, birželio 15–18 d. Vilniuje vy-
ko regioninė Europos senjorų sąjun-
gos (ESS) konferencija „Rytų Euro-
pa”, surengta kartu su Europos
liaudies partija ir Tėvynės sąjun-
gos–Lietuvos krikščionių demokratų
Senjorų bendruomenėmis.

ESS buvo įkurta Madride 1995
metais. Jos padaliniai yra įsikūrę
dvidešimt keturiose Europos valsty-
bėse. Žinią apie ESS įsikūrimą į Lie-
tuvą parvežė prof. Vytautas Lands-
bergis. Varšuvoje, Prahoje ir Berlyne
vykusiose pirmosiose konferencijose
dalyvavo ir Lietuvos senjorai. Ket-
virtojoje konferencijoje „Rytų Euro-
pos senjorų patirtis atgavus laisvę ir
dalyvaujant visuomenės gyvenime”
dalyvavo ir pranešimus skaitė organi-
zacijos prezidentas dr. Bernhard
Worms, viceprezidentas Leif Hall-
berg, koordinatorius Rytų Europai
Ulrich Winz, atstovai iš Vokietijos,
Švedijos, Lenkijos, Čekijos, Ukrainos,
Baltarusijos.

ESS yra pagyvenusių žmonių
bendruomenė, bet jos veikloje gali da-
lyvauti ir jaunimas. Svarbiausios
diskusijų temos: patirtis, laisvė, ben-
dradarbiavimas.

Patirties perdavimas jaunajai
kartai neatsiejamas nuo šeimos.
Skaitydama pranešimą LR Seimo
narė Irena Degutienė, priminė Šei-
mos įstatyme įvestą naują sąvoką
„Išplėstinė šeima”. Tai tokia šeima,
kurioje gyvena seneliai, tėvai ir vai-
kai. Europarlamentaras prof. V.
Landsbergis priminė, kad Amerikoje
seneliai noriai būdavo atiduodami į
globos namus. Ten jie surasdavo tin-
kamą medicininę ir socialinę prie-
žiūrą, galėdavo nuolatos bendrauti su
savo bendraamžiais. Vaikai juos ret-
karčiais aplankydavo. Ilgainiui paste-
bėta, kad toks modelis nėra tinka-
mas, išskyrus vienišus žmones. Se-
noji karta, dirbtinai atskirta nuo
jaunosios, pasijunta niekam nerei-
kalinga, tarsi atskirta šaka ne tik nuo
šeimos, bet ir nuo visuomenės.

Tuo tarpu kone visi pranešėjai
skatino pagyvenusius žmones būti
kuo aktyvesniais. „Turime teisę nor-
maliai gyventi, užsiimti mėgstama
veikla, būti naudingi kitiems, per-
teikti gyvenimo patirtį – sako dr. B.
Worms. Jaunoji karta, izoliuota nuo
senosios nebetenka betarpiškų seno-
lių pasakojimų, išgyvenimų. Radvilė
Morkūnaitė savo pranešime apgai-

lestavo, kad Lietuvoje įsigalėjo jauno
žmogaus kultas. Žurnalų viršelius
puošia gražūs, jauni, sveiki veidai.
Jaunimo kultas jaučiamas net auto-
busuose – jaunimas skuba atsisėsti
patogiausiose vietose. Pranešėja įsi-
tikinusi, kad pagarbos senam žmogui
mokomasi šeimoje. Nors Lietuvoje
išleista daug tremties, Atgimimo li-
teratūros, bet gyvų žmonių pasakoji-
mai daro daug didesnį įspūdį. R.
Morkūnaitė pasidžiaugė senjorų
pagalba rengiant ir vykdant įvairius
jaunimo projektus. Ji yra įsitikinusi,
kad žiniasklaida turėtų kelti pagy-

venusių žmonių vertingumą. Mano-
ma, kad žmonių amžius vis ilgės. Se-
nolių gausėjimas visuomenėje turėtų
būti laikomas ne nelaime, bet pa-
laima. „Tėvynei reikia visų, nepai-
sant amžiaus. Berniukai bėgioja grei-
čiau, bet senoliai geriau žino kelią.
Jei kas to nesupranta, privalome
priminti”, – sakė Leif Hallberg iš
Švedijos.

„Mūsų patirtis leidžia geriau su-
vokti Rytų Europos situaciją”, – sakė
prof. V. Landsbergis. Taigi ir laisvės
problemą. „Turime daugiau atjautos,
nes buvome tokioje pat būklėje kaip

ir Rytų Europos valstybės dabar. Jie
mūsų likimo broliai, turime prisidėti
prie jų vilčių išsipildymo. Įveikę so-
vietinį mąstymą, privalome grįžti
prie lietuviško, vakarietiško identite-
to”, – tai vėl prof. V. Landsbergio žo-
džiai.

Laisvės sąvoka neatsiejama nuo
atsakomybės. Laisvė be atsakomybės
veda prie susinaikinimo politikoje,
asmeniniame gyvenime, visuomenė-
je. Tik demokratinėje sistemoje įma-
noma atsakomybe grįsta laisvė. Todėl

demokratiją reikia ginti visiems pa-
gal išgales: dalyvauti rinkimuose,
senjorų veikloje, partijų darbe ir t. t.
„Mūsų gyvenimo patirties ir aktyvu-
mo visiems labai reikia’’, – tvirtino
dr. Rainer Jork iš Vokietijos. „Verta
kovoti už laisvę, elgiantis atsakin-
gai”, – sakė Erika Reinhardt iš Vo-
kietijos.

Konferencijos svečiai pabrėžė
krikščioniškųjų vertybių puoselėjimo
svarbą šiuolaikiniame pasaulyje.
Materialinės vertybės niekada nepa-
sotins žmogaus. Visada ko nors bus
per mažai: atlyginimų, pensijų. Jokia
valstybė nėra pajėgi patenkinti visų
žmogaus poreikių. Žmonės, apsiriboję
buities rūpesčiais, greit viskuo nu-
sivilia, tampa irzlūs, net į rinkimus
neateina. „Jei visuomenė praranda
dvasinių vertybių troškimą, praside-
da kelias į laisvės ir demokratijos
pabaigą. Svarbiausia turėtų būti Die-
vas, gyvenimas Dieve. Šis kelias, ki-
tas kelias, nenuves į nusivylimą’’, –
sakė Leif Hallberg iš Švedijos. „Po-
litinis bendradarbiavimas turi remtis
krikščioniškomis vertybėmis ir atsa-
komybe’’, – pastebėjo dr. B. Worms.

Konferencijoje buvo prisiminti
komunizmo nusikaltimai žmonijai.
Priimta Kovo 11-osios signataro Čes-
lovo Stankevičiaus parengta rezoliu-
cija, kurioje Europos Parlamentas,
Europos Komisija ir Europos valsty-
bių – narių vyriausybės Europos
Sąjungos formatuose raginamos ap-

svarstyti komunistinių totalitarinių
režimų Europos valstybių gyvento-
jams padarytų nusikaltimų pobūdį ir
dydį, oficialiais dokumentais ES
vardu juos įvertinti ir griežtai pas-
merkti. Taip pat raginama priimti
atskirą Pamatinį dokumentą, kuris
įvertintų totalitarinių  komunistinių
režimų įvykdytų nusikaltimų viešą
neigimą ir šiurkštų menkinimą kaip
nusikalstamas veikas ir rekomen-
duotų valstybėms-narėms savo teisės
aktais jas kriminalizuoti.

Nuotraukoje iš kairės – Ona Juospaitienė, Ulrich Winz (ESS koordinatorius
Rytų Europai), Rita Barzdenienė, Romualda Hofertienė, Povilas Katilius. 

Ritos Barzdenienės nuotr. 

Prie vieno stalo spręstos užsienio ir Lietuvos senjorų problemos.
Jono Volungevičiaus nuotr.

Konferencijos dalyviai.
Jono Volungevičiaus nuotr.
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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

Rezistencinės kovos keliu 

Ukmergės Antano Smetonos var-
do gimnazijos 1945 metų abiturientų
laidai švenčiant savo 50-ies metų bai-
gimo sukaktį, gausiame buvusių kla-
sės draugių ir draugų būryje sutikau
ir Janiną Jalinskaitę. Vokiečių oku-
pacijos laikais VII klasėje drauge be-
simokant, ši aukštaūgė, dailių veido
bruožų ilgakasė mergina buvo stropi
mokinė, turėjusi neabejotinų gabumų
lietuvių literatūroje. Ir po kelių de-
šimtmečų ji buvo tokia pat kukli, ra-
mi, pagarbos verta moteris. Tik jos
veide atsispindėjo, kaip vėliau teko
patirti, skaudi jos gyvenimo dalia. Ji
trumpai papasakojo, kokį sunkų gy-
venimo kelią teko nueiti nuo tada,
kai 1944 metų vasarą tėvynę Lietuvą
vėl okupavo raudonieji atėjūnai.
Paprašyta pažadėjo, jei sveikata leis,
atsiųsti savo atsiminimus.

Ir štai, minint 67-erių metų su-
kaktį nuo pirmųjų kraupių mūsų tau-
tos nekaltų žmonių išvežimų į toli-
mąjį Sibirą, ji dalijasi savo atsimini-
mais. (Jie buvo 1996 m. paskelbti
„Laisvės kovų archyvo” leidinyje nr.
26  ir savaitraštyje ,,Voruta”, 1999 m.
geužės 22 d., nr. 20). Pastarajame lei-
dinyje J. Jalinskaitei-Kluonienei siū-
loma suteikti kovos su sovietiniu ko-
munizmu rezistentės vardą. Ten ra-
šoma, kad ji buvo ,,pogrindinės orga-
nizacijos ‘Laisvieji sakalai’ 1946–47
metais Ukmergės apskrities, Deltu-
vos valsčiaus, nare”.

Tai dygus pricipingos patriotės,
moksleivės jaunystės metų kelias,
verčiantis giliai susimąstyti, įsijausti
ir įvertinti.

Sofija Jelionienė

Apsisprendimo ištakos

Kas mums praeitį grąžintų,
Ir jos garsą, ir jos galią?
Kas tuos kaulus atgaivintų,
Kur po žemėmis išbalę?

(Maironis)

Visų, pasirinkusių pogrindžio ke-
lią, buvo panašios apsisprendimo
ištakos – šeima, mokykla, bažnyčia.
Taigi ir mano pasirinkimą nulėmė
religinis bei patriotinis auklėjimas.

Mano tėviškė – širdžiai mielas
Aukštaitijos kraštas. Gimiau 1926 m.
Atkočių k., Deltuvos vls., Ukmergės
apskr., vidutinių ūkininkų šeimoje.
Tėvai – Marijona ir Antanas Jalins-
kai. Mama Marijona  Andriūnaitė bu-
vo kilusi iš gretimo Sarosčių kaimo.
Šeimoje augome keturi vaikai. Aš bu-
vau vyriausia, paskui mane gimė bro-
lis Henrikas ir seserys Stanislava ir
Zita. Geraširdė, ramaus būdo ir jaut-
rios sielos mamutė nuo mažumės
skiepijo meilę Dievui, Tėvynei, žmo-
nėms. Tėtė taip pat buvo giliai tikin-
tis, patriotas, tačiau griežtas. Užtat
jo griežtumą švelnino nepakartoja-
mas humoro jausmas.

Iš vaikystės prisiminimų giliai
širdyje pasiliko ir gerieji seneliai.
Ypatingai senelis – Petras Jalinskas.
Jis buvo apsišvietęs žmogus. Spaudos
draudimo laikais jis buvo darektorius
– mokė vaikus lietuviško rašto ir
žodžio. Iš jo sužinojau daug įdomių
dalykų apie caro priespaudos metus,
apie didžiulę riziką mokyti vaikus
lietuviškai ir platinti spaudą.

Šviesios atminties pradžios mo-
kyklos mokytoja Juzefa Dutkuvienė
mokė ne tik skaityti ir rašyti, bet
ugdė ir pačius gražiausius jausmus
tėviškei, gamtai ir kt. Kunigėlio pa-
mokos padėjo tvirtus religinius pag-
rindus mūsų vaikiškose širdelėse.
Mokantis penktame ar šeštame sky-
riuose mokytojas neapsiribojo vien
pamokomis, o stengėsi praplėsti mū-
sų akiratį. Atsimenu kelionę į Kauno
dramos teatrą, kuriame žiūrėjome Č.
Dikenso „Šykštuolį Skrudžą”. Tokio
gražumo nebuvome matę! Nuostabus
spektaklis. 1939 m. važiavome į „Žal-
girio” krepšinio varžybas. Kokia di-
dinga atrodė Sporto halė! Sėdėjome
aukštai tribūnoje ir negalėjome atsi-
tokėti iš džiaugsmo. Bet svarbiausia
buvo „Žalgirio” pergalė! Mums, kai-
mo vaikams, tai paliko neišblėstantį
įspūdį...

Mūsų kaime veikė klojimo teat-
ras. Rūbus aktoriams parsiveždavo iš
Kauno dramos teatro. Vyko įvairių
organizacijų sambūriai: angelaičių
jaunųjų ūkininkų, pavasarininkų.
Jiems vadovavo kunigai, mokytojai.
Aš taip pat buvau angelaitė, vėliau
jaunoji ūkininkė, o gimnazijoje – atei-
tininkė. Kaimo žmonės ne tik daug
dirbo, bet ir gražiai linksminosi bei
nuoširdžiai meldėsi. Šventadieniais,
o ir šiokiadieniais skambėjo jaunimo
dainos, šienpjovių sutartinės.

Mama dažnai pasakodavo apie
jaunystės dienas. Su didžiausia pa-
garba prisimindavo Lietuvos patrioto
šveicaro Juozo Ereto vardą, jo apsi-
lankymus kaime. Jis atvažiuodavo su
savo bendraminčiais krikščionimis
demokratais, pavasarininkais. Ma-
mutė vis prisimindavo, kokias gra-
žias kalbas Eretas sakydavo.  Daly-
vaudavo su kaimo jaunimu vakaro-
nėse – daug kalbėjo apie krikščio-
nišką moralę bei Tėvynės meilę. Pa-
teikdavo gražių pavyzdžių jaunimui,
įdomių dalykų papasakodavo vyres-
niesiems.

Labai mielų prisiminimų paliko
dėdė karininkas, mamytės brolis Po-
vilas Andriūnas. Jis vienintelis iš
gausios šeimos buvo išėjęs mokslus.
Jo apsilankymų labai laukėme. Jie su
tėte daug politikuodavo. Kartais į
tėviškę pasisvečiuoti atvažiuodavo ir
su draugais kariūnais.  Buvo į ką
pažiūrėti: „visi kaip nulieti”, – sakė
kaimo žmonės.

1939 m. pradėjau lankyti Ukmer-
gės Antano Smetonos mergaičių gim-
naziją. Visur buvo ideali tvarka. Ta-
čiau didžiausią įspūdį paliko mokyto-
jai ir kunigai. Kiekvienas jų į mūsų
imlias širdis pasėjo neįkainojamus
turtus: patriotizmą, meilę gėriui,
grožiui, tikėjimą ir mokslo žinais. Bet
neilgai teko džiaugtis laimingomis
dienomis.

Pirmoji giminės auka

Aš priglaudžiau prie žemės širdį,
prie motinos tėvų tėvų –
Ir aš žinau, kas ją pravirkdė,
Skausmu ko skundžias nesavu...

(B. Brazdžionis)

1940 m. birželio 15 d. Lietuvon
plūstelėjo raudonojo maro banga.
Okupantai naikino viską, kas lietu-
viui brangiausia.        

Bus daugiau.

Kovok!Kovok!
JANINA JALINSKAITÈ-KLUONIENÈ

Nr. 1

Atkelta iš 3 psl.    vienmandatėje
apygardoje. Be to, pastaruosius aš-
tuonetą metų jis, tegu nenoromis,
kartais prisiverčia tiesiogiai paben-
drauti su žmonėmis. Deja, to bendra-
vimo per prievartą jam niekaip ne-
pavyksta paslėpti, nors pastarąjį mė-
nesį kylantis Tėvynės sąjungos popu-
liarumas neabejotinai sietinas su
masiniu konservatorių „išėjimu į
žmones”. Žmonių troškimą turėti aiš-
kų, su jais suprantama kalba ben-
draujantį ir apie žmones jaudinan-
čius dalykus šnekantį politinį vadovą
geriausiai liudija įvairių populistų
sėkmė per pastarąjį dešimtmetį. Vie-
nas po kito matyti Artūro Paulausko,
Rolando Pakso, Viktoro Uspaskicho
šuoliai į politiką ir populiarumo vir-
šūnes – geriausias to įrodymas.
Lygiai kaip ir tegu gerokai „apskaby-
tas”, bet vis dėlto dar neišblėsęs
Artūro Zuoko populiarumas, ypač už
Vilniaus ribų.

Populistai – tik „kostiumų 
pakabukai”

Šie svaiginantys populistų šuo-
liai, netrukus palydėti tokio pat svai-
ginančio kritimo, geriausiai parodė,
kad minėti politikai buvo ne tikri, o
tik vienadieniai vadovai, viešųjų
ryšių technologijų produktai. „Kos-
tiumų pakabukai”, kaip tokius vei-
kėjus priimta vadinti anglakalbėje
politinėje bendruomenėje. Kadaise
turėję kone pusės Lietuvos rinkėjų
pasitikėjimą, šiandieną jie – tik pa-
prasti niekuo neišsiskiriančių partijų
vadovai, tokie pat politiniai biurokra-
tai, kaip ir jų priešininkai. Gal tik
mažiau išsilavinę ir apskritai netu-
rintys jokių idėjų – tik viešųjų ryšių
patarėjų sugalvotus šūkius bei veiks-

mus. Vienintelė priežastis, kodėl jie
kol kas galutinai nepasitraukė nuo
politinės arenos, – dar politinės karje-
ros pradžioje įsisąmoninta tiesa, kad
rinkimai laimimi ne televizorių ekra-
nuose, o tiesiogiai bendraujant su
žmonėmis. Šią tiesą gerai suvokė ir
A. Zuokas, per pastaruosius keletą
mėnesių atlikęs kelionę per Lietuvą,
kurios metu kasdien bendraudavo su
rinkėjais tiek provincijoje, tiek did-
miesčiuose. Galima neabejoti, kad
būtent ši kelionė lėmė, jog A.Zuoką
neigiamai vertinančių žmonių ėmė
mažėti.

Pamenant, kaip likus pusantro
mėnesio iki 2004-ųjų rinkimų A.
Zuokas sugebėjo užauginti Liberalų
ir centro sąjungos populiarumą nuo
3,7 iki beveik 10 proc., jo nurašyti dar
tikrai nevertėtų. Taip pat verta
pabrėžti, kad šių keturių politikų as-
meninis populiarumas yra gerokai di-
desnis už jų vadovaujamų partijų po-
puliarumą. Tad, tegu ir nebūdami po-
litiniai vadovai visos Lietuvos mastu,
jie kartu yra neabejotini vadovai
savose partijose, savo veiksmais di-
dindami jų populiarumą rinkėjų
akyse. Tačiau tai jokiu būdu nereiš-
kia, kad A. Paulauskas, R. Paksas, V.
Uspaskichas ar A. Zuokas šiandien
pajėgūs užimti tą vaidmenį Lietuvos
politikoje, kurį atliko ir, tiesą sakant,
tebeatlieka V. Landsbergis ir A. Bra-
zauskas. Ne veltui artėjant rinki-
mams pastarieji vis dažniau girdi
klausimą, ar neketinantys grįžti prie
partijų vairo ir pabandyti dar kartą
vesti į Seimą savo šalininkų. Kad ir
koks būtų atsakymas, tai dar vienas
įrodymas, kad vadovų krizė Lietuvos
politikoje yra ilgalaikė ir jos sprendi-
mo būdų kol kas nematyti.

,,Veidas”

LIETUVOS VISUOMENĖ – BE VADOVŲ

•••ÎVAIRÙS•••

* Moteris ieško darbo po pietų, naktimis ar
gali išleisti atostogų nuo birželio pabaigos ar
liepos pradžios. Siūlyti ir kitus variantus.
Vairuoja automobilį. Anglų kalba buitinė.
Tel. 708-833-0417.
* Moteris gali padėti šeštadieniais Oak
Lawn ar aplinkiniuose rajonuose. Tel. 708-
220-3202.
* Moteris ieško senelių priežiūros darbo
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-8650. 
* Reikalinga anglų kalbos mokytoja Brigh-

ton Park rajone. Tel. 773-387-7232.
* Moteris, susikalbanti angliškai, turinti
medicininį išsilavinimą, vairuojanti, ieško
naktinio darbo pietiniuose rajonuose.
Valymo darbų nesiūlyti. Tel. 773-387-7232
* Vyras, turintis dokumentus, vairuojantis,
susikalbantis angliškai, ieško pakeitimų
savaitgaliais. Valymo darbų nesiūlyti. Tel.
773-600-2887.
* Studentė gali išvalyti Jūsų namus. Tel.:
708-363-3422.
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,,VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ” LIETUVOJE
SURENGĖ SEMINARĄ ,,SPARNAI” 

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Sunku patikėti, kad mokiniams
abipus Atlanto jau prasidėjo vasaros
atostogos. Atrodo, kad taip neseniai,
gegužės 23–24 dienomis keturias-
dešimt žmonių suvažiavo į Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio namus Kaune.
Kodėl jie rinkosi Kaune? Visus su-
vedė bendras tikslas – jie buvo pak-
viesti į organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą”, remiančios dienos centrus
ir laikinosios globos namus Lietuvoje,
rengiamą seminarą. Į seminarą suva-
žiavo centrų vedėjai, darbuotojai ir
savanoriai bei kelios viešnios (svečių
teisėmis), kurios norėjo susipažinti
su nauja organizacijos charakterio
ugdymo programa ,,Sparnai”. ,,Spar-
nai”– Socialinių problemų apžvalga ir
sprendimas. Seminare negalėjo daly-
vauti visi norintys jauni savanoriai,
nes kaip tik tuo metu Lietuvoje vyko
Lietuvos abitūros egzaminai.

Nuo 1998 m. organizacija susi-
laukė daug paramos iš rėmėjų fondų
ir iš rėmėjų būrelių įvairiuose mies-
tuose bei iš pavienių asmenų. Su vi-
sais rėmėjais ir norinčiais daugiau
apie organizaciją sužinoti noriu pasi-
dalinti naujienomis. ,,Draugo” skai-
tytojai ne kartą buvo supažindinami
su organizacija ,,Vaiko vartai į moks-
lą”– jos siekiais, projektais, lėšų tel-
kimo renginiais.  

Šiomis dienomis spaudoje gan
įrasta išspausdinti pasikalbėjimus su
įvairiais asmenimis. Dažniausia tai
daroma klausimų ir atsakymų forma.
Tokiu būdu supažindinsime skaityto-
jus su seminaru Kaune ir su  penktą-
ja organizacijos charakterio ugdymo
programa ,,Sparnai”.

Kas organizavo seminarą 
ir kas jame dalyvavo?

2008 m. vykusio seminaro pag-
rindinės organizatorės buvo dvi:
,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos na-
rė, projektams Lietuvoje koordina-
torė bei charakterio ugdymo prog-
ramos redakcinio kolektyvo narė Rita
Venclovienė iš Lemonto ir organizaci-
jos koordinatorė Lietuvoje Žydrūnė
Liobikaitė iš Vilniaus. Seminare  taip
pat dalyvavo rėmėjų būrelio Wa-
shington, DC koordinatorė Teresė
Landsbergienė ir Čikagos apylinkėse
gyvenanti organizacijos valdybos
narė Ramunė Kubiliūtė (abi iš JAV).
Jos seminare talkino kiek galėjo, fo-
tografavo ir trumpai pasakojo semi-
naro dalyviams apie organizacijos
įvairias lėšų telkimo pastangas JAV. 

Į seminarą suvažiavo visų remia-
mų centrų direktorės (kai kur vadi-
namos centrų programų koordinato-
rėmis) ir keletas centrų darbuotojų
bei savanorių iš Kauno, Kazlų Rūdos,
Marijampolės, Naujosios Akmenės,
Vilniaus (remiami du centrai), Rum-
bonių (prie Alytaus), Užpalių, Že-
maičių Kalvarijos. Organizacija ap-
mokėjo seminaro išlaidas bei remia-
mų centrų darbuotojų kelionę į Kau-
ną (dauguma dalyvių nebūtų galėję
asmeniškai ar iš centrams skirtų pi-
nigų apsimokėti savo kelionės iš-
laidų). Štai kodėl organizacijai labai
reikalinga fondų ir pavienių asmenų
parama. 

Kas buvo atlikta seminare?

Seminare vyko paskaitos (,,Vai-
kai ir netekties psichologiniai aspek-
tai”; ,,Vaikų ir paauglių smurtas”,
,,Savižudybės ketinimo atpažinimas
ir pagalbos galimybės”), kurias skaitė
dvi pranešėjos iš Kauno. Pirmą temą
pristatė šeimos centro psichologė Zita
Vasiliauskaitė, kuri tuo pačiu supa-
žindino dalyvius su jos darbu su šei-
momis. Antrą ir trečią temas nagri-
nėjo docentė Nida Žemaitienė, kuri
pasidalino pasauliniais duomenimis,
davė grupei  užduočių  ir parodė labai
jaudinantį filmą, kuriame jaunuoliai
pasakoja apie savo draugus – savižu-
džius. (Docentė dirba Kauno medici-
nos universiteto Profilaktinės medi-
cinos katedroje). 

Rita Venclovienė supažindino da-
lyvius su kai kuriais naujos progra-
mos ,,Sparnai” uždaviniais, užsiėmi-
mais bei žaidimais, kuriuos grįžus į
centrus bus galima panaudoti, dir-
bant su vaikais ir jaunuoliais. 

Žydrūnė Liobikaitė priminė daly-
viams apie šeimos vaidmenį, emoci-
nes galimybes, rūpestingų tėvų savy-
bes.

Centrai supažindino susirinku-
siuosius su savo darbu. Vieni rodė
skaidres, kiti vaidino vaidinimėlius,
dar kitų veiklą pristatė centro va-
dovė.  Kiekvienas centras savitas, bet
seminaro dalyviai, ypač nedalyvavę
anksčiau rengtuose seminaruose (gal
trečdalis dalyvių buvo ,,naujokai”),
turėjo progos susipažinti su kitais,
panašų darbą dirbančiais. 

Centruose dirba psichologai ir so-
cialiniai darbuotojai. Padėti ateina ir
daug studijuojančių ar kitus mokslus
ėjusių.

Teresė Landsbergienė seminaro
dalyviams papasakojo apie organiza-
cijos ,,Vaiko vartai į mokslą” rėmėjų
būrelio projektus, apie tai, kaip vyk-
domas lėšų telkimas JAV sostinėje. 

Su valdybos darbais ir projektais
trumpai supažindino Ramunė Kubi-
liūtė, kuri pasakojimą pagyvino orga-
nizacijos veiklos nuotraukomis. Jose
— savanoriai, lėšų telkimo renginiai,
charakterio ugdymo programų virše-
liai,  dokumentinių filmukų, susuktų
pagal organizacijos užsakymą, virše-
liai…

Seminaro metu vyko ne vien pas-
kaitos ir užsiėmimai. Po ilgos, rimtos
pirmos darbo dienos Rasa Darbutaitė
vedė šokių ir dainų vakarą ,,Links-
minkimės kitaip”– dalyviai išmoko
naujų šokių. Šokių gan paprastus
žingsnius lydėjo linksma ir užkre-
čianti muzika. Vakaras baigėsi lietu-
vių liaudies dainų dainavimu, prieš

tai atšventus keletą remiamų centrų
gyvavimo sukakčių ir artėjantį orga-
nizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
veiklos dešimtmetį (2008 m. rudenį).

Kas tie ,,Sparnai” 
ir kas tą programą paruošė? 

,,Sparnai” – penktoji organiza-
cijos paruošta charakterio ugdymo
programa. Anksčiau buvo paruoštos:
,,Charakterio ugdymo programa”,
,,D.R.A.S.A.”, ,,Sąmoningos asmeny-
bės ugdymas” ir ,,Žingsniai į pras-
mingą gyvenimą”. Pagal šias progra-
mas centruose dirbama ir šiomis
dienomis. Programa skirta 9-16 metų
vaikams ir paaugliams, tačiau ją gali-
ma pritaikyti ir jaunesniems vaikams
bei vyresniems jaunuoliams. Joje
gvildenamos patirtys šeimoje – šei-
mos bendravimas, buitinės proble-
mos, tėvų nedėmesingumas vaiko po-
reikiams, smurtas, netektys. Palie-
čiamos emocinės ir mokyklinės prob-
lemos, kitoniškumo jausmas ir t.t.
Tai rimtos temos, kurios centrų va-
dovų susirinkime su organizacijos
valdybos atstovais buvo iškeltos po
2005 metų surengto seminaro Kau-
ne. Šios problemos egzistuoja daug
kur, bet ypač dienos centruose, ku-
riuos lanko socialiai remtinų šeimų
vaikai. 

Programos pabaigoje atsakoma į
klausimą ,,Kaip įgauti sparnus?” ir
apibūdinama pozityvios motyvacijos
paieška, viltingo gyvenimo vizija. 

Redakcinis kolektyvas medžiagą
rengė daugiau nei dvejus metus. Ko-
lektyvo narės – pedagogės, socialinės
darbuotojos: seselė Pranciška (Bube-
lytė), FDCJ, Danutė Dirvonienė, Al-
dona Kamantienė, Gražina Karai-
tienė, Elena Rančienė, Ritonė Ru-
daitienė, Rūta Šmulkštienė, Rita
Venclovienė ir Birutė Vindašienė.
Kolektyvas praleido daug valandų
rinkdamas medžiagą kiekvienai te-
mai, ją analizuodamas. Kiekviena
kolektyvo narė įdėjo savo širdies
dalelę ir pasidalino patirtimi. Darbas
vyko Čikagos priemiesčiuose, narių
namuose. Dvi organizacijos narės

Seminaro dalyvėms buvo apie ką pasikalbėti. Antra iš kairės: paskaitininkė
Teresė Landsbergienė, remėjų būrelio Washington, DC koordinatorė.  

Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos narė, projektams Lietuvoje koordinatorė
bei charakterio ugdymo programos redakcinio kolektyvo narė Rita Venc-
lovienė veda užsiėmimą.
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Margumynai

Margumynai

grįžo gyventi į Lietuvą, tačiau ir to-
liau palaikė ryšius su kolektyvu.
2008-ųjų pavasarį Ritai Venclovienei
nuvykus į Lietuvą, teko rūpintis
baigiamaisias programos vadovė-
lio/knygos darbais – paruošti knygą
dauginimui. Programa buvo ruošia-
ma organizacijos remiamiems cent-
rams, ja taip pat gali naudotis mo-
kyklos, organizacijos, dienos centrai
ir kitos grupės. Tam tik reikia gauti
organizacijos leidimą ir dalyvauti
mokomajame seminare. 

Programos knygos stilistė ir ko-
rektorė – Audronė Škiudaitė, viršelio
dailininkė – Viktutė Siliūnienė.

Kokia seminaro dalyvių 
nuotaika ir kaip jie seminarą

įvertino?

Svetinguose Pal. Jurgio Matulai-
čio namuose dalyviai pajuto draugys-
tės ir bendrystės ryšius nuo pirmo
užsiėmimo. Organizacijos koordina-
torė Lietuvoje Žydrūnė Liobikaitė bu-
vo paruošius gražius žymeklius su
posakiais apie sparnus. Dalyviai tu-
rėjo tuos, kurių rankose toks pat
posakis, malda ar eilėraštis.

Seminaro metu kai kurių centrų
direktorės susitarė, kad sudarys jų
centrus lankantiems vaikams proga
susipažinti – lankys vieni kitus. Toks
bendravimas nėra pagrindinis semi-
narų rengimo tikslas, bet yra labai
gražus rezultatas. Dienos centruose
ir laikinosios globos namuose dirban-
tys kartais gali pasijusti kaip salelės
didelėje jūroje. Smagu žinoti, kad ki-
tur su vaikais dirbantys  turi panašių
išgyvenimų ir noro pasidalinti patir-
timi bei įspūdžiais.

Dalyviai užpildė seminaro įver-
tinimo anketas. Pacituosime keletą
pasisakymų iš skyrelio ,,Bendras se-
minaro įvertinimas”:

,,Gera, naudinga, kad buvo spe-
cialistų paskaitos. Praplečia gerokai
problemos suvokimą. Tai suteikė dar
daugiau žinių, idėjų.”; ,,Patiko šilta ir
draugiška atmosfera.”; ,,Seminare
puikiai pateiktos teorinės žinios ir

praktiniai pavyzdžiai.”; ,,Bendrai –
sugebėjimas organizuoti seminarą
bei sudominti seminaro dalyvius,
ypač įdomiai pateiktomis užduotimis,
žaidimais, turinčiais gilią prasmę.”;
,,Labai įkvepiantis darbui, uždegan-
tis seminaras. Ačiū!”; ,,Pavargau, bet
labai patiko.”

Kas naujo?

Kai kurios seminare dalyvavu-
sios centro vedėjos išreiškė pasiten-
kinimą ir pareiškė padėką už siun-
tinius iš organizacijos rėmėjų būrelių
(Detroit ir kitų vietovių). Buvo at-
siųstos sunkiai (ar brangiai) įsigi-
jamos Lietuvoje buitinės ir užimtumo
priemonės.

Organizacija ,,Vaiko vartai į mok-
slą” nuo 1998 metų remia ir dirba su
dienos centrais bei laikinosios globos
namais Lietuvoje. Šiaurės Amerikos
rėmėjų būrelių pastangų, pavienių
asmenų ir keletos fondų dėka organi-
zacija gali finansiškai padėti remia-
miems centrams užpildyti spragas,
užmokėti buitines sąskaitas, kai pa-
rama, pvz., Lietuvos valdžios,  laiku
nepasiekia centrų. 

Daugiau informacijos galima ras-
ti organizacijos tinklalapyje:

http://www.childgate.org/
Prano Pranckevičiaus savanoriš-

ko darbo dėka šį pavasarį tinklalapis
atnaujintas naujais tekstais ir nuot-
raukos (keletas jų ir iš gegužės  23–24
dienomis Kaune vykusio seminaro).
Kviečiame pasižiūrėti. 

2008 m. rudenį vėl prasidės orga-
nizacijos lėšų telkimo renginiai ir
projektai. Kviečiame visus sekti
spaudą ir dalyvauti šiuose renginiuo-
se ir projektuose. 

Lietuvoje darbas su vaikais nesi-
baigia – centrai lankantiems vaikams
rengia stovyklėles mokslų metų už-
baigimo proga. Kai kuriems vaikams
ir jaunuoliams iš socialiai remtinų
šeimų  tai vienintelė proga išvažiuoti
iš savo gyvenamos vietovės, pabūti
gamtoje. Kai kurie centrai veikia ir
vasaros metu.

MIRĖ ANTANAS STANČIUS
Antanas gimė 1908 metais lap-

kričio 4 dieną Gudžiūnuose. Mirė š.
m. birželio 21 d. Taigi iki pilnos šim-
tinės Antanui trūko tik 4 mėnesių.

Lietuvoje Antanas ūkininkavo iš
tėvo paveldėtame ūkyje, nors, prieš
pradėdamas ūkininkauti, Lietuvos
kariuomenėje buvo pasiekęs puskari-
ninkio laipsnį ir buvo linkęs pasilikti
kariuomenėje liktiniu. Tėvelio noras
palikti jam ūkį šį jo norą pakeitė.

Prieš 71 metus Antanas vedė
Eleną Kraniauskaitę, sulaukė sūnaus
Alfonso ir dukrelių Veronikos ir Ma-
rytės. Gyvenimu visa šeima džiau-
gėsi, nes viskas puikiai sekėsi.

Atėjo nelemtieji 1940-ieji, sovietų
okupacija. Tos okupacijos patirtis nu-
statė Stančių šeimą prieš pasilikimą
tėvynėje ir jie 1944 metais, kartu su

keletu giminaičių, pasitraukė Vokie-
tijon, o iš ten išvyko į JAV.

Čia šeima apsigyveno pas dėdę
Joną Kraniauską East St. Louis, Illi-
nois, gavo darbą malūne, kur išdirbo
net 25 metus, išleido dukras į mokslą,
dalyvavo Marijos Nekalto Prasidėji-
mo parapijos ir Lietuvių Bendruo-
menės veikloje, ilgus metus buvo
vietos BALFo skyriaus pirmininku,
giedojo parapijos chore. Antanas
buvo labai darbštus, pareigingas ir
taurus lietuvis, pavyzdingas krikščio-
nis-katalikas.

Nuliūdusi pasiliko žmona Elena,
dukros, trys dukraitės ir provaikai-
čiai. Sūnus  Alfonsas, likęs Lietuvoje
ir tapęs daktaru-onkologu, su šeima
gyvena Vilniuje.

Zigmas Grybinas

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po ilgos ir sunkios
Alzheimer’s ligos, sulaukęs 79 metų

A † A
DR. JONAS BILĖNAS

mirė 2008 m. birželio 25 d. savo namuose Melville, NY, žmonos
Danos prieglobstyje.

Dideliame liūdesyje liko: žmona Dana, sūnus Jonas su žmona,
sūnus Andrius su žmona, dukra Laura su vyru, trys anūkai ir kiti
giminės.

Nuliūdę artimieji

Aukštosios matematikos žinynas – jau 
internete

Vokietijoje atidaryta požeminė anglies
dvideginio saugykla

Netoli Berlyno esančiame Ketzi-
no mieste atidaryta pirmoji Europoje
požeminė anglies dvideginio saugyk-
la. Ji pastatyta vykdant „šiltnamio
dujų” emisijas į atmosferą mažinantį
CO2SINK projektą, pranešė „Phy-
sorg.com”.

Birželio 30 d. į didesniame nei
600 m gylyje poringose uolienose
įrengtą saugyklą pradėtos pumpuoti
anglies dvideginio dujos. Planuojama,
kad per artimiausius 2 metus saugyk-
loje bus sukaupta iki 60 tūkstančių
tonų anglies dvideginio.

Vokietijos nacionalinio Žemės
mokslų instituto mokslo direktoriaus
Reinhard Huettl teigimu, požeminės

anglies dvideginio saugyklos turėtų
pristabdyti pasaulinį atšilimą ir su-
teikti mokslininkams daugiau laiko
alternatyvių energijos šaltinių pa-
ieškoms. Pasak mokslininko, saugyk-
la Ketzine taps unikalia laboratorija,
kurioje bus tyrinėjamos „šiltnamio
dujų” sandėliavimo problemos.

Kai kurios aplinkosaugos organi-
zacijos santūriai reagavo į pramonės
įmonių išmetamų anglies dvideginio
dujų kaupimą po žeme, o „Green-
peace” atstovai atkreipė dėmesį į
labai toksiškų atliekų keliamą galimą
pavojų.

Balsas.lt

JAV rinkoje – nešiojamasis kompiuteris 
už 300 dol.

JAV bendrovė „3K Computers”
pradėjo Amerikoje pardavinėti 299
dolerius kainuojantį nešiojamąjį
kompiuterį „RazorBook 400”. 7 colių
įstrižainės ekraną turinčiame kom-
piuteryje naudojamas kinų gamybos
400 MHz procesorius „Ingenic
Jz4740”, 512 MB talpos darbinė
atmintis, 4 GB talpos SSD kaupiklis.
„RazorBook 400” ekrano raiška –

800x480 taškų. Prie interneto galima
prisijungti per tinklo arba „Wi-Fi”
jungtį. Kompiuterį valdo „Linux” OS.

Pagrindiniai „RazorBook 400”
varžovai, pasak „TG Daily”, bus
„Asus” „Eee PC” serijos modeliai bei
MSI „Wind” ir HP „2133 Mini-Note
PC” nešiojamieji kompiuteriai, kai-
nuojantys maždaug 100 dol. daugiau. 

Balsas.lt

Kernavėje vyks X eksperimentinės 
archeologijos festivalis

Dešimtajame tarptautiniame
eksperimentinės archeologijos festi-
valyje „Gyvosios archeologijos dienos
Kernavėje” atgis senovės ir vidu-
ramžių amatai bei buitis.

Pagrindinis liepos 5-7 d. vyksian-
čios šventės dalykas – viduramžių
miesto aikštė, kurioje, kaip ir prieš
šimtus metų, įsikurs vietiniai ir iš
svetur atvykę pirkliai. Joje miestie-
čiai ir miesto svečiai galės išmėginti
archajiškus žaidimus, stebėti negai-
lestingų budelių naudojamus to meto
kankinimo įrankius, bausti prasi-
kaltusius miestiečius ar net jiems
kirsdinti galvas. Norintys daugiau
sužinoti apie viduramžių Kernavę
galės pasiklausyti archeologų pasako-

jimo apie miesto istoriją, Kernavėje
rastus juvelyrinius dirbinius.

Festivalio metu lankytojai turės
progos pirmą kartą pamatyti Narvos
ir Pamarių kultūrų neolito stovyklą,
kurioje Vilniaus puodžių cecho meis-
trai gamins šių kultūrų keramiką,
gretindami skirtingas gamybos tech-
nologijas. Naujas archajiškų amatų ir
karybos programas pristatys eksperi-
mentinės archeologijos meistrai iš
Latvijos, Švedijos, Danijos ir Rusijos.

Šventėje galima bus stebėti vidu-
ramžių kovas, kuriose susigrums
lietuvių „Varingis”, rusų „Ratnik” ir
lenkų „Jantar” bei latvių klubo
„Senzeme” kariai.

BNS

The National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST) paskel-
bė pirmus penkis internetinio ma-
tematikos formulių žinyno skyrius.
Žinynas, pavadintas „Digital Library
of Mathematical Functions” (DLMF,
Skaitmeninė matematikos funkcijų
biblioteka), buvo kuriamas dešimtį
metų, o jo pagrindu tapo 1964 metų
NIST leidinys „Handbook of Mathe-
matical Functions” (Parankinė ma-
tematikos funkcijų knyga) – vienas iš
labiausiai cituojamų šaltinių mate-
matikos straipsniuose, o išspausdinta
šio žinyno buvo daugiau nei milijonas
kopijų.

Žinynas skiriamas pirmiausia
tiems, kurie savo darbe naudojasi
specialiosiomis matematikos funkci-
jomis – specialiosios čia reiškia tai,

kad tos funkcijos dažnai naudojamos
įvairiausiems fizikiniams reiški-
niams, nuo garso bangų sklidimo iki
kvantinių reiškinių, aprašyti ir mo-
deliuoti, taip pat ir daugelyje kitų
sričių, kaip kriptografija, signalų
analizė, kompiuterinis dizainas, pro-
jektavimas.

Internetinė versija yra kol kas
beta (testavimo) stadijoje, tačiau pir-
mieji penki skyriai pilnai veikiantys,
todėl ja jau galima naudotis.

Numatoma, kad žinynas bus
baigtas 2009 metais, tuomet jame bus
36 skyriai ir daugiau nei tūkstantis
puslapių aukštosios matematikos
informacijos – 9000 formulių ir dau-
giau nei 500 iliustracijų.

,,MokslasPlius.lt”
,,Technologijos.lt”
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Mieliems skaitytojams prane-
šame, kad ,,Draugo” redakcija liepos
4 d. nedirbs. Liepos 3 d. bus pareng-
tas šeštadieninis dienraščio numeris.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, liepos 5 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Robert Miller, St. Dorothy para-
pijos klebonas. Prašome dalyvauti.

�Rugpjūčio 4–8 dienomis nuo
9:30 val. r. iki 12 val. p.p. vyks Ziono
Lietuvių liuteronų bažnyčios ir vaikų
darželio ,,Spindulėlis” organizuojama
Vaikų biblijos vasaros stovykla. Šių
metų stovyklos tema – ,,Džiunglių nuo-
tykiai”. Žaidimų metu išmoksime kaip
Dievas mus moko dalintis, mylėti, duo-
ti, augti ir kaip Jį garbinti. Priimami
vaikai nuo 3 iki 10 metų amžiaus.
Tel. pasiteiravimui ir registracijai:
708-422-1433. Mūsų adresas: 9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, Il 60413

�Buvusių Telšių Žemaitės gim-
nazijos mokinių dėmesiui. Šiemet
mūsų mokykla atšventė mokyklos
90-metį. Liepos viduryje (tikslią datą
ir vietą pranešime vėliau) norime šią
gražią sukaktį paminėti ir Čikagoje.
Maloniai kviečiame  atsiliepti visus,
norinčius dalyvauti paminėjime. Tel.
registracijai: 773-776-3335 (Aldona
Šmulkštienė) arba 708-349-4768
(Laima Apanavičienė). 

�Siekiant sutikrinti rinkėjų są-
rašus, visi Seimo rinkimuose balsuoti
norintys Lietuvos Respublikos pilie-
čiai turi užpildyti rinkėjo anketą ir ją
pagal gyvenamąją vietą iki rugsėjo
1 d. pasiųsti į Lietuvos ambasadą
Washington,  2300 Clarendon Boule-
vard, Suite 302, Arlington, VA 22201
arba į LR konsulatus pagal gyvenamą
vietą. Anketas ir daugiau informaci-
jos rasite: LR ambasados Washing-
ton, DC tinklalapyje www.ltemba-
ssyus.lt, Generalinio konsulato Čika-
goje tinklalapyje  www.konsulatas. org;
Generalinio konsulato New York tin-
klalapyje www.ltconsny.org, LR Vy-
riausiosios rinkimų komisijos tink-
lalapyje www.vrk.lt.

�Santaros–Šviesos 55–jame su-
važiavime penktadienį, rugsėjo 5 d.,
dalyvaus Millersville University pro-
fesorius Saulius Sužiedėlis. Millers-
ville University Sužiedėlis dėsto im-
perinės Rusijos, Sovietų sąjungos, XX
amžiaus Europos ir kitas istorijos
paskaitas; yra išleidęs ,,The Sword
and the Cross: A History of the
Church in Lithuania” bei ,,Historical
Dictionary of Lithuania” knygas. Su-
važiavime prof. S. Sužiedėlis skaitys
pranešimą „Istorinė atmintis.”

�Tęsiasi vaikučių registracija  į
lietuvišką vaikų darželį ,,Spindulėlis”
naujiems mokslo metams. Priimame
vaikus nuo 3 metų amžiaus. Atves-
kite – nesigailėsite! Telefonas pasitei-
ravimui ir registracijai 708-422-1433.
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453.

Čikagos pietuose, Summit Park District, 5700 S. Archer Rd., Summit
birželio 28-29 dienomis vyko „Lietuvių dienos”. Tai buvo renginys su
muzikos žvaigždžių koncertais, šokiais ir sportu. Turėjo ką veikti ir
mažieji – smalsu buvo pamatyti naminius gyvuliukus. 

Jono Kuprio nuotr. 

LR Vyriausybės pareigūnai aplankė
Dariaus ir Girėno paminklą

Praėjusį savaitgalį Čikagoje ir
apylinkėse lankėsi aukšti Lietuvos
Vyriausybės pareigūnai. Tai Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų minist-
ras Petras Vaitiekūnas, lydimas Lie-
tuvos Respublikos generalinio kon-
sulo Čikagoje Arvydo Daunoravi-
čiaus ir konsulato administratoriaus
Ramūno Astrausko. 

Atvykę į Marquette Park, aukšti
svečiai prie Dariaus ir Girėno pamin-
klo padėjo puokštę žydinčių gėlių.
Kartu dalyvavo Lietuvos Vyriausybės
kancleris Valdemaras Sarapinas, LR
premjero patarėjas Mindaugas Jur-
kynas, Lietuvos Vyriausybės atstovė
ypatingiems reikalams Violeta Ma-
tulaitė. Drauge dalyvavo Lietuvos
Respublikos ambasadorius JAV ir
Meksikai Audrius Brūzga, taip pat
būrelis Čikagos lietuvių. Tarp jų –
JAV LB Brighton Park apylinkės
buvusi valdybos pirmininkė  Salomė-
ja Daulienė, pasipuošusi lietuvių tau-
tiniais drabužiais. 

JAV Lietuvių inžinierių ir archi-
tektų draugijos valdybos sekretorė
Aurelija Dobrovolskienė, JAV LB
Krašto valdybos Socialinių reikalų
pirmininkas Juozas Polikaitis, Ame-
rikos karo veteranų Dariaus ir Gi-
rėno posto komandierius Algis Bart-
kus, Lietuvos karo aviacijos vetera-
nas Rimantas Pažemeckas, Dariaus

ir Girėno skrydžio 75-erių metų
sukakties paminėjimo organizacinio
komiteto nariai Ernestas Lukoše-
vičius, Petras Petrutis bei kiti.

Dariaus ir Girėno skrydžio su-
kakties paminėjimo komiteto nariai
įteikė Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministrui 1935 m. Kosto
Jurgėlos parašytą ir Čikagoje išleistą
knygą „Sparnuoti lietuviai”. Šioji,
retai užtinkama knyga buvo saugoja-
ma Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro archyve. Ernestas Lukoševi-
čius ta proga paaiškino, apibūdino
Dariaus ir Girėno skrydžio prasmę.

Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas
tarė žodį, pasidžiaugdamas Čikagoje
pastatytu didingu Dariaus ir Girėno
paminklu. Susirinkusieji, jo ir kitų
Petrų vardinių proga, sugiedojo
„Ilgiausių metų”. Taip pat visi su-
dainavo „Lietuva brangi”.

Vėliau svečiai išvyko į Lemontą
atlikti kitų įsipareigojimų.

Kaip žinia, Dariaus ir Girėno
skrydžio 75-erių metų sukakties pa-
minėjimas bus liepos 13 d., sekma-
dienį. Šv. Mišios Dariaus ir Girėno
intencija bus 12 val. p. p. Švenčiau-
sios Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje. Iškilmės prie pamin-
klo prasidės 1:30 val. p. p.

Ptr.

Prie Dariaus ir Girėno paminklo.                       Rūtos Pažemeckienės nuotr.

Dėmesio! Nuotraukų konkursasDėmesio! Nuotraukų konkursas
Liepos 6 d. Los Angeles įvyks XIII Lietuvių tautinių šokių šventė. Į ją

atvyksta šokėjai ne tik iš JAV, bet ir iš Kanados bei Lietuvos. Atvyksta į
šventę ir gausus būrys žiūrovų. ,,Draugo” redakcija skelbia nuotraukų
konkursą ,,Šokam šokimėlį”.

Nuotraukų lauksime iki š. m. rugsėjo 1 d. Siųsti: ,,Nuotraukų konkur-
sui”, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba jpg formatu (ne ma-
žiau kaip 1000 px) el. paštu: redakcija@draugas.org; dalia.cidzikaite@
gmail.com arba laimaa@hotmail.com

D È M E S I O !
Asmeniniai skelbimai ,,Drauge” 

spausdinami nemokamai. Tel. 773-585-9500. 


