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Dalia Cidzikaitė

Netrukus per visą Ameriką, net
pačiuose negausiausiuose lietuviš-
kuose telkiniuose, nuvilnys Lietuvos
Nepriklausomybei skirti minėjimai.
Vienas pirmųjų tokių minėjimų įvyko
š. m. vasario 15 d. Maria High School

auditorijoje, Čikagoje, surengtas
Amerikos lietuvių tarybos (ALT’o)
Čikagos skyriaus.

Pagerbus vėliavas, skambant
JAV ir Lietuvos himnams, tylos mi-
nute prisiminus visus žuvusius už
Lietuvos laisvę, dr. kun. Kęstučiui
Trimakui jausmingai sukalbėjus in-

vokaciją, o Čikagos lituanistinės mo-
kyklos mokinėms Indrei Bielskutei ir
Simonai Lapinskaitei perskaičius
Nepriklausomybės paskelbimo ir
Valstybės atkūrimo aktus, minėjimą
vedusi Vida Kuprytė į sceną sveiki-
nimo žodį tarti pakvietė LR gen. kon-
sulę Čikagoje Skaistę Aniulienę.

Gen. konsulė Čikagoje pasi-
džiaugė, kad Lietuva švenčia savo
Nepriklausomybės šventę su gerais
draugais ir sąjungininkais – Jungti-
nėmis Amerikos Valstijomis, su ku-
riomis mūsų šalis diplomatinius san-
tykius užmezgė 1922 metais. S. Aniu-
lienė sakė, jog Lietuva prisimena
Amerikos palaikymą ir pagalbą sun-
kiu Lietuvai laikotarpiu. ,,JAV tapo
namais daugeliui lietuvių. Čia buvo
gerbiamas lietuviškas tautinis pa-
veldas, palaikomi kilnūs išeivių sie-
kiai suteikti reikalingos pagalbos
Lietuvai.”

Šį minėjimą surengusiam ALT’ui
Lietuvos diplomatė padėkojo už nuo-
lat palaikytus šiltus ir draugiškus
santykius Nukelta į 8 psl.

Lietuva ir JAV
kartu kovos su
nusikalstamumu

Vilnius, vasario 17 d. (ELTA) –
Daug diskusijų keliantis dvigubos pi-
lietybės klausimas gali būti sprendžia-
mas ir referendume. Jame būtų svars-
toma galimybė keisti 12-ąjį Konstitu-
cijos straipsnį dėl dvigubos pilietybės
apribojimų.

Apie tai kalbėta vykusiame prezi-

dento Valdo Adamkaus ir Seimo valdy-
bos narių susitikime. Pasak šalies va-
dovo atstovės spaudai Ritos Gruma-
daitės, prezidentas remtų Seimo apsi-
sprendimą rengti referendumą dėl
Konstitucijos 12-ojo str. pakeitimo.

Seimo pirmininko pavaduotojo
Raimondo Šukio teigimu, referendu-

mas galėtų būti surengtas kartu su
prezidento rinkimais. Seimo pirmi-
ninko pirmoji pavaduotoja Irena De-
gutienė sakė beveik neabejojanti, kad
iki šių prezidento rinkimų jam nebūtų
spėta pasirengti.

Parlamentarų nuomonės išsiskyrė
ir dėl Nukelta į 6 psl.

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) –
Vyriausybė ketina prašyti prezidento
teikti Seimui patvirtintinti beveik
prieš 4 mėnesius pasirašytą vyriau-
sybinį Lietuvos ir Jungtinių Ameri-
kos Valstijų (JAV) susitarimą bend-
radarbiauti nusikaltimų prevencijos
ir kovos su jais srityje. Šis klausimas
bus svarstomas šią savaitę vyksian-
čiame Vyriausybės posėdyje.

Tuometinio vidaus reikalų mi-
nistro Regimanto Čiupailos ir JAV
ambasadoriaus John Cloud pernai
spalio 29 d. pasirašytas susitarimas
tapo paskutiniu dokumentu, reika-
lingu beviziam režimui su JAV įtei-
sinti. Šis susitarimas formaliai už-
baigė pasirengimo procesą, siekiant
įtraukti Lietuvą į JAV vizų atsisaky-
mo programą.

Susitarime numatyta keistis in-
formacija ieškant pavojingų nusikal-
tėlių, tiriant sunkius nusikaltimus
panaudojant DNR profilius, kurie
yra labai veiksminga priemonė nu-
statytant asmenis, padariusius nusi-
kaltimus, arba tuos nusikaltimus
sujungti pagal biologinius pėdsakus,
rastus įvykio vietose. Taip pat nu-
matyta keistis pirštų atspaudais, ras-
tais įvykio vietose. Keičiantis šia in-
formacija ir duomenimis numatyta,
kad prieiga prie šios informacijos ir
duomenų bei jų tikrinimas būtų au-
tomatizuoti.

Lietuvos piliečiai, turintys bio-
metrinius pasus, gali vykti į JAV
naudodamiesi naująja bevizio režimo
tvarka nuo 2008 m. lapkričio 17 d.

•Skautybės kelias.
Idealai tie patys.
Skautai kviečia į Kaziuko
mugę (p. 2)
•Dar kartą apie Vasario
16–ąją (p. 3)
•Naujienos iš Huttenfeld
lietuvių telkinio (p. 4)
•ALT’o minėjimas: Apie
mūsų laimėjimus ir lau-
kiančius iššūkius (p. 1, 5,
8)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pinklės (41) (p. 9)
•Koncertas Lietuvos
vardo 1000–mečiui (p. 10)

Apie mùsû laimèjimus ir
laukiançius iõõùkius

Prašyta ginti žeminamâ
Lietuvos kultùrâ

Vilnius, vasario 16 d. (ELTA) –
Visais laikais kurti kultūrą reiškė
kurti valstybę, Vasario 16-ąją įteik-
damas Nacionalines kultūros ir meno
premijas pažymėjo prezidentas Val-
das Adamkus, prašęs laureatų nelikti
pasyviais stebėtojais, kai menkinama
ar įžeidinėjama Lietuvos kultūra.

2008 metų Nacionalinių premijų

ženklai ir diplomai prezidento
rūmuose įteikti šešiems garsiems
kultūros ir meno kūrėjams: aktorei
Rūtai Staliliūnaitei, rašytojai Vandai
Juknaitei, dainininkei Veronikai Po-
vilionienei, kompozitorei Ramintai
Šerkšnytei, vertėjui Antanui Gailiui
ir videomenininkui Deimantui Nar-
kevičiui. Nukelta į 6 psl.

Svarstytas dvigubos pilietybès klausimas

Įteiktos Nacionalinės kultūros ir meno premijos. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

ALT’o Čikagos skyriaus surengto Vasario 16-osios minėjimo garbingi svečiai.
J. Kuprio nuotr.
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SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

NEW YORK SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖNEW YORK SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖ

New York ,,Neringos” ir ,,Tauro” tunto
skaučių/tų Kaziuko mugė įvyks

sekmadienį, kovo 1 d.
Mugė atsidarys 11:30 val. r.

po šv. Mišių Viešpačio Atsimainymo
bažnyčios apatinėje salėje, Maspeth, NY.

Bus žaidimų vaikams, loterija, lietuviški gaminiai,

skanūs pietūs, veiks kavinė.

Kviečiame pabendrauti ir pasilinksminti

skautiškoje dvasioje!

Paremkite mūsų NY skautus!

Daugiau informacijos apie lietuvių
skautų veiklą rasite internete adresu:

www.skautai.net

DRAUGAS
(USPS-161000)
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

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

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

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

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

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

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

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org
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legal Holidays, the Tuesdays following Monday
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26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
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60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
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additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
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Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Per ALT’o Čikagos skyriaus
surengtą Vasario 16-sios minėji-
mą Maria High School Čikagoje
pagrindinis kalbėtojas Saulius
Anužis pripažino: ,,Jei šiandien
būtų mūsų kartos atsakomybė
pastatyti parapijas, jas išlaikyti,
abejoju, ar mes tą padarytume.
Mes šiuo laiku daugiau uždir-
bame, turime geresnius darbus,
esame baigę aukštuosius moks-
lus, bet pažiūrėjus, kaip mes da-
lyvaujame veikloje, abejoju, ar
būtume tokie sėkmingi kaip
mūsų tėvai.” Tad ką mes palik-
sime augančiai kartai ir būsi-
moms kartoms? – klausė jis. Tai,
anot minėjimo svečio, yra ne tik
iššūkis, bet ir jo kartos atsako-
mybė. Pirštinė mesta. Ar iššūkis
bus priimtas?

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Idealai tie patys
v.s.fil. GINTAUTAS TAORAS

Perimdamas Lietuvių skautų są-
jungos tarybos pirmininko pareigas,
dėkoju už man išreikštą pasitikėji-
mą. Nuoširdus ačiū buvusiam pirmi-
ninkui v.s.fil. Gintarui Plačui, Pirmi-
jos ir Tarybos nariams už atliktą dar-
bą praėjusioje kadencijoje.

Šiandien pradedame naują mūsų
Sąjungos veiklos puslapį. Vykstant
vadovybės rinkimams Sąjungoje,
daugelis klausė ,,kodėl nuo dabar bus
vienas Vyriausias skautininkas,(-ė) ir
pavaduotojas,(-a) Skaučių seserijai ir
Skautų brolijai? Kodėl yra jungiamos
tos dvi šakos?” Mano nuomone, šis –
administracinis sujungimas galėjo
būti įvykdytas dešimt metų anksčiau.
Organizacijoje turint vieną iždininką,
vieną tiekimo skyriaus vedėją labai
palengvėja darbas. Mūsų iškylos, sto-
vyklos, vadovų suvažiavimai vyksta
kartu, daugelis vienetų mažesnėse
vietovėse yra mišrūs – pats tinka-
miausias laikas sutvarkyti ir admi-
nistracinius darbus.

Mano profesiniame darbe per
paskutinius 15 metų teko daug kartų
daryti tokius sprendimus – sujungti
skyrius. Tokiais atvejais yra svarbu
pateikti pilną informaciją: kas vyks-
ta, kodėl taip daroma, kokia iš to
nauda. Žmonės nėra linkę keisti nu-
sistovėjusios tvarkos, bijo prarasti
saugumo jausmą. Tas pats ir mūsų
organizacijoje.

Šis sujungimas nepakeičia mūsų
įstatų, nepakeičia mūsų šūkio. Pa-
tyrimo laipsniai, lavinimo programos
lieka atskiros kiekvienai šakai. Mūsų
idealai tie patys – auklėti jaunimą
skautišku metodu dorais savarankiš-
kais asmenimis.

Šiandien pareigas perėmusieji
vyr. skautininkė sesė Rūta Baltaduo-
nytė-Lemon ir pavaduotojas brolis
Tomas Dundzila stovi prieš nelengvą
darbą. Bet kartu su jais bus ir Sąjun-
gos Taryba bei Pirmija, kuri turi būti
papildomu ištekliumi šakoms. Tai ne
tik mūsų, bet ir visų Sąjungoje sesių

ir brolių pareiga. Mūsų uždavinys yra
ne tik toliau stiprinti Sąjungą, bet ir
prisiminti ir atnaujinti kai kurias,
anksčiau sėkmingai vykdytas veiklos
dalis.

Šiandien Taryboje steigiame tris
naujas komisijas.

Informacijos komisija išnagrinės
ir pateiks Pirmijai pasiūlymus kaip,
naudojantis šių laikų galimybėmis,
geriausiai pasiekti visus mūsų Sąjun-
gos narius – jaunus ir vyresnius. Są-
jungoje esame trys kartos. Kai kurie
vyresnieji daugiau remiasi spauda,
mažiau kompiuteriu, o jaunimas – tik
kompiuteriu. Tai sudėtinga padėtis,
bet rasime bendrą kelią visus pasiek-
ti: ir tuos, kurie yra arti, ir tą jauni-
mą, kuris iš savo vieneto yra išvykęs
tolimon mokyklon.

Finansų komisija pateiks Pirmi-
jai pasiūlymus dėl Sąjungoje vykdo-
mų darbų finansavimo. Šia proga
nuoširdus ,,ačiū” Lietuviškosios
Skautybės Fondo valdybai už jų
darbą ir nuolatinę paramą Sąjungai.
Per Skautybės fondo 33 gyvavimo
metus įvairiems darbams sąjungoje
buvo paskirta daugiau nei 300,000

dolerių. Turime atnaujinti mūsų
vietovėse fondo atstovų veiklą, kad
šis darbas eitų pirmyn.

* * *
,,Skautų aidas”. Malonu pra-

nešti, kad v.s.fil. Gintaras Plačas su-
tiko redaguoti ,,Skautų aidą”. Jis
sudarys komisiją, kuri rūpinsis su-
rasti geriausią būdą ,,Skautų aidą”
spausdinti bei platinti. ,,Skautų
aidas” yra leidžiamas jau 85 metus.
Mažai yra belikę iš tų žurnalų, kurie
buvo atkurti išeivijoje, kai Lietuva
buvo okupuota, ir ypač po 1991 m.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę.
Mes turime kuo didžiuotis. Šiandien
2009 metus aš skelbiu ,,Skautų aido”
metais. Šventę pradėsime š.m. kovo 1
d., Toronto mieste, Kaziuko mugės
metu ir baigsime Chicagoje rudenį.
,,Skautų aidas” po Antrojo pasaulinio
karo buvo atkurtas Vokietijoje 1946
m., o baigiantis imigracijai vėl atgai-
vintas 1950 m. Kanadoje. Ačiū vi-
siems, kurie per daugelį metų prisi-
dėjo prie ,,Skautų aido” gyvavimo.

* * *
Mūsų organizacijoje daug dėme-

sio skiriame vadovų lavinimui. Pa-
kviečiau v.s. Romą Otto būti Pirmijos
nariu vadovų reikalams Sąjungoje.
Vienas iš uždavinių bus atgaivinti
Gilwell kursus Sąjungoje. Mūsų na-
riai šiuo metu lanko ir baigia Gilwell
kursus pavieniai pas amerikiečius
skautus. Norime, kad brolis Romas
pasirūpintų apie galimybes kursus
baigti lietuviškose skiltyse Amerikos
ar Kanados vedamuose kursuose.
Praeityje mes tą turėjome su labai
teigiamomis pasekmėmis.

Stengsimės, kiek įmanoma, pa-
laikyti ryšius su skautais Lietuvoje,
su kitų tautų skautais. Labai svarbu
yra bendrauti su lietuviškomis orga-
nizacijomis išeivijoje, nes mus jungia
bendras tikslas – išlaikyti lietuvybę
gyvą. Prašau mūsų vadovus surasti
būdą patraukti naujai atvykusį lietu-
višką jaunimą į skautiškas eiles.
Skautybė gali labai daug duoti.

Sesės ir broliai, kviečiu Jus ir
prašau Jūsų pagalbos ir paramos pri-
sidedant prie Sąjungos darbų, jos tęs-
tinumo. Žinau, kad mes visi esame
labai užsiėmę, bet raskime laiko pa-
daryti nors vieną gerą darbelį šios
kadencijos metu. Kad ir mažais
žingsniais, kartu dirbdami ženkime
pirmyn į mūsų 95-tų metų Jubiliejinę
stovyklą.

Kalba sakyta 2009 m. sausio 31
d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
IL, perimant LSS Tarybos pirmininko
pareigas.

Tarybos pirmininko pareigas peri-
mant prie LSS vėliavos v.s. fil. Gin-
taras Plačas ir v.s.fil. Gintautas
Taoras.

Čikagos lietuvių skautų tradicinė
Kaziuko mugė jau artėja

Dėmesio! Dėmesio!
Čikagos lietuvių skautų tradicinė Kaziuko

mugė įvyks š.m. kovo 1 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Mugė prasidės šv. Mišiomis 9 val. r.
Atidarymas vyks Jaunimo

rūmuose po šv. Mišių.
Kviečiame visą lietuvišką visuomenę dalyvauti šioje
ypatingoje lietuviško jaunimo suruoštoje šventėje.

Kviečiame prekybininkus dalyvauti
Kaziuko mugėje

Kviečiame įvairius prekybininkus dalyvauti ir
parduoti savo pagamintas prekes per Čikagos lietu-
vių skautų tradicinę Kaziuko mugę, kuri įvyks š.m.
kovo 1 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Daugiau informacijos gausite kreipęsi į sesę
Daną Mikužienę tel: 815-725-8494 arba el. paštu:
mikuzis3@att.net
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Nupilietinti
baudžiauninkai laisvės

netrokšta
PETRAS KATINAS

Žinomas visame pasaulyje, gerbiamas už savo tvirtumą laikantis
žmogiškų, humanistinių vertybių, rusų kino režisierius Aleksej
German su giliu liūdesiu konstatuoja, kodėl rusai niekaip neiš-

sikapsto iš nuolankios vergystės dalios. Milijonai vergų šimtmečiais pak-
lusniai neša savo vergystės naštą, tarnaudami savo tironams. Jis teigia,
kad nors „Rusijoje jau ne viduramžiai, bet rusai išliko vergovinėje siste-
moje. Dar imperatoriui Aleksandrui II panaikinus baudžiavą, didelė dalis
valstiečių baudžiauninkų net rengė sukilimus, siekdami išsaugoti baudžia-
vą. Jie nesutiko ir nenorėjo baudžiavos panaikinimo ir neįsivaizdavo, kaip
galima gyventi laisvėje. (…) O štai nesenos istorijos faktai. Pirmiausia,
pilietinis karas, kai masiškai buvo žudomi geriausi rusų žmonės. Ryš-
kiausias to pavyzdys, kai to karo pabaigoje baltųjų armijoje kovojusiems
karininkams bolševikų vadai ir komisarai pažadėjo laisvę, jeigu jie nu-
trauks pasipriešinimą. O karininkams sudėjus ginklus, vien tik Kryme
buvo nužudyta dešimtys tūkstančių karininkų, jų šeimų narių. Per išti-
sus dešimtmečius savos tautos naikinimas nesustojo Rusijoje, o vėliau
buvo vykdomas ir jos užgrobtose žemėse, tapusiose Sovietų Sąjunga. Dirb-
tinai sukeliant badą, vykdant ‘išbuožinimą’, kuriant ‘kolchozus’, per sta-
lininę pramonės revoliuciją, kai vergiškose statybose, nesilaikant elemen-
tariausių taisyklių, nuo nepakeliamo darbo ir bado mirė milijonai.

Ir prieš karą, ir jam pasibaigus vyko tie patys procesai. Štai ištiki-
miausio Stalino satrapo, ‘karvedžio’ Vorošilovo įsakymu vien 1936, 1937,
1938 m. buvo sušaudyta 40 tūkst. ‘darbininkų ir valstiečių’, Raudonosios
armijos karininkų. Ir ne tik sušaudyta. Kiek jų atsidūrė koncentracijos
lageriuose, pasmerkti bado ir vergiško darbo mirčiai, niekas tiksliai neži-
no. Rusijos, o vėliau ir sovietinės inteligentijos geriausi atstovai irgi buvo
sušaudyti ar supuvo GULAG’o lageriuose. (…) Tai ne tik prasilenkia su
elementariausiomis žmogiškumo normomis, bet yra baisus pasityčiojimas
iš mūsų visų. Deja, neatgailavome nei tada, nei dabar. Daugelis įsitikinę ir
tebetvirtina, kad viskas, kas vyko – masinės žudynės, GULAG‘ai, kol-
chozinė vergovė – tikrąja to žodžio prasme buvo teisingi dalykai. Nes, pa-
sirodo, tik todėl Rusija tapo klestinti ir galinga. Todėl neatsisakius tokio
požiūrio, neatlikus atgailos, nepraliejus nė vienos ašaros dėl milijonų nu-
žudytų ir nukankintų, mums yra taip nepaprastai sunku žengti į priekį.
Akivaizdu, kad beveik beviltiškai pablogėjusi visos rusų tautos dvasinė
sveikata toliau blogėja”, – įsitikinęs German.

Jeigu po Sovietų Sąjungos žlugimo atėjus į valdžią prezidentui Boris
Jelcin ir jo komandai buvo bandoma, nepaisant chaoso ekonomikoje, at-
verti rusų tautos akis į savo niūrią praeitį, iš to nieko neišėjo. Pirmiausia
todėl, kad buvusioji partinė nomenklatūra, KGB aparatas sugebėjo labai
greitai pasisavinti visą valstybės turtą, užgrobti naftos ir dujų verslą ir,
svarbiausia, jų eksportą. Taip pat aliuminio ir kitų metalų pramonę.
Neregėtai pakilus energetikos išteklių (naftos ir dujų) kainoms ir atėjus į
valdžią Vladimir Putin ir jo kagėbistiniam aparatui, buvo bemat paminti
ir suniekinti vos pradėję dygti demokratijos daigai. Netgi skubiai perrašy-
ta, ypač naujausių laikų, Rusijos istorija. Putin beveik oficialiai paskelb-
tas naujosios Rusijos epochos vadu ir mokytoju. Tiesa, vietoj tradiciškai
keikto „Vakarų imperializmo” imta naudoti terminą „vienpoliaris pa-
saulis”. Turima galvoje, kad tas vienpoliaris pasaulis yra Amerika, o Ru-
sija, turinti atskirą ir absoliučiai skirtingą civilizaciją nuo Vakarų pa-
saulio, tiesiog privalo visam pasauliui atnešti tą savo civilizaciją. Tiesa,
kol kas dar nekalbama atvirai, kaip tai bus padaryta. Tai yra, ar ta rusiš-
ka civilizacija bus atnešta ant durtuvų, kaip tai buvo daroma nuo pat 1917
metų, ar kitais būdais. Pvz., tas pats Putin, paskelbęs apie Wall Street
galą. Bet kodėl Kremliaus ideologai ir strategai, paskelbę karą „vienpo-
liariniam pasauliui”, siunčia savo vaikus mokytis į Vakarų šalių univer-
sitetus, važinėja Vakarų pasaulio pagamintais automobiliais? O savo mili-
jonus laiko ne kokios Zimbabvės ar Venesuelos, o to „vienpoliarinio” pa-
saulio bankuose.

Pagaliau, prasidėjus pasaulio finansinei-ekonominei krizei, kritus
naftos kainoms, ėmė griūti ir Putin išgirtasis Rusijos rublis. Ne kas kitas,
o Putin pavaduotojas, vicepremjeras ir finansų ministras Aleksej Kudrin
pareiškė, kad 2009 m. valstybės biudžeto deficitas pasieks mažiausiai 2,5
trilijonų rublių, infliacija bus 13 proc., o vienas JAV doleris kainuos 32–34
rublius. Kudrin įsitikinęs, kad 2009 m. bus labai sunkūs Rusijos ekono-
mikai. Sunkiausi per paskutinįjį dešimtmetį.

Bet ne tai svarbiausia. Tokia padėtis gerokai atšaldys paties valdovo
Putin ir jo „berniuko mušimui” – prezidento D. Medvedev bei jų generolų
karštas galvas. Bent jau artimiausi kaimynai šiek tiek atsipūs. Bet, kaip
pabrėžė žinomas Rusijos žmogaus teisių gynėjas, „Memorialo” organi-
zacijos pirmininkas, taip pat akademiko A. Sacharov fondo vadovas Sergej
Kovaliov, jokių prošvaisčių Rusijos visuomenės gyvenimo demokratėjime
nėra, o visuomenė tampa pasyvesnė ir faktiškai grįžo prie sovietinio aklo
paklusnumo ir abejingumo. „Vis didėja politinių žmogžudysčių skaičius.
Kaip įprasta, pirmiausia pašalinami valdžios kritikai. Čečėnijoje ir kituose
Kaukazo regionuose, o taip pat ir už Rusijos ribų, ne kartą buvo ir tebe-
vykdomas valstybinis teroras. Masinės informacijos priemonėse įvesta
pati šlykščiausia cenzūros forma – priverstinė Nukelta į 8 psl.

DAR KARTĄ APIE
VASARIO 16-ĄJĄ
ANDRIUS NAVICKAS

Paradoksalu, bet sovietmečiu
švęsti Vasario 16-ąją buvo paprasčiau
nei šiandien. Laisva Lietuva buvo
kaip Pažadėtoji žemė, šviesi alterna-
tyva kasdieniam absurdui, nepritek-
liui, neteisybei. Ši alternatyva vienijo
ir teikė jėgų, padėjo išlikti žmonėmis
aplinkoje, kurioje patogu buvo tapti
totalitarinės valdžios valdomos ban-
dos dalimi. Andai pakakdavo gesto,
šventinės šypsenos, netikėčiausiose
vietose stebuklingai pražydusios
trispalvės ir sovietinis griozdas krūp-
telėdavo. Vasario 16-oji sovietmečiu
dar kartą patvirtindavo, jog jokia
tamsa niekada neužgoš šviesos. Jie
silpni. Jie bijo. Jie širdyje žino, kad
vis vien kažkada praloš, Melas, išda-
vystė, pyktis visada pralaimi. Tai dės-
nis, kurį pernelyg dažnai pamirštame
šiandien.

O kokia nuostabi sovietmečiu
atrodė trispalvė. Tarsi rojaus švytėji-
mas pilkumos terorizuojamoje kas-
dienybėje.

Atėjo laisvės metas. Kartu su
daugybę pamokų. Pavyzdžiui, jog
nėra paprasta būti laisvu žmogumi,
kuris atsako už save, už savo klaidas.
Laisvė – tai išbandymas. Vergus
kartu laiko šeimininkų baimė, bizū-
nai, pagaliau, ir grandinės, sujun-
giančios į grupę. Kas vienija laisvus
žmones? Kaip turėtų būti kuriama
bendrystė? Vasario 16-oji vis labiau
tapo dar vienu laisvadieniu, „val-
diškų” žodžių porcija. Tuo labiau,
kad su „laisve” susijusių datų kalen-
doriuje atsirado pakankamai daug.
Tuo labiau, kad žodis „laisvė” jau
nebebuvo šviesi ir šildanti alternaty-
va, tai buvo erškėčiais apaugęs kelias,
kuriuo einame čia ir dabar.

Man asmeniškai valstybinių
švenčių vertė, jų atgaiva sumažėjo,
kai jų organizatoriais ir kalbėtojais
tapo tie, kurie andai drebėdami ir
putodami pykčiu plėšė trispalves,
siuntė žmones į klaikias KGB ka-
meras, užsirašinėjo vaikščiojančių į
bažnyčią vardus ir kalbėjo plenu-
muose, pripildydami erdvę bereikš-
mių žodžių mase. Pamenu, kai kartą,
klausydamas, kaip Vasario 16-ąją
liaupsina politikas, kuris tarnavo vy-
riausia sovietinio režimo teatro ma-
rionete, kaip jis kalba apie kovos už

laisvę didybę, pajutau, jog nebegaliu
atsispirti slogiam jausmui – JIE
pavogė iš mūsų net pačią gražiausią
šventę. Ne kartą širdį perliedavo šal-
tukas, lydimas minties – JIE pavogė
iš manęs mano Tėvynę.

Tik vėliau supratau, kad pakliu-
vau į Piktojo paspęstus spąstus. Su-
pratau, kad vis dar galvoju kaip ver-
gas, o ne kaip laisvas žmogus. Su-
pratau, jog JIE tėra dar vienas erš-
kėtis, kuris niekada neužgoš Viešpa-
ties padovanotos Tėvynės.

Kita vertus, net nevilties spąstai
gali būti Viešpaties dovana. Džiau-
giuosi, jog jaučiausi sugniuždytas,
nes dabar galiu suprasti žmones,
kurie gyvena suvilioti pasakymų:
„Nusipelnėme gyventi geriau”, „Ne
dėl tokios Lietuvos kovojome”, „Šalin
valdžios išperas.” Galiu suprasti, nes
daugumos jų neviltis, skausmas tikri.
Jie neša sunkią pykčio naštą. Tačiau
nebegaliu pateisinti, nebegaliu stoti
šalia jų. Nes tvirtai žinau, kad laisvė
ir neviltis, laisvė ir tūžmastis – nesu-
derinami dalykai. Žinau, kad laisvė
yra išauginama širdyje ir niekas ne-
gali paversti žmogaus vergu, jei jis
pats su tuo nesutinka.

Jei Vasario 16-osios deklaracijos
kūrėjai pradžioje patys turėjo tapti
laisvais žmonėmis, o tik paskui galėjo
pakviesti Tautą į laisvės nuotykį. Jei
jie būtų likę vergai, jie tik skėsčiotų
rankomis ir sakytų, kad Nepriklau-
somybė tokiomis sąlygomis, kai šalia
Rusija, Vokietija, Lenkija tiesiog neį-
manoma. Keiktų vienas kitą, piktin-
tųsi – t.y. tik toliau paprasčiausiai
žvangintų grandines. Jei pokariu
nebūtų tūkstančių laisvų lietuvių,
nebūtų buvę partizanų. Būti besipik-
tinančiais vergais daug paprasčiau
nei kovoti už tai, kuo tiki. Jei per At-
gimimą nebūtume pajutę laisvės sko-
nio, nebūtų ir Sausio 13-osios žygdar-
bio.

Beje, prieš ištariant įprastą sa-
kinį: „Ne dėl tokios Lietuvos kovo-
jome”, siūlau sąžiningai pagalvoti,
kiek kiekvienas iš mūsų dalyvavome
ir dalyvaujame laisvės žygyje? Ką
esame paaukoję ir ką pasiryžę dar
paaukoti? Kiek kartų buvome ištiki-
mi Tėvynei, kai kiti svyravo? Kiek
kartų drąsinome bendražygius? Kiek
kartų sugebėjome širdyje įveikti
pyktį ir neviltį? Kiek kartų kovojome
už valstybei svarbius sprendimus,
nors asmeniškai jums jie neatneš
materialinės naudos ar net privers
kažko atsisakyti?

Laisvės niekas negali pavogti.
Jos tik galima atsisakyti, iškeičiant į
vergo grandines, kurių žvangėjimas
ne vienam yra gražiausia muzika. Aš
dėkingas Viešpačiui už tai, kad jis
padovanojo Vasario 16-ąją, Kovo 11-
ąją, net Sausio 13-ąją. Dėkoju taip pat
už tai, kad padėjo suprasti, jog būti
laisvu žmogumi – tai kasdien apsis-
pręsti už tai, kuo tiki. Na, o per šių
metų Vasario 16-ąją linkiu Trispal-
vės plazdėjime išvysti Viešpaties šyp-
seną.

„Artuma”
2009 m., nr.2

Atėjo laisvės me-
tas. Kartu su daugy-
bę pamokų. Pavyz-
džiui, jog nėra pa-
prasta būti laisvu
žmogumi, kuris at-
sako už save, už sa-
vo klaidas. Laisvė –
tai išbandymas.
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HÜTTENFELD, VOKIETIJA

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis;
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!

www.draugas.org

Metinis VLB Romuvos apylinkės
narių susirinkimas

PETRAS VERŠELIS

2009 m. sausio mėn. 17 d. Hüt-
tenfeldo Romuvos pilies didžiojoje sa-
lėje įvyko Vokietijos Lietuvių Bend-
ruomenės (VLB) Romuvos apylinkės
metinis narių susirinkimas. Per ofi-
cialų posėdį buvo perrinkta valdyba,
vadovaujama Irenos Timpienės, po to
vyko meninė programa ir bendras po-
būvis.

Išsirinkus susirinkimo prezidiu-
mą ir perskaičius praeito susirinkimo
protokolą, apylinkės pirmininkė Tim-
pienė savo pranešimą pradėjo tylos
minute, pagerbdama prieš mėnesį
mirusį Vasario 16-osios gimnazijos
direktorių Andrių Šmitą. Pranešime
Timpienė paminėjo, kad apylinkei
priklauso 140 narių, ji išvardijo dau-
gybę renginių, kuriuos apylinkės val-
dyba suorganizavo arba prie kurių
prisidėjo. Savo pranešimą pirmininkė
baigė padėka apylinkės nariams, ku-
rie savo darbais padeda apylinkės
valdybai.

Po iždininkės, Kiškių klubo va-
dovės ir kontrolės komisijos prane-
šimų ir diskusijų valdyba buvo at-
leista nuo einamų pareigų. Naujos
valdybos ir kontrolės komisijos rinki-
mai praėjo labai greitai, nes seni na-
riai buvo perrinkti naujai kadencijai.
Valdybą ir toliau sudaro: pirmininkė
Timpienė, sekretorė Marija Schaefe-

rienė, iždininkė Rita Luinienė, narės
Bronė Lipšienė, Inga Senkutė-Schol-
zienė bei Ona Šiugždinienė. Kont-
rolės komisiją sudaro Greta Kotkie-
nė ir Ronaldas Tesnau. Visuotinis na-
rių susirinkimas užbaigtas kun. Jo-
no Dėdino, kuris sausio mėn. 10 d.
šventė savo gimtadienį, pagerbimu,
sugiedant jam ,,Ilgiausių metų”.

Po trumpos pertraukos prasidėjo
meninė programa. Timpienė buvo pa-
žadėjusi netikėtumą. Ir tikrai buvo
netikėta, kai į sceną išėjo devynios
jaunos moterys, pasipuošusios lietu-
viškais tautiniais drabužiais – VLB
Mülheimo/Esseno apylinkės folklori-
nis ansamblis ,,Leliumai”, vadovauja-
mas Danajos, kuri pati Hüttenfel-
de gerai jau yra žinoma, čia ne kartą
yra buvusi. ,,Leliumai” atliko įvairią
programą: dainavo liaudies dainas
lietuviškai ir žemaitiškai, šoko tau-
tinius šokius ir ratelius, net įtrau-
damos publiką, grojo įvairiais instru-
mentais, tarp jų ir lietuviškais sku-
dučiais bei kanklėmis. Šalia ansamb-

lio vadovės Danajos, koncertą lydėju-
sios smuiku, kurį valdo turbūt ne blo-
giau kaip André Rieu, iš ,,Leliumai”
ansamblio išsiskyrė ir akordeonistė
Vilma Kindermanienė.

Po meninės programos apylinkės
nariai ir svečiai vaišinosi valdybos pa-
ruoštomis gėrybėmis, šnekučiavosi ir
linksminosi iki vėlyvos nakties.

Danaja smuikuoja. Petro Veršelio nuotraukos

2009-ji metai yra nepaprasti me-
tai. Prieš tūkstantį metų pirmą kar-
tą raštiškai buvo paminėtas Lietuvos
vardas, o Vilniui šiais metais suteik-
tas „Europos kultūros sostinės 2009”
titulas. Todėl ir lietuviška ,,Meilės
galerija” Hüttenfelde, kuriai vado-
vauja dailininkė Meilė Veršelienė, įsi-
jungs į šiais metais visame pasaulyje
vykstančių lietuviškų kultūrinų ren-
ginių gretas.

Pirmiausia, sausio mėn. gale lie-
tuviškais motyvais buvo papuoštas
galerijos langas ir priekinė jo dalis.
Eksponuoti plakatai ir informacinė
medžiaga apie tūkstantmetį ir Vilnių
– Europos kultūros sostinę–2009. Iš-
statytos ir fotomenininkės Marijos
Dambriūnaitės-Šmitienės meninės
nuotraukos apie jubiliejinių Naujųjų
metų sutikimą Vilniuje. Visa tai pa-
pildyta lietuviškais liaudies meno dir-
biniais ir Lietuvos auksu – gintaru.

Netrukus, kovo mėn. 14 d., ,,Mei-
lės galerijoje” prasidės Erfurte gyve-
nančios lietuvės dailininkės Laimu-
tės Schneiderienės paveikslų paroda.
Vokietijos miestas Erfurtas jau keletą
dešimtmečių yra susiseseriavęs su
Vilniumi. Schneiderienės parodos

„Prūsijos lietuviai – mūsų širdžių
broliai” darbai, gimę iš Kristijono Do-
nelaičio „Metų” poemos, ,,Meilės ga-
lerijoje” bus rodomi iki balandžio
mėn. 11 d.

Paskutiniame 2009 metų ketvir-
tyje, nuo spalio mėn. 31 d. iki lapkri-
čio mėn. 28 d., vėl vyks lietuvio daili-
ninko darbų paroda ,,Meilės galerijo-
je”. Menininko pavardė bus paskelb-
ta spaudoje vėliau.

,,Meilės galerijoje” vyks ir mažes-
ni renginiai, susiję su Lietuvos vardo
ar Vilniaus – Europos kultūros sosti-
nės – tematika. Apie tai irgi bus in-
formuojama per spaudą.

,,Meilės galeriją” galima laikyti
lietuviškos kultūros ambasadoriumi
Vokietijoje. Įvairiais renginiais ji daro
viską, kad Lietuvos vardas plačiau
būtų žinomas ir populiarėtų ne vien
Hüttenfelde ir Lampertheime, bet ir
visoje Vokietijoje. Šiam tikslui pasiek-
ti ,,Meilės galerija” palaiko labai
glaudžius ryšius su Lampertheimo
miesto kultūros departamento vedėju
Rolf Hecher ir yra remiama Lam-
pertheimo miesto akcijos „Cultur
Communal”.

Lietuvos vardo tūkstantmečio
paminėjimas ,,Meilės galerijoje”

Lietuviškos ,,Meilės galerijos” Hüttenfelde vitrina.

VLB Romuvos apylinkės valdyba (iš k.): Inga Senkutė-Scholzienė, Ona
Šiugždinienė, Bronė Lipšienė, Rita Luinienė, Marija Schaeferienė ir pir-
mininkė Irena Timpienė.
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Š. m. sausio 14 d. ,,Drauge”
skyrelyje ,,Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai” perskaičiau Eglės Juod-
valkės laišką ,,Sudėtinių pavardžių
rašyba”. Savo nuomonės apie iš-
sakytą Juodvalkės pastabą čia neiš-
sakysiu, bet man visuomet užkliūva

pavardė Juodvalkė. Jei ji būtų nete-
kėjusi moteris, lietuviškai skambėtų
Juodvalkytė, jei tekėjusi – tai Juod-
valkienė. 

Rožė Ražauskienė
Dearborn Heights, MI

DÈL PAVARDÈS JUODVALKÈ

Dėkoju už paklausimą apie mano
pavardės galūnę. Prieš 36-rius metus
profesorė Marija Saulaitytė, tuo metu
vadovavusi Lietuvių kalbos ir lite-
ratūros katedrai Ilinojaus univer-
sitete Chicago Circle, studentė, ku-
rios pavardę pamiršau, aš, tuo metu
Eglė Juodvalkytė, bei studentė Snie-
guolė Zalatoriūtė (ar ji buvo kartu, ar
prisidėjo po to, irgi neatsimenu) susė-
dome ir reiškėme nepasitenkinimą,
kad lietuviškos moterų pavardės rodo
priklausomybę vyrams: pvz., Rožaus-
kytė, Rožauskaitė (Rožauskio ar Ro-
žausko duktė), Rožauskienė (Ro-
žausko žmona). 

Beje, pavardė Rožauskas turi
suslavintą galūnę. Lietuviška pavar-
dė galėjo būti Rožėnas, Rožutis, Ro-
žas, Rožė. Gal yra ir daugiau galimy-
bių (nesu kalbininkė, tik lietuvių kal-
bos mylėtoja), bet galūnė -auskas yra
sulietuvinta slaviška galūnė -ovski.
Pavyzdžiui, mano dėdė, karininkas
Antanas Tverskis, Nepriklausomoje
Lietuvoje prieš Antrąjį pasaulinį karą
per teismą pakeitė savo pavardę į
Tveras, t.y. iš sulenkintos pavardės
grąžino į lietuvišką, bet tai jau kitas
klausimas. 

Grįžkime prie mano pavardės
galūnės. Taip pat buvom nepatenkin-
tos, kad vyrų pavardės nesikeičia.
Šnekamojoj kalboj sakoma: Juod-
valkiukas ar Rožanskiukas, bet tik
pamėginkit „senbernį” profesorių,
ypač vyresnio amžiaus, universitete

pavadinti gerbiamu profesorium
Juodvalkiuku ar Rožanskiuku. Tai
būtų laikoma įžeidimu. Tokios tradi-
cijos nėra. Kadangi mes nenorėjom
nieko naikinti, bet norėjom kitos ga-
limybės, kuri rodytų moters lytį (to
reikalauja lietuvių kalba), o nerodytų
priklausomybės ar vedybinio statuso,
ieškojom kitos galūnės. Profesorė
enciklopedijoje patikrino, kad moterų
pavardės tiktai su galūne -ė buvo var-
tojamos kai kuriose Lietuvos vieto-
vėse prieš šimtmečius, tad nieko
naujo neįvedėme, nepanaikinome, o
tik kitą moters pavardės rašymo ga-
limybę atgaivinome. Taip Saulaitytė
pasidarė Saulaite, Juodvalkytė –
Juodvalke ir Zalatoriūtė – Zalatore. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomy-
bę apie šią pavardės formą kalbėjau
per radiją, televiziją, atsakiau į žur-
nalistų ar žurnalisčių klausimus
spaudoje ir kai kurios moterys pra-
dėjo ją vartoti Lietuvoje. 

Liūdniau yra, kad yra lietuvių
moterų, kurios nepaiso lietuvių kal-
bos taisyklių ir per teismą savo pa-
vardes keičia į vyrų su vyriškom
galūnėm. Pasidaro tokios nesąmonės
kaip, sakykim, Gailė Kaulas, Miglė
Subačius. Tai tokia tos moterų pavar-
džių galūnės -ė genezė. Beje, tokią
galūnę pasirinktinai gali naudoti
susituokusios ar nesusituokusios
moterys.

Eglė Juodvalkė 
La Grange, IL

MOTERÛ PAVARDÑIÛ GALÙNÈS –È GENEZÈ

2009 m. vasario 16 d.

Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Jungtinėse
Amerikos Valstijose Audriaus Brūzgos sveikinimas

Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo proga

Mieli tautiečiai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus Lietuvos Valstybės atkūrimo die-
nos proga.

Vasario 16-oji mums primena istorinius 1918-uosius, ragina
apžvelgti ir įvertinti visa, ką sukūrėme ir ko netekome per tuos 91-
rius metus.

Sukūrėme valstybę, apgynėme lietuvių tautą, išlaisvinome pilie-
tį. Netekome laisvės kovotojų, praradome visuomenės darną, išsi-
barstėme po pasaulį.

Šiandien mūsų Tėvynė yra laisva ir nepriklausoma, demokra-
tiniais pagrindais sutvarkyta, bet jos istorijos knyga dar nebaigta. Ją
rašome kiekvienas iš mūsų.

Šie metai ypatingi. Švęsdami Lietuvos vardo tūkstantmečio ju-
biliejų ir pristatydami Vilnių, kaip Europos kultūros sostinę, garsi-
name Lietuvos vardą visame pasaulyje.

Norėčiau palinkėti, kad ypač šiais  metais Vasario 16-osios garbė
ir prasmė sutelktų mus visus kantriam darbui tautos labui ir
gerovei, kad visus mus jungtų vienas vardas LIETUVA.

Audrius Brūzga
Ambasadorius

Apie mùsû laimèjimus ir
laukiançius iõõùkius 

Atkelta iš 1 psl. tarp Lietuvos ir
JAV, už ALT’o atstovavimą Lietuvos
interesams JAV vyriausybinėse orga-
nizacijose. Tai, anot S. Aniulienės,
prisidėjo ne tik prie Lietuvos gerovės,
bet ir prie Lietuvos pastangų puose-
lėti sąjungą ir ilgametę draugystę
tarp Lietuvos ir JAV. 

Minėjime dalyvavęs svečias iš
Washingon, DC JAV Valstybės depar-
tamento Skandinavijos ir Baltijos
reikalų vykdomasis direktorius Alan
Melzer savo apžvalginėje kalboje
nužymėjo nueitą Lietuvos kelią po
nepriklausomybės paskelbimo 1990
metais, ypatingą dėmesį atkreipda-
mas į Lietuvos ir JAV sąjungos per
šiuos beveik 20 metų augimą ir
stiprėjimą.

Šiais metais sueis 87 metai nuo
diplomatinių santykių tarp Lietuvos
ir JAV užmezgimo, sakė svečias.
Amerikos diplomatija didžiuojasi, jog
Lietuvai, Latvijai ir Estijai netekus
nepriklausomybės JAV nepripažino
neteisėtos Baltijos šalių okupacijos.
,,JAV ir toliau pripažino Lietuvos dip-
lomatus, laikė iškėlusi Lietuvos vėlia-
vą tarp kitų JAV valstybės departa-
mente iškabintų valstybių vėliavų.” 

A. Melzer sakė, jog pastaraisiais
metais JAV turėjo galimybę stebėti
ypatingą Lietuvos virtimą iš pa-
vergtos valstybės į NATO sąjungi-
ninkę ir Europos Sąjungos narę. Lie-
tuva ne tik įsiliejo į Vakarų demok-
ratinių šalių gretas, bet ir ėmėsi
vadovaujančiojo vaidmens tam tik-
ruose Europos projektuose. 

Jis pagyrė Lietuvos pasirengimą
ir ryžtą padėti kitoms demokratijos
siekiančioms valstybėms Europoje ir
kitur. ,,Nors ne visi Vilniaus įvykiai
susilaukia pirmųjų puslapių JAV
spaudoje, – teigė A. Melzer, – JAV
labai vertina Lietuvą, remiančią de-
mokratijos siekius pas save ir kitur
pasaulyje, pasirengusią pasiaukoti

dėl tų idealų.”
Lietuva gali didžiuotis, teigė JAV

valstybės pareigūnas, jog ji, tapusi
NATO nare, ne tik naudojasi NATO
teikiamu saugumu, bet ir pati tą
saugumą teikia. 

Lietuvai artėjant prie 20 metų
nepriklausomybės slenksčio, tapus
NATO nare, saugumas yra vienas
svarbiausių dalykų, kuris sieja JAV
su Lietuva. Nors, kaip sakė A. Melzer,
saugumą apibrėžia penktasis NATO
straipsnis, kuris teigia, kad reikalui
esant visos NATO narės padės viena
kitai, svarbus yra abipusis saugumo
įsipareigojimas. 

Lietuva tokį įsipareigojimą yra
prisiėmusi Afganistane. Dar 2002
metais, dveji metai prieš tampant
NATO nare, Lietuva pasiuntė savo
karius į Afganistaną. Lietuvos spec.
pajėgos tapo savotiška legenda,
sakoma, kad net Talibano kovotojai
bijo lietuvių karių, juokavo svečias.
Jis teigiamai įvertino paskutinių die-
nų LR premjero Andriaus Kubiliaus
ir LR užsienio reikalų ministro Vy-
gaudo Ušacko pareiškimus dėl ga-
limybės priglausti keletą Guantana-
mo kalinių Lietuvoje. 

Amerika vertina paskutiniaisiais
metais Lietuvos parodytas pastangas,
kad tokiose valstybėse kaip Gruzija ir
Ukraina galėtų skleistis demokratija.
Lietuvos balsas, prašantis šias vals-
tybes priimti į NATO, girdisi gar-
siausiai, sakė jis.

A. Melzer neapėjo ir vieno iš
didžiausių pokyčių Lietuvoje – eko-
nominio šalies augimo, kurio, anot
svečio, pavydėjo ne viena valstybė. Jo
nuomone, Andriaus Kubiliaus Vy-
riausybė atrodo įsipareigojusi išlaiky-
ti Lietuvą paviršiuje šios ekonominės
suirutės laikotarpiu.

JAV valstybės departamento pa-
reigūno teigimu, nors nėra vieninte-
lio sprendimo, kaip išspręsti Lietuvos
energetikos priklausomybės nuo Ru-
sijos klausimą, JAV skatina Lietuvą
prisijungti prie ES energetikos pro-
jektų ir imtis žygių pakeisti Ignalinos
atominę elektrinę nauja. 

Svečias pasidžiaugė, jog Lietuvos
priėmimas praėjusiais metais į bevizę
JAV programą yra mūsų šalies eko-
nominio augimo, saugumo, teisėt-
varkos įvertinimas. 

A. Melzer užtikrino, kad nauja
Obama administracija ir toliau sieks
glaudžių santykių su Lietuva. ,,Per
savo rinkimų kampaniją Obama leido
suprasti, kad jis supranta unikalią
Baltijos šalių strateginę padėtį re-
gione ir kad JAV ir toliau rems šių
šalių laisvę.” Svečias įsitikinęs, jog
nėra jokių priežasčių galvoti, kad
naujojoje       Nukelta į 8 psl.

Alan Melzer

Iš kairės: Čikagos lituanistinės mokyklos mokinės Indrė Bielskutė ir Simona
Lapinskaitė.
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JT: prekyba žmon∂mis teb∂ra
itin svarbi problema

Vilnius, vasario 17 d. (,,Inter-
fax”/,,Reuters”/BNS) –  Ekologinė
projekto ,,Nord Stream” poveikio ap-
linkai (pagal JT EEK Espo konven-
ciją) ataskaita baigta ir bus pateikta
visuomenei svarstyti nuo 2009 m. ko-
vo pradžios, pranešė projektą vyk-
dantis susivienijimas ,,Nord Stream”.

Pranešime nurodoma, kad iki to
laiko įmonė pateiks išverstą į devynių
Baltijos šalių kalbas ataskaitos tekstą
su visomis galutinėmis pastabomis ir
komentarais. Taip nuspręsta Kopen-
hagoje vykusiame devynių Baltijos
regiono šalių atstovų susitikime.
Kiekvienos šalies visuomenė galės su-
sipažinti su JT EEK Espo ataskaita
pagal atitinkamus kiekvienos šalies
įstatymus, pažymima pranešime.

Projektui ,,Nord Stream” įgy-
vendinti būtina gauti penkių šalių –
Rusijos, Suomijos, Švedijos, Danijos
ir Vokietijos – per kurių teritorinius
vandenis dujotiekis bus tiesiamas,

sutikimą. Taip pat būtina informuoti
Estiją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją,
nes šioms šalis Baltijos dugnu eisian-
tis dujotiekis taip pat turės įtakos. 

Dėl šio dujotiekio Lenkija neri-
mauja todėl, kad sumažės jos vaid-
muo tiekiant Rusijos dujas Vakarų
Europai bei bus pažeistas energetinis
saugumas. Suomija, Švedija ir Balti-
jos šalys tvirtina, kad dujotiekis gali
teršti Baltijos jūrą.

Susivienijimo pranešime nuro-
doma, kad ,,Espo ataskaita dėl ‘Nord
Stream’ projekto parengta tariantis
su visomis Baltijos regiono šalimis.
Tai užtikrina dujotiekio saugumą ir
atitinka nacionalinius ir tarptauti-
nius reikalavimus”.

,,Nord Stream” techninio direk-
toriaus pavaduotojas Dirk von Ameln
sakė, kad ,,ekologiniams tyrimams ir
planavimui įmonė išleido daugiau
kaip 100 mln. eurų (345 mln. litų).

Svarstytas dvigubos pilietybès klausimas

„Tùkstantmeçio odisèjos” îgula
pasiekè Pietû Amerikos krantus

Atkelta iš 1 psl.               paties
re-ferendumo būtinybės. Tai, kad be jo
greičiausiai nebus apsieita, tvirtino
Seimo pirmininko pavaduotoja ,,dar-
bietė” Virginija Baltraitienė ir jos kole-
ga liberalcentristas R. Šukys.

Seimo pirmininko pavaduotojas
teigia neabejojantis, kad Pilietybės įs-
tatymo pataisos sukels diskusijų bangą
tarp Seimo frakcijų, pasižyminčių šiuo
klausimu labai liberaliomis pažiūro-
mis, ir labiau konservatyvių politinių
jėgų.

,,Ribos nustatytos Konstitucijos
12-ajame str., kuris gali būti keičiamas
tik tautos valia. Todėl manau, kad bet
kokiu atveju visa tai išsivystys į disku-
siją dėl referendumo skelbimo”, – tvir-
tino R. Šukys.

Jis svarstė, jog referendumas tu-
rėtų būti surengtas dėl Pagrindinio ša-
lies įstatymo straipsnio keitimo iš-
braukiant nuostatą, kuria yra nustaty-
tas dvigubos pilietybės draudimo prin-
cipas. Tai yra sakinys, kad dviguba pi-
lietybė yra draudžiama.

,,Visa kita, kas yra numatyta
Konstitucijoje, kad dvigubos pilietybės
atvejai gali būti nustatomi įstatymais,
turėtų likti. Tuomet Seimas turėtų ga-
limybę spręsti, kokiais atvejais, kokia
apimtimi dvigubos pilietybės atvejai
galimi ir kiek plačiai šį institutą Lie-
tuvoje taikyti”, – teigė R. Šukys.

Parlamentaras mano, kad toks re-
ferendumas turėtų būti surengtas su
prezidento rinkimais, nes tik į pasta-
ruosius susirenka reikiamas kiekis –
tai yra daugiau nei pusė visų rinkėjų.

Tuo tarpu konservatorė I. Degu-

tienė tvirtino, kad referendumas yra
kraštutinė priemonė, kurios negalima
imtis paskubomis.

,,Kai tik bus Seimui pateikta nau-
ja Pilietybės įstatymo redakcija, visų
pirma turi prasidėti diskusijos su išei-
vija, tarp politinių partijų, su visuo-
mene. Referendumas reikalauja ir lė-
šų, reikia eiti paprastesniu keliu – ban-
dyti šnekėtis su išeivija ir pristatyti da-
lykiškai parengtą naują įstatymo va-
riantą”, – sakė Seimo pirmininko pir-
moji pavaduotoja.

Pasak prezidento atstovės spaudai
R. Grumadaitės, prezidento sudarytos
darbo grupės parengtą Lietuvos Res-
publikos pilietybės įstatymo naują
redakciją Seimui ketinama teikti pa-
vasario sesijos metu. Jis taip pat bus
pateiktas Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės valdybai.

Pasak valstybės vadovo atstovės,
įstatymu siekiama užtikrinti aiškesnį,
nuoseklesnį pilietybės teisinį regulia-
vimą, išplėsti bei labiau apibrėžti atve-
jus, kuomet Lietuvos Respublikos pi-
lietis kartu gali būti ir kitos valstybės
pilietis. Prezidento nuomone, šis įsta-
tymas padėtų spręsti dvigubos piliety-
bės problemą ir sumažintų įtampą iš-
eivijoje.

Pasak R. Šukio, susitikimo metu
taip pat buvo aptarta galimybė vadina-
miesiems ekonominiams emigran-
tams, tai yra tiems žmonėms, kurie iš-
vyko po 1990 m. kovo 11 d., įtvirtinti
Tautybės pasą. Tai būtų dokumentas,
kuris patvirtintų tautybę ir Lietuvos
pilietybės susigrąžinimo galimybę. 

Vilnius, vasario 17 d. (1000odis-
eja.lt) – Vasario 13 d. penktosios
„Tūkstantmečio odisėjos” atkarpos
Auckland–Ushuaia (Argentina) įgula,
vadovaujama kapitono Simono Ste-
ponavičiaus, jachta „Ambersail” LTU
1000 pasiekė Pietų Amerikos žemy-
ną. Penktosios atkarpos metu tūks-
tantmečio kviesliai per 28 paras įvei-
kė Ramųjį vandenyną iš viso nu-
plaukdami didesnį nei 6,360 jūrmylių
atstumą.

Pietų Amerika yra jau ketvirtasis
„Tūkstantmečio odisėjos” metu pa-
siektas žemynas. Kadangi vadinamo-
je Ugnies žemės provincijoje lietuvių
bendruomenių nėra, jachta „Amber-
sail” atplaukusius tūkstantmečio
kvieslius džiaugsmingai pasitiko Odi-
sėjos kranto komanda ir šeštosios at-
karpos įgula.

Tęsiant kelionę Pietų Amerikos
link, Ramusis vandenynas tūkstant-
mečio kviesliams nepagailėjo išban-
dymų. Buriuotojams teko 60 mazgų

(maždaug 111 km/h) vėjo egzaminas.
Per audringąją parą jachta „Amber-
sail” nuplaukė net 328 jūrmyles. Tai
didžiausias per parą nuplauktas at-
stumas per visą „Tūkstantmečio odi-
sėją”. 

Vasario 12 d. „Tūkstantmečio
odisėjai” tapo istorine, o penktosios
atkarpos buriuotojams – svajonių iš-
sipildymo diena – apiplauktas pasau-
lio audrų lopšiu vadinamas Horno iš-
kyšulys. Pagal planą jį apiplaukti tu-
rėjo vien šeštosios atkarpos įgula.

Į šeštąją „Tūkstantmečio odisė-
jos” atkarpą Buenos Aires– Montevi-
deo–San Paulo tūkstantmečio kvies-
lių įgula, vadovaujama kapitono Lino
Ivanausko, bures žada pakelti šią
savaitę.  Planuojama, kad dvylikos
buriuotojų įgula per daugmaž 22 pa-
ras įveiks didesnį nei 2,735 jūrmylių
atstumą. Pietų Amerikos žemyne
„Tūkstantmečio odisėja” aplankys
Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos
Lietuvių Bendruomenes. 

Prašyta ginti žeminamâ�  
Lietuvos kultùrâ�

„Tūkstantmečio odisėjos” penktosios atkarpos įgula. 1000odiseja.lt nuotr.

,,Nord Stream” baigè ekologinê�
dujotiekio projekto ataskaitâ�

Atkelta iš 1 psl.
Šalies vadovo tvirtinimu, šiais

metais premijos įteikimas sutampa
ne tik su mūsų Nepriklausomybės
švente, bet ir su Lietuvos tūkstant-
mečiu. ,,Be kultūros metmens neįma-
noma įsivaizduoti nei mūsų Nepri-
klausomybės ir kovos už ją, nei tūks-
tantmetės istorijos. Visais laikais
kurti kultūrą reiškė kurti valstybę, o
būti abejingam menui ir kūrybai, va-
dinasi, sėti abejingumą piliečių sielo-
se, nuvertinti savo dabartį ir ateitį”,
– sakė V. Adamkus.

Prezidento nuomone, tai gerai
suprato praeities politikai ir didikai,
geranoriškai tapdavę meno rėmėjais.
Pasak šalies vadovo, kai kurie jų gal
ir nebūtų prisiminti, jei ne paremti
kultūros paminklai. Valstybės vadovo
įsitikinimu, jų dėka šiandien turime
tai, kas per amžius buvo sukurta gra-
žiausio, prasmingiausio, kas nenu-

vertėjo ir liko bendra tautos, valsty-
bės, visų grožiui ir gėriui neabejingų
žmonių vertybė.

Prezidentas dėkojo Nacionalinės
premijos laureatams už tai, kad
Lietuva dar turi savo veidą ir sielą, ir
paprašė nelikti pasyviais stebėtojais,
kai menkinama ar įžeidinėjama Lie-
tuvos kultūra. 

Anot šalies vadovo, šviesūs
žmonės visada tikėjo, kad kultūra pa-
deda pakelti tai, kas atrodo nepake-
liama, padeda žmogui pranokti save,
suvokti savo vietą tautoje, jos dabar-
tyje ir istorijoje, apmąstyti ateitį. Pre-
zidento nuomone, kultūros išstūmi-
mas į užribį visada vedė į susiskaldy-
mą. 

Valstybės vadovas paragino Na-
cionalinės premijos laureatus ir visus
neabejingus žmones priešintis kultū-
ros nužeminimui iki paprasčiausios
išlaikytinės. 

Vilnius, vasario 17 d. (Balsas.lt ) –
Naujojoje ataskaitoje Jungtinės Tautos
perspėja, kad padėtis dėl prekybos
žmonėmis sekso vergijai ir priversti-
niam darbui vis blogėja, nes dauguma
valstybių tiesiog nekreipia pakanka-
mai dėmesio į šią problemą.

JT Narkotikų ir nusikaltimų biu-
ras stebėjo 155 valstybes, kurias įtrau-
kė į savo ataskaitą apie šių dienų ver-
govę. Tiesa, ataskaitoje neatskleidžia-
mas prekybos žmonėmis aukų skai-
čius. JAV valstybės departamentas
spėja, kad kasmet prekybos žmonėmis
aukomis tampa nuo 800 tūkst. žmo-
nių. O Tarptautinė darbo organizacija
pateikia dar liūdnesnę prognozę – 2,5
mln. žmonių.

Skelbiama, kad 40 proc. valstybių,
kenčiančių nuo prekybos žmonėmis,
kol kas dėl šio nusikaltimo nebuvo ap-
kaltintas nė vienas asmuo. Dalyje šalių
valstybė tiesiog neturi priemonių ko-
voti su šia problema, kitos siekia už-
merkti akis prieš šią problemą, o kai
kuriose šalyse į vieną krūvą susideda
abu veiksniai.

„Remiantis statistika, apie 80
proc. šių nusikaltimų yra susiję su sek-
sualiniu išnaudojimu. Tačiau aš per-

spėju jus. Tai gali būti apgaulinga ta
prasme, kad tai yra labiausiai skelbia-
mas, labiausiai matomas nusikaltimas,
ypač turtingose šalyse – Europoje ir
Šiaurės Amerikoje”, – apie žmonių
prekybos sekso vergijai paplitimą  kal-
bėjo JT Narkotikų ir nusikaltimų biu-
ro vadovas Antonio Maria Costa.

Ataskaitoje teigiama, kad 20 proc.
į priverstinę sekso vergiją parduodamų
asmenų yra jaunesni nei 18 metų. Ta-
čiau kai kuriose pasaulio dalyse, tarki-
me, Pietryčių Azijoje ir kai kuriose Af-
rikos dalyse, nepilnamečiai apskritai
sudaro didžiąją dalį į sekso vergiją par-
duodamų žmonių.

79 proc. visų parduodamų žmonių
yra nubloškiami į sekso vergiją, o 18
proc. – priverstiniems darbams arba
priverstinei organų donorystei. Nors
dauguma sekso vergijos aukų yra mo-
terys ir mergaitės, prekybą jomis taip
pat itin dažnai organizuoja pačios mo-
terys.

Teigiama, kad kai kuriose pasau-
lio dalyse – Rytų Europoje, dalyje poso-
vietinių valstybių, Centrinėje Azijoje –
net 60, 70 ar 80 proc. prekiautojų žmo-
nėmis yra būtent moterys.
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MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pagrasinęs nubausti prastai
dirbančius gubernatorius, netrukus
priėmė keturių iš jų atsistatydinimą.
Kremlius pavadino tai antikrizine
priemone, o politikai mano, kad tai
rodo politiko, kuris griežia antruoju
smuiku valdžios viršūnėje, pasiry-
žimą žengti ryžtingus žingsnius
Gubernatorių atsistatydinimo išva-
karėse D. Medvedev interviu televizi-
jai įspėjo apie gresiančią ilgą krizę ir
pagrasino griežtomis priemonėmis
neveiksmingai dirbantiems regionų
vadovams.

TOKIJAS
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton, kuri atvyko į Japoniją ir ta-
po pirmąja per pastaruosius 50 metų
Jungtinių Valstijų diplomatijos vado-
ve, pradėjusia darbą nuo kelionės po
Azijos šalis, pabrėžė Washington, DC
ryšių su šiuo regionu svarbą. Prieš
atvykstant JAV diplomatei Japonijos
ekonomikos ministras perspėjo, jog
Azijos šalių ekonomika 2008 m.
ketvirtajame ketvirtyje smuko grei-
čiausiai per pastaruosius 35 metus, o
ši krizė yra sunkiausia nuo Antrojo
pasaulinio karo.

BAGDADAS
Irakietis žurnalistas, kuris pri-

kaustė viso pasaulio dėmesį sviedęs
batus į buvusį JAV prezidentą Geor-
ge W. Bush, ketvirtadienį bus teisia-
mas dėl užsienio valstybės vadovo
užpuolimo. Jeigu Muntazero al Zaidi
kaltė bus pripažinta, jam gresia iki
15 metų kalėjimo, tačiau advokatai
sakė prašysiantys teismo atmesti
kaltinimus ir paleisti žurnalistą. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

veikiausiai neprašys savo sąjungi-
ninkų Europoje priimti Guantanamo
kalinius, per apsilankymą Italijoje
pareiškė JAV Atstovų rūmų pirmi-
ninkė Nancy Pelosi. Jos teigimu,
Guantanamo kaliniai į Europą galės
būti siunčiami tik tokiu atveju, jei jie
yra Europos Sąjungos šalių piliečiai.

Pasaulio naujienos
Ekonomikos krizè JAV 

pavojingesnè negu ,,al-Qaeda”

Mogiliov, vasario 17 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Baltarusijos prezidentas
Aleksandr Lukašenko atmeta galimy-
bę vesti dialogą su Vakarais pagal
opozicijos pateiktas sąlygas. ,,Aš įspė-
jau užsienio reikalų ministrą, kad
toks požiūris derybose su Baltarusija
neturi ateities”, – pareiškė A. Luka-
šenko atvykęs darbo reikalais į Mo-
giliov sritį.

,,Opozicija surašė ilgiausią raštą,
šis dokumentas guli pas mane ant
stalo. Ir Čekijos atstovybė Europos
Sąjungoje (ES) šiandien pradeda

rengti derybų su Baltarusija darbot-
varkę, remdamasi Baltarusijos opozi-
cijos reikalavimais”, – sakė A. Luka-
šenko. Drauge jis pabrėžė: ,,Mes
esame sudarę darbotvarkę, yra svar-
bių klausimų, o ne tai, ko reikalauja
opozicija”. ,,Opozicija per ES ir Ame-
riką nieko iš mūsų neišsireikalaus”, –
sakė Baltarusijos prezidentas.

Pasak jo, ,,opozicija nori Vakarus
įbauginti, kad Lukašenko vėl apgau-
dinėja”. ,,Lukašenko nieko nedaro
šiandien, pataikaudamas Vakarams.
Aš darau tik tai, kas šiandien ir rytoj
bus naudinga Baltarusijos liaudžiai”,
– pabrėžė valstybės vadovas.

,,Naudinga mums gyventi su
Vakarų Europa, ES, palaikant drau-
gystės, geros kaimynystės ryšius, to-
kius santykius kaip su Rusija? Nepa-
prastai naudinga. Kodėl aš turiu su
Vakarais susimušti kaktomis?”, –
svarstė Baltarusijos valstybės vado-
vas. Pasak jo, ,,šiandien Europa su-
prato, kad šitaip su jai svarbia Bal-
tarusija kalbėti negalima”.

,,Baltarusija labai svarbi Euro-
pai. Įvyko pokyčių. Tai kodėl aš turiu
stovėti, atsirėmęs kakta į tą sieną?
Bendradarbiaukime, nes ir Europa
siekia bendradarbiauti”, – sakė A.
Lukašenko. Drauge jis pabrėžė:
,,Niekas neturi žadėti europiečiams
to, ko mes niekada nepadarysime.
Geriau pirmiau padarykime, o tada
Europa ir pasaulis įvertins.”

Lukašenko nusiteikês palaikyti
dialogâ su Vakarais

RYGA
Baltijos jūroje netoli Danijos

Bornholmo salos nuskendo Latvijos
žvejybos laivas, gelbėjimo tarnybos
ieško dviejų dingusių įgulos narių.
Manoma, kad galimybių juos surasti
mažai. Įgulos nariai yra iš Ventspilio,
Rygos ir Jūrmalos. Nuskendęs ,,Bal-
tika” tipo žvejybos laivas ,,Unora”
pastatytas 1989 m. Jis žvejojo Da-
nijos teritoriniuose vandenyse.

PRIŠTINA
Kosovo vadovai antradienį pa-

minėjo pirmąsias šalies atsiskyrimo
nuo Serbijos metines specialiame ta
proga surengtame parlamento posė-
dyje. ,,Šiandien visų mūsų gimtadie-
nis”, – kalbėdamas parlamente sakė
Kosovo premjeras Hashim Thaci. Tas
pats parlamentas 2008 m. vasario 17
d. vienašališkai paskelbė Kosovo
nepriklausomybę. Praeitais metais
Kosovo nepriklausomybę pripažino
54 valstybės.

ROMA
Italijos premjero Silvio Berlus-

coni partijos kandidatas laimėjo
Sardinijos salos gubernatoriaus rin-
kimus, o ši pergalė dar labiau su-
stiprino konservatyvaus vyriausybės
vadovo padėtį, nepaisant šalį apėmu-
sios recesijos, rodo balsavimo rezul-
tatai. Milijardierius žiniasklaidos
magnatas S. Berlusconi, kuriam Sar-
dinijoje priklauso prabangi vila,
šventė pergalę po įtemptos politinės
kovos su anksčiau šią Viduržemio
jūros salą kontroliavusia centro kai-
riosios pakraipos partija.

ANKARA
Vakarų Turkiją antradienį su-

krėtė 5 balų pagal Richterio skalę
stiprumo žemės drebėjimas, per kurį
mirė moteris, remdamasi vietos pa-
reigūnais pranešė Anatolijos nau-
jienų agentūra. Keliomis valandomis
anksčiau Jonijos jūroje į vakarus nuo
Graikijos įvyko kitas žemės drebėji-
mas, kurio stiprumas buvo 5,4 balo,
pranešė graikų pareigūnai, kurie nu-
rodė, kad jokių pranešimų apie pa-
darytą žalą ar sužeistus žmones ne-
buvo.

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenko 

Vilnius, vasario 17 d. (Balsas.lt)
– Ekonomikos krizė išstūmė ,,al-Qae-
da” iš grėsmę Jungtinėms Valstijoms
keliančių pagrindinių veiksnių sąrašo
viršūnės, o visuomenės bruzdėjimai
Europos šalyse jau įrodo, kokios rim-
tos gali būti šio nuosmukio pasek-
mės, sakė JAV nacionalinės žvalgy-
bos vadovas Denn Blair.

,,Artimiausiu laikotarpiu didžiau-
sias pavojus Jungtinių Valstijų sau-
gumui bus pasaulinė ekonomikos
krizė ir jos geopolitiniai padariniai”,
– D. Blair sakė pristatydamas JAV
žvalgybos bendruomenės metinę
grėsmių įvertinimo ataskaitą Senato
žvalgybos komitetui. Jeigu ši krizė
užtruks ilgiau negu dvejus metus, dėl
jos gali žlugti kai kurių šalių vy-
riausybės, perspėjo jis.

Pasak D. Blair, maždaug ketvir-
tadalis pasaulio šalių, ypač Europoje
ir buvusioje Europos Sąjungoje, jau
patyrė ,,žemo lygio nestabilumą”, o
kai kurių šalių vyriausybės buvo
priverstos atsistatydinti. Pareigūnas
taip pat priminė, kad praeito amžiaus
3-ame ir 4-ame dešimtmetyje kilusi
krizė paskatino ,,aukšto lygio smur-
tinį ekstremizmą”, taip pat ,,reži-
mams pavojų keliantį nestabilumą”.

Žvalgybos vadovas taip pat pami-
nėjo, jog Europoje kilo pasipiktinimas
dėl projekto ,,Pirk prekę ameri-
kietišką” pristatymo siūlomame JAV
ekonomikos gelbėjimo plane. Pasak
jo, ši reakcija gali būti vienas iš
įrodymų, jog vis labiau abejojama dėl
JAV pirmavimo pasaulinėje ekonomi-
koje ir tarptautinėje finansų struk-
tūroje.

D. Blair pabrėžė, kad Kinija gali
tapti viena iš šalių, kuriai ši krizė bus

naudinga, jeigu komunistinės šalies
vadovybė sugebėtų ,,sutelkti stabi-
lizuojančią įtaką palaikydami spartų
importo augimą ir neleisdami nus-
mukti savo valiutai”. Siekiant atkur-
ti pasaulinę finansų sistemą ir už-
tikrinti, kad ši krizė ,,neperaugs į pla-
tesnę geopolitinę įtampą”, yra būti-
nos pasaulinės koordinavimo priemo-
nės, sakė atsargos admirolas.

Naujasis JAV žvalgybos vadovas
nurodė, kad po pernai suduotų kelių
triuškinančių smūgių, per kuriuos
žuvo kai kurie Pakistano genčių re-
gionuose slapstęsi aukšti ,,al-Qaeda”
vadai, šis tarptautinis teroristų tink-
las tapo ,,mažiau pajėgus ir veiks-
nus”. Tačiau jis perspėjo, kad ,,al-
Qaeda” vis dar planuoja išpuolius
prieš Vakarų šalis, o Europos šalys
laikomos ,,tikėtinu tokių išpuolių
taikiniu”.

Tačiau kalbėdamas apie šiemet
Pakistano genčių regionuose sureng-
tas JAV raketų puolimus, D. Blair
pabrėžė, jog ,,’al-Qaeda’ nuo 2008 m.
prarado svarbią savo vadovybės struk-
tūros dalį per smūgių seriją, kuri šiai
grupuotei pakenkė ne mažiau negu
kitos operacijos, surengtos nuo talibų
režimo nuvertimo 2001 m. gale”.

Pasak jo, ,,svarbių vadovų netek-
tis per trumpą laikotarpį ‘al-Qaedai’
tapo surasti jiems pamainą, o kai ku-
riais atvejais ši grupuotė turėjo skirti
jaunesnius veikėjus – toli gražu ne
tokius talentingus ir gerbiamus, kaip
asmenys, kuriuos jiems teko pakeisti”.

Kongresui pateiktoje metinėje
grėsmių įvertinimo ataskaitoje D.
Blair taip pat pabrėžė didėjančią ,,al-
Qaeda” keliamą grėsmę Jemene, taip
pat Rytų ir Šiaurės Afrikos šalyse.
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Margumynai

Mokslininkai perspėjo, kad Mek-
sikos įlankoje, Baltijos jūroje ir kituo-
se pasaulio regionuose susiformavo
nebesikeičiančios „mirties zonos”,
skelbia „The Washington Post”.

Tokių „mirties zonų” skaičius
visoje planetoje šiuo metu siekia apie
šimtą. Svarbiausioji jų formavimosi
priežastis – azoto, fosforo ir kitų spar-
tų jūros dumblių augimą skatinančių
medžiagų perteklius. Jūros dumbliai
sugeria didelį vandenyje esančio
deguonies kiekį, pasmerkdami kitus
organizmus deguonies trūkumui.

Vasario 15 d. metiniame JAV
mokslo pažangos asociacijos (Ame-
rican Association for the Advance-
ment of Science) suvažiavime daly-
vavę mokslininkai pabrėžė, kad in-
tensyvios azoto ir fosforo kiekio ma-

žinimo Česapiko ir Meksikos įlankose
Meksikos įlankoje trąšų, kurias į ją
atplukdo Mississippi, dėmė suforma-
vo New Jersey valstijos dydžio „mir-
ties zoną”. 

Baltijos jūroje Danijos dydžio
„mirties zona” pasirodė esanti tokia
nekintanti, kad mokslininkai net
ėmė nagrinėti tiesioginio deguonies
įterpimo į vandenį galimybę, teigia
dienraštis. Jūrą teršia ne tik žemės
ūkio ir gyvulininkystės atliekos, bet
ir miestų bei kruizinių laivų nuteka-
mieji vandenys. Tačiau specialistai
perspėja, kad veiksmingo priešnuo-
džio prieš „mirties zonas” nėra – ir
deguonies įterpimas, ir aliuminio da-
lelių ar kalkių pylimas į jūrą tėra tik
laikini sprendimai.

Balsas.lt 

Atkelta iš 3 psl.  savicenzūra. Tad
iškyla klausimas apie Rusijos val-
džios teisėtumą. Ar galima vadinti to-
kią valdžią teisinga, kai įvesta tiktai
visų lygių rinkimų imitacija. Valdžią,
kuriai nusispjaut į Konstituciją?

Žinomas politologas ir publicis-
tas Andrej Piontkovski, pavadinda-
mas dabartinį Kremliaus režimą „pu-
tinizmu”, 2009 m. įvardijo mutanti-
nių metų tąsa. Pasak jo, per pasta-
ruosius 10–15 metų rusai sugebėjo
sukurti mutantą – nei socializmą, nei
kapitalizmą, o kažkokį niekur nema-

tytą neregėtą gyvūną. Jo pagrindinis
bruožas – didžiųjų pinigų ir valdžios
susiliejimas, korupcija visose valdžios
įstaigose. Kol dauguma nuskurdusios
ir pasimetusios visuomenės snaudė
sniego pusnyse, tas mutantas (t. y.
valdžia), susiliejęs su kriminalinėmis
struktūromis, graužė ir niokojo val-
stybę. Tiesa, ne tokiais baisiais bū-
dais kaip „tėvas ir mokytojas” Stali-
nas, bet pagal naują nacionaliniu va-
dovu iki gyvos galvos paskelbto Putin
instrukcijas bei metodiką. Putinizmo
esmė – jokio ideologinio projekto ne-
buvimas ir labai siaura, putinizmą
remianti socialinė bazė. Todėl ne tik
Piontkovski, bet ir žinomi ekono-
mikos bei politikos specialistai tvirti-
na, kad bet koks jau faktiškai pra-
sidėjusios putinizmo agonijos pratęsi-
mas bus didesnė katastrofa Rusijai
nei 1917 m. bolševikinis perversmas.
Ir ne tik Rusijai.  

Nupilietinti baudžiauninkai laisvės netrokšta

Atkelta iš 5 psl.   Vyriausybėje kas
nors dėl to keisis. 

A. Melzer paminėjo vieną sritį,
kur JAV tikisi didesnių pokyčių iš
Lietuvos pusės. Tai tolerancijos stoka
Lietuvoje. ,,Nė viena šalis nėra tole-
rantiška, vis dėlto informacija, atei-
nanti iš Lietuvos, kelia rūpestį dėl
antisemitinių ir rasistinių nuotaikų
jūsų šalyje.” Anot JAV valstybės pa-
reigūno, Lietuvos Vyriausybė ne vi-
sada skubėjo pasmerkti tokias nuo-
taikas ir veiksmus. Neskubama ir
veiksmingai spręsti religinio nekil-
nojamojo turto, konfiskuoto nacių ir
sovietų režimo metu, klausimų, sakė
svečias. Jo įsitikinimu, tai menkina
Lietuvos vardą. JAV tikisi, jog Lietu-

va apglėbs jos viduje gyvuojančias
įvairias kultūras ir suvoks jas kaip
šalį praturtinantį dalyką. JAV viliasi,
jog Lietuva ir toliau eis demokratijos
keliu, tokiais žodžiais savo kalbą
užbaigė A. Melzer.

Pagrindinis minėjimo svečias
Saulius Anužis, Respublikonų par-
tijos Michigan valstijoje pirmininkas,
LR garbės konsulas Michigan valsti-
joje, kalbėjo apie du dalykus: lietuvių
įsijungimą į politiką ir išeivių pas-
tangas išlaikant lietuvybę Amerikoje.
,,Liūdna matyti, kad iš jaunos kartos
tiek mažai mūsų dalyvauja lietuviš-
koje veikloje”, – sakė S. Anužis.
Anksčiau mišrios šeimos buvo tarp

Apie mùsû laimèjimus ir laukiançius iõõùkius 

Saulius AnužisLR generalinė konsulė 
Skaistė Aniulienė

skautų ir ateitininkų, o dabar lietu-
viai yra laimingi, jei vienas kitą
pažįsta.” Todėl, pagrindinio kalbėtojo
nuomone, reikia kalbėti apie naujas
galimybes ir atsakomybę stengiantis
išlaikyti lietuvybę. 

S. Anužis prisipažino, kad jei
šiandien būtų jo kartos atsakomybė
pastatyti parapijas, jas išlaikyti, jis
abejoja, ar ji tą padarytų. ,,Mes dau-
giau uždirbame, turime geresnius
darbus, baigę aukštuosius mokslus,
bet pažiūrėjus, kaip mes dalyvaujame
veikloje, abejoju, ar mes būtume pa-
siryžę ir pasiruošę tą padaryti. Tad į
lietuvybės išlaikymą reikės visiškai

kitaip pažiūrėti.”
Svečias prisiminė: ,,Kai buvau

skautas, 400 berniukų susirinkdavo į
sueigą. Šiais metais buvau ‘Baltijos’
tunto tuntininkas, ir į sueigą susirin-
ko 68 berniukai. Kur tie kiti, kur sto-
vėjo su manimi prieš 30 metų? Dingo.
Ir čia bus sunkiausias dalykas. Ir kas
metai bus sunkiau ir sunkiau”, —
savo rūpesčio neslėpė S. Anužis. 

Jis kvietė išmokti priimti ir
įtraukti į gretas trečiąją bangą, kuri
yra labai svarbi išeiviams. Skatino
nebijoti paremti tų, kurie dalyvauja
lietuviškoje ir kitoje veikloje. ,,Turi-
me išmokti palaikyti vieni kitus.

Turime įsijungti į politinę veiklą.
Nebijokime paremti jaunos kartos.
Galime daug kuo padėti Lietuvai savo
veikla, o lietuvybę išeivijoje išlaiky-
sime, jei remsime tą veiklą, kuri jau
gyvuoja”, – sakė S. Anužis.

Oficialią dalį užbaigė ALT’o pir-
mininkas advokatas Saulius Kuprys,
perskaitęs šio minėjimo rezoliucijas
bei trumpai pristatęs tris šiuo metu
ALT’o, drauge su kitomis organiza-
cijomis, tarp jų ir The Joint Baltic
American National Committee
(JBANC), vykdomus projektus: ge-
gužės mėnesį Washington, DC įvyk-
siančią JBANC konferenciją; Komu-
nizmo aukų fondą ir Baltic Institute.

Po pertraukos sekusioje meni-
nėje programoje svečius linksmino ir
kvietė mušti į taktą, o vietomis –
palinguoti, neseniai susikūręs pu-
čiamųjų instrumentų ansamblis
„Gintaras” (dirigentas Rimantas
Pumputis).Groja pučiamųjų instrumentų ansamblis „Gintaras” (dirigentas Rimantas Pumputis).          Jono Kuprio nuotraukos

Šiųmetinio ALT’o Vasario 16-osios minėjimo dalyviai.

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

Baltijos jūroje susiformavo „mirties zona“
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Vytautas Çepliauskas
Nr. 41

Sustoję žvelgė vienas į kitą, ne-
galėdami apsispręsti, kuriam eiti. Ji
žvilgtelėjo pro langą, bet sūnaus nie-
kur nesimatė.

– Laimuti! – šūktelėjo pravėrusi
laukujes duris, bet vaikas neatsiliepė.
– Na, ir šelmis, – burbtelėjo panosėj
Vincenta, eidama į sodą, – vėl kur
nors per griovį šokinėja. – Bet nera-
mumas smilktelėjo per širdį. Gal po
mašina? Neduok  Dieve, vijo negeras
mintis šalin.

Augustinas užmetė akį į žvilgan-
tį kibire medų ir įtempęs ausis klau-
sėsi, kada abu įgužės. Tegul sėdi
kambary, jei nenustygsta, tegul ne-
trukdo dirbti, – širdo, bet neramumo
banga privertė tramdyti apmaudą ir
slimpinti iš kambario.

– Niekur nematyt! – dairydamasi
kartojo Vincenta.

– Gal prie ežero? – suabejojo
Augustinas, ir abu tylėdami, pamažu
žvalgydamiesi slinko prie vandens.
Apdavė visus pašalius, išlandžiojo
ežero pakrūmes, išklausinėjo aplin-
kinius, tačiau visi tik gūžčiojo pečiais,
išlydėdami Labučius skausmingu bal-
su atsiprašinėjo: „Mes niekuo nega-
lime padėti, labai gaila, labai gaila.”
Iškviesti narai veltui nardė po ežerą.
Vaiką tarsi žemė būtų prarijusi.
Uniformuoti vyrai teiravosi gyvento-
jų. Gal kas matė pašalinį, įtartiną
žmogų, gal kas iš pažįstamų keistai
elgėsi, gal girdėjo šauksmą ar klyks-
mą – nieko. Jie apieškojo aplinkinių
kaimynų garažus, šiltnamius, tikrino
išvažiuojančias iš miestelio mašinas,
atspausdino ir išplatino Laimučio
nuotrauką, pranešė per radiją. Kai-
mynai, pažinoję Labučių šeimą, mie-
lą, guvų ir protingą jų berniuką, nie-
kada nepraeinantį pro šalį nepasi-
sveikinus, nesėdėjo namuose lyg nie-
kur nieko, nesikapstė po sodą, o pa-
dėjo ieškoti, išžiūrėjo visur, kur jų
nuomone vaikas galėjo įkristi ar
įlysti. Spėliojo – gal koks pedofilas,
seksualinis maniakas ar žudikas.
Kiek galvažudžių pirm laiko išleidžia
iš kalėjimo, bereikia tik advokatui
pasakyti, kad psichiškai nesveikas –
ir keliauk sau. O tas išėjęs vėl dirba
savo juodą darbą. Vaistinėse, parduo-
tuvėse, turguje aptarinėjo dingusį
berniuką, užjausdami lingavo galvas:
„Neduok Dieve, koks košmariškas
smūgis tėvams!”

Viešpatie, – kur buvo mano in-
tuicija, sielvartavo Vincenta, – juk
intuicija niekada neapgaudavo.

Dvidešimt trečias skyrius

Augustinas stabtelėjo prie blyk-
sinčios geležinkelio pervažos, išjungė
variklį. Aplinkui tylu, tik vėjas šiu-
reno pakelės medžių viršūnes, pūstel-
davo pro pravertą mašinos langelį.
Kai prisiminė pokalbį su saugumie-
čiu, Augustinui vėl smilktelėjo per
širdį. Jis nė sapnuot nesapnavo, kad
taip staigiai gali viskas aukštyn ko-
jom apsiversti.

Erdviame kabinete, už stalo sė-
dėjo vyriškis su akiniais ant nosies,
vilkintis kapitono uniformą, kaip vė-
liau sužinojo – Vorobejus, kažką rašė,
o iš nebaigto rūkyti papiroso, padėto
ant degtukų dėžutės, smilko dūmai. Į
sveikinimą burbtelėjo panosėj kažką
panašaus į zdrast, bet iš užstalės ne-

pakilo, neištiesė rankos, tik dirstelėjo
į jį ir rašė toliau. Tai iškart numarino
gerą nuotaiką. Koks kipšas slepias už
to žvilgsnio, mąstė Augustinas, ta-
čiau jis suprato, kad pakviestas ne
apdovanojimo klausimais; toptelėjo
įtarumo ir nuogąsčio šešėlis, pri-
vertęs mintimis perbėgti gyvenimo
laiptais. Jokio akmenėlio ar grumste-
lio neradęs nusiramino, bet sekun-
dės virto valandomis, kol saugumietis
pakėlė galvą ir tarsi nustebo jį išvy-
dęs. „Labutis?” – nei paklausė, nei
konstatavo, tik kilstelėjo akis, nuvėrė
ir galvos mostu parodė į kėdę prie-
šais. Balsas kimus, ir Augustinui at-
rodė, kad kalba ne kapitonas, o kaž-
kas kitas, slypintis viduje. Nurijo su-
sikaupusias seiles, atsisėdo tarytum
kaltinamasis, nenujausdamas jo už-
mačių, bet žinodamas, kad jie be rei-
kalo nekviečia, ir tai baugino. Poče-
mu u tebia izmeneno otčestvo? – rupiu
balsu rusiškai drebtelėjo Vorobejus,
akimis įsisiurbęs, lyg norėdamas žvil-
gsniu prikalti prie sienos, mėgauda-
masis iš pradžių pablyškusiu, o vėliau
raustelėjusiu Augustino veidu.
Augustinas pajuto, kaip pikta sveti-
ma ranka grubiais pirštais sug-
niaužia jam širdį. Pirma mintis, kuri
šovė jam į galvą: kur jis sužinojo, kad
izmeneno otčestvo? Juk jau praėjo
šitiek metų, jis pats nežino, kodėl tė-
vavardis ne tas, tik lyg pro miglą me-
na kažką girdėjęs, lyg tolimą aidą.
„Tai koks tavo tėvo vardas, a?” – su
paniekos gaidele, bet dar nepiktai
pakartojo saugumietis, o akys pro ka-
bančius ant nosies akinius kiaurai
vėrė.

Tai ne bičiuliškas tujinimas, reiš-
kiantis artimumą, bet valdiškas, sve-
timas, šiurkštus. Po tokio klausimo
Augustinas ėmė suvokti, jog svars-
tyklės nesulaikomai krypsta vyriškio
pusėn, o užmesti kokį nors argumen-
tėlį, kad bent kiek išlygintų balansą,
taip nelauktai užkluptas, sutrikdy-
tas, išmuštas iš vėžių, jis nepajėgė,
neužteko nei susikaupimo, nei va-
lios.

Žiūrėdamas į mažas lyg žiurkės
kapitono akutes jis ėmė suprasti, ką
jautė tautiečiai, stovėdami prieš to-
kius žmones, kurių galioms nėra
jokių apribojimų, kurie gali su tavim
elgtis, kaip nori. Niekas jų nenubaus,
atvirkščiai, juo jie bus žiauresni, tuo
didesnį atlygį gaus iš valdžios. Todėl
jie taip uoliai vykdo pareigas prisilai-
kydami tik vieno: atsižvelgti į partijos
keliamus reikalavimus ir Stalino žo-
džius: „Yra žmogus – yra problema,
nėra žmogaus – nėra problemos.” Jis
nejučia atsisuko, tarsi tikėdamasis
išvysti už nugaros porą vyrų, kurie,
jeigu reikės, ir odą nuo jo nuners. Ta-
čiau daugiau nieko nebuvo: tik jis ir
saugumietis.

„Bronius,” – pagaliau išspaudė.
„Ne Bronius, o Pranas, draugas kelių
valdybos viršininke, – ironizuojamai
tėškė kapitonas, – laikas įsidėti tai į
galvą”. Jo žodžiai kambario tyloje
krito nelyginant grumstai ant karsto.
Augustinas nukentė priekaištą, bet
pajuto, kaip kaista veidai, kaklas, lyg
būtų užmesta ir pamažu veržiama
kilpa. Negi vienas atsitiktinumas gali
jį pražudyti, – šmėstelėjo išgąstinga
mintis. 

Bus daugiau.

CICERO ĮVYKO TRADICINIS VASARIO
16-OSIOS MINĖJIMAS

Šių metų vasario 11 d. Cicero
mieste vyko tradicinis Lietuvos val-
stybės atkūrimo dienos – Vasario 16-
osios – minėjimas. Renginio metu
miesto bendruomenės centre Juozo
Mikulio vadovaujama Jūros šaulių
kuopa „Klaipėda” pagerbė Lietuvos
bei JAV vėliavas, buvo giedami abiejų
šalių himnai, skambėjo šilti sveikini-
mo žodžiai, bylojantys apie ilgametę
lietuvių ir amerikiečių draugystę. 

Lietuviškoje šventėje dalyvavo
Cicero miesto prezidentas L. Domi-
nick, LR generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė, ilgametis JAV LB
Cicero apylinkės pirmininkas Min-
daugas Baukus, JAV LB Vidurio Va-
karų apylinkės pirmininkė Aušrelė
Sakalaitė, Cicero miesto pareigūnai,
Lietuvių Bendruomenės nariai bei jų
draugai. 

Sveikinimo kalboje gen. konsulė
išsakė gilią pagarbą tautiečiams iš-
saugojusiems patriotiškumo jausmą
Tėvynei bei dėkojo už gražius, tradi-
cija tapusius Lietuvos valstybinių
švenčių minėjimus istoriškai Ameri-

kos lietuviams brangiame mieste. S.
Aniulienė džiaugėsi, kad įvairių tau-
tybių Cicero bendruomenės narių
draugystę vainikuoja tolerancija ir
derama pagarba etniniam paveldui,
svarbioms abiejų tautų šventėms. 

Dalyviams po renginio susirin-
kus pabendrauti jaukesnėje aplinkoje
buvo pagerbtas žurnalistas Edvardas
Šulaitis – žinomas žurnalistas ir se-
niausio lietuvių išeivijos laikraščio „Tė-
vynė” redaktorius. Jam gen. konsulė
įteikė Kūno kultūros ir sporto depar-
tamento Sporto garbės komandoro
ženklą už nuopelnus Lietuvos spor-
tui, didelį indėlį į išeivijos sporto žur-
nalistiką ir 80 metų jubiliejaus proga.

Susirinkusiems buvo atsakyta į
dominančius klausimus, susijusius su
artėjančiais Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimais, konsulato ren-
giamais kultūriniais Lietuvos vardo
tūkstantmečio minėjimo renginiais,
suteikta informacijos rūpimu dvigu-
bos pilietybės klausimu. 

LR gen. konsulato 
Čikagoje info

Juozo Mikulio vadovaujamos Cicero Jūros šaulių kuopos „Klaipėda” kariai,
vėliavos pagerbime.                                                              V. Mikėnienės nuotr.
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

Vasario ir kovo mėnesiai lietu -
viams brangūs – švenčiame Vasario
16-ąją ir Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimą. Šias šventes lietuviškoji vi -
suomenė iškilmingai pažymi. 

Nuo šių iškilmingų paminėjimų
neatsilieka ir Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapija, suruošdama šv. Mi -
šias. Mišios aukojamos prie papuošto
tautinėmis spalvomis žvakėmis ir gė -
lėmis altoriaus. Tai klebono kun. An -
tano Markaus nuopelnas.

Šauliams iškėlus Amerikos ir
Lie tuvos vėliavas ant prie bažnyčios
esančių vėliavų stulpų, parapijiečiai
rinkosi į šv. Mišias. Jas atnašavo kun.
prof. dr. Kęstutis Trimakas, pasaky-
damas  šiai šventei pritaikytą pamok -
s lą. Mišių metu parapijos choras
giedojo patriotines giesmes.

Po pamaldų, dalyviai buvo pak -
vies ti į parapijos salę pietums, kad
pa sistiprinę galėtų eiti į Maria gim-
nazi jos salę, kur vyko Vasario 16-
osios minėjimas. Minėjimą suruošė
Čikagos ALT’o skyrius. Pagrindinis
kalbėtojas buvo Saulius Anužis, Lie-
tuvos garbės konsulas Michigan val-
stijoje.  Tai nuo jaunystės pasižymė-
jęs visuo me nininkas, aktyvus Lietu-

vių skautų sąjungos narys. Kitu kal-
bėtoju buvo Alan Meltzer, Skandina-
vijos ir Bal tijos reikalų  vykdomasis
direktorius. Reikia pasidžiaugti, kad
minėjime da lyvavo keletas ,,Lituani-
ca” tunto  skau tų Vyčių su tunto vė-
liava.

Klebonas kun. A. Markus artė-
jant Gavėniai ir šventų Velykų šven-
tei vasario 21–22 ir kovo 27–28 die no -
mis parapijiečiams ruošia religinį su  -
si kaupimą. Religiniai pašnekesiai
vyks parapijos bažnyčioje šeštadie -
niais  4 val. p. p.  ir sekmadieniais
10:30 val. r. pamaldų metu. Re li gi -
nius pašnekesius vasario mėnesį ves
kun. Ge di minas Numgau dis, OFM
(pran ciš ko nas iš Kretingos), o kovo
mėnesį  – Kauno arkivys kupijos kuni-
gas Oskaras Petras Vols kis, katalikiš -
kos radijo stoties Mari jos radijas va -
dovas iš Lietuvos. Prieš pamaldas ir
po jų parapijiečiai galės atlikti susi -
tai kinimo Sakramentą ir kartu pasi -
ruošti šventėms. Pašnekesiai vyks
lie tuvių kalba. Klebonas kviečia para-
pijiečius ir kitus tikinčiuosius akty-
viai dalyvauti pašnekesiuose ir perž-
velgti nueitus gyvenimo kelius.

Antanas Paužuolis 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
visuomeninė ir religinė veikla

VACLOVAS JUODPUSIS

Jau visą 2008–2009 metų sezoną
tęsiasi Lietuvos muzikų rėmimo fon -
do rengiamas koncertų ciklas „Alma
mater musicalis”, kiekvieno mėnesio
pir mąjį pirmadienį vykstantis Vil -
niaus universiteto Šv. Jonų bažnyčio-
je. Šiųmetinis ciklas – jau šešiolikta-
sis ir skirtas Lietuvos vardo 1000-me -
čiui, todėl jo ankstesniuosiuose kon-
certuose galėjome susipažinti ir su
pro   fesionaliosios muzikos ištakomis
(koncertavo ansamblis „Banchetto
mu sicale”), skambėjo renesanso ir
ba roko muzika bei poezija, tautos at -
gi mimą žadinusi kompozitorių kūry-
ba ir t.t.

Vasario 2 dieną Lietuvos vardo
1000-metį pagerbė Vilniaus arkikate-
dros bazilikos jaunimo choras, vado -
vaujamas Violetos Savickaitės-Pa ciū -
nienės, vargonininkas Bernardas Va -
si liauskas ir aktorė Gražina Urbo nai -
tė. Beveik dviejų valandų koncertas
didžiulę Šv. Jonų bažnyčią užpil -
džiusią publiką žavėjo ne tik viską
gerai interpretuojantis choras, kurį
rūpestingai augina jo meno vadovė ir
di rigentė Violeta Savickaitė-Paciū -
nienė, bet ir turtingas repertuaras
nuo Č. Sasnausko („Kur bėga Še šu -
pė”, Maironio eilės), M. K. Čiurlionio
(„Sanctus”), J. Naujalio (motetas „In
monte oliveti”), T. Brazio („O Vi sa -
gali”, Žalvarnio eilės) iki nūdienos
kū rėjų, kurių chorinėse partitūrose
gražiai persipina ir sakralinė temati-
ka, ir patriotizmas. Tikrai neprailgo
koncertas, kurio programą puošė
Juliaus Siniaus „Nakties tyloje”,
Aleksandro Kačanausko „Jėzau, per
savo atsikėlimą”, Konrado Kavecko
„O sacrum convivium” ir ,,O, Kris -
tau” (B. Brazdžionio eilės) ir daugelio
kitų lietuvių kompozitorių (Leonidas

Abaris, Kristina Vasiliauskaitė, Vac -
lovas Augustinas ir kt.) kūrinių. Ma -
lonu ir tai, kad koncerto programą
tur tino ir užsienio šalyse gyvenančių
lietuvių kompozitorių bei poetų cho -
riniai kūriniai. Šia prasme didžia vo -
mės klausytojų puikiai sutiktais
Faus to Strolios choru „Kaip ilgesin-
gai” (S. Ylos eilės), Algio Šimkaus
„Garbė Tau, Viešpatie” (B. Braz džio -
nio eilės), Jurgio Petkaičio „O šventa-
sis karalaiti” (B. Brazdžionio eilės).
Beje, šio prasmingo koncerto progra -
mą turtino vargonininko Bernardo
Va siliausko atlikti kūriniai – Č. Sas -
nausko Preliudas ir fuga a-moll, dvi
pje sės iš T. Makačino „Lietuviško są -
siuvinio”, taip pat aktorės Gražinos
Ur bonaitės deklamuotos Justino
Mar cinkevičiaus eilės apie Lietuvą ir
Aldonos Puišytės „Elegija Mykolui
Daukšai”, taip pat tradiciškai vieno iš
Lietuvos aukštųjų mokyklų vadovų
pa sisakymas. Šį kartą į klausytojus
krei pėsi Generolo Jono Žemaičio Lie -
tuvos karo akademijos viršininkas
bri gados generolas Edvardas Ma -
žeikis.

„Alma mater musicalis” koncer -
tų vedėja muzikologė Laimutė Ligei -
kaitė pakvietė klausytojus ir į kitą šio
ciklo koncertą, kuris vyks kovo 2 die -
ną. Jo programoje – XX amžiaus Lie -
tuvos muzikos klasikų Stasio Vainiū -
no, Eduardo Balsio, Vytauto Bar -
kausko ir kitų kūriniai, kuriuos at -
liks Vilniaus pedagoginio universite-
to choras „Ave vita”, vadovaujamas
Kas tyčio Bariso, Vilniaus muzikos
mė  gėjų simfoninis orkestras, vado -
vaujamas Tado Šileikos, smuiki nin -
kas Dainius Puodžiukas, pianistės
do  centė Dalia Balsytė, Indrė Baikš -
tytė, profesorė Birutė Vainiūnaitė ir
ope ros solistas Eugenijus Chreb to -
vas.

Koncertas Lietuvos
vardo tūkstantmečiui

,,Draugo” knygynėlio lentynoje
rašytojos Marijonos Venslauskaitės-
Boyle (JAV) knyga „Laisvės beieš -
kant”.

Rašytoja išspausdino daugybę
straipsnių apie kapitoną Joną Pleškį;
„Eglės” leidykla išleido Marijonos
Venslauskaitės-Boyle knygą anglų
kalba „Search for Freedom. The Man
from Red October”. Ši knyga – tai
minėtosios knygos vertimas. Tad
skaitytojas gali pasirinkti kokia –
lietuvių ar anglų kalba skaityti.

Jono Pleškio istorija – viena iš
tų, kurią tiesiog privalu papasakoti.
Kai šis lietuvis kapitonas, turėjęs so -
vietų karinio jūrų laivyno povande -
ninių laivų šturmano diplomą, 1961-
aisiais nuplukdė karinę baržą į Šve -
dijos Gotlando salą ir pabėgo į Va ka -
rus, šaltasis karas buvo pasiekęs apo -
gėjų.

Pasakojimas nusipelno dėmesio
dėl keleto priežasčių. Ne tik todėl,
kad galime patyrinėti nežinomą šal -
to jo karo istorijos tarpsnį. Ši istorija
nepaprasta ne tik tuo, kad žmogus ri -
zikavo, ką tikrai išdrįstų padaryti ne -
daugelis, bet ir tuo, kad jis gyveno,
kad tai paliudytų.

Jono Pleškio gyvenimas – tai
atspindys tokių istorinių įvykių kaip
Antrasis pasaulinis karas, nacių ir
so vietų okupacija, stalininis teroras
šaltojo karo metais bei šalies privers-
tinis integravimas į Sovietų sąjungą.
Laimė, po Lietuvos nepriklausomy-
bės paskelbimo 1990 metų pradžioje
do kumentai, patvirtinantys jo pabė -
gimą ir karinio tribunolo mirties
nuos prendį, buvo paviešinti. Be to,
žmonės pagaliau įsidrąsino rašyti ir
kalbėti apie sovietinės sistemos rep -
resijas ir visuotinę kontrolę. Kai
griu vo geležinė uždanga, šeimos ry -

šiai vėl atgijo, jau nebijant persekio-
jimų. Prieš numirdamas, 1993 me -
tais, Jonas Pleškys spėjo apsilankyti
sa vo Tėvynėje ir susitikti su tais, ku -
riuos mylėjo. 

,,Jonas Pleškys, ‘Žmogus iš Rau-
donojo spalio’, daugeliu aspektų išlie-
ka mįslė. Šis mano pasakojimas ne-
pretenduoja į išsamią biografiją ar
akademinį darbą. Viliuosi, kad knyga
sužadins skaitytojų norą suprasti šį
žmogų, jo darbus bei tuometinius
laikus”, rašo M. Venslauskaitės-Boy-
le knygos ,,Pratarmėje”.

Knygą (Lietuvių ar anglų kalba)
galite nusipirkti ,,Draugo” knygynė-
lyje. Vienos knygos kaina  – 25 dol.
Jas galima įsigyti paštu, pridedant
10,25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol.
Persiunčiant daugiau leidinių – už
kiekvieną papildomą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant knygą pra-
šome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

„LAISVĖS BEIEŠ KANT”
„SEARCH FOR FREEDOM”

Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras, vado vaujamas Violetos
Savickaitės-Pa ciū nienės.  www.choras.lt nuotr.

Aldona Stropus, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė dvi „Draugo”
prenumeratas ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus skaitote ir
remiate.

Teodoras Mitkus, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Aldona Maciukevičius, gyvenanti Michigan  City, IN, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

G. V. Plukas, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščio išlaidoms suma-
žinti. Ačiū, kad mus skaitote ir dosniai paremiate.
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AUDRONÈ ŠKIUDAITÈ

Vilniuje vasario 9 d., baigdamas
91-uosius metus, mirė poetas, litera-
tūros kritikas Kazys Bradūnas. K.
Bradūnas, siejamas su žemininkų-
lankininkų karta, yra išleidęs beveik
dvi dešimtis poezijos rinkinių, kri-
tikos darbų. 1992-aisiais jam įteikta
Nacionalinė kultūros ir meno premi-
ja. 

Poetas buvo palaidotas Antakal-
nio kapinėse, Menininkų kalnelyje,
šalia kūrybos bičiulio poeto Henriko
Nagio. Poetą į paskutinę kelionę
palydėjo gausiai Šv. Jonų bažnyčioje,
o vėliau Antakalnio kapinėse susirin-
kusi Lietuvos kultūrinė visuomenė. 

Kapinėse į Velionio artimuosius
ir lydinčiuosius kreipėsi Rašytojų

sąjungos pirmininkas Valentinas
Sventickas, kuris pasidalijo prisimi-
nimais iš kelionės po Lietuvą su Bra-
dūnais Lietuvos nepriklausomybės
pradžioje. „Keliavom, matėm, kalbė-
jomės ir dainavom. Ir aš išgirdau iš
Kazio Bradūno anūkės, kuri buvo dar
vaikas, gimusi ir augusi Havajuose,
kaip ji dainavo suvalkiečių tarme.
Tokia yra Bradūnų šeimos lietuvybės
jėga”, – sakė V. Sventickas, apibū-
dinęs poeto nugyventą gyvenimą kaip
tvirtai suleistą suvalkiečio trobą. 

„Pavydėtinos tvarkos ir pavydėti-
no gražumo gyvenimas, – sakė jis. –
Kazio Bradūno viskas jau yra padary-
ta. (...) Galvoju apie Kazio Bradūno
kūrybos fundamentalumą. Prisimin-
kime jo knygas, kuriose jis kalbasi su
kunigaikščiu Gediminu, Donelaičiu,
Čiurlioniu. Prisiminkime antologiją
„Žemė”; jo kapitalinį veikalą „Lietu-
vių egzodo literatūra”, apie begalę
lietuviškų darbų spaudoje už Atlanto. 

K. Bradūno gyvenime ir kūryboje
labai svarbus tautos motyvas. Prisi-
minkime, kaip jis gražiai pavadino
savo didžiąją rinktinę, pavadintą su-
telktine. Gražus vardas ir gražiai ten
viskas sutelkta. 

Aš į šias kapines atėjau iš Vil-
niaus knygų mugės. Kai vakar kalbė-
jausi su Bradūno dukra prie Jo kars-
to, išgirdau tokią žinią, kad jie šeimo-
je pasišnekėjo ir pasakė: Bradūnas
džiaugtųsi – atsisveikino su Lietuva
tada, kada vyksta knygų šventė. Kny-
ga jam buvo šventas dalykas.”

Velionį palydėjo prel. Gintaras
Grušas, laidotuvėse dalyvavo Kazio
Bradūno artimieji – Vilniuje gyve-
nanti žmona Kazimiera Bradūnienė,
iš JAV atvykusios dukros Elena ir
Leonarda su šeimomis bei prieš ke-
letą metų mirusio sūnaus – Jurgio
vaikai.

K. Bradūnas su Lietuva
atsisveikino knygos šventės

dieną

A † A
ALFONSUI PAREIGIUI

mirus, jo sūnų VYTAUTĄ, dukterį ALEKSANDRĄ, brolį
ALEKSĄ, seseris MARYTĘ ir KRISTINĄ, dėdę RAI-
MONDĄ, tetas BIRUTĘ, ZITĄ, NIJOLĘ ir jų šeimas gi-
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vidmantas Raišys
Vytautas Lapatinskas

A † A
KĘSTUČIUI PAŽEMĖNUI

palikusiam šios žemės rūpesčius ir vargus, žmonai
MIRGAI, dukroms VAIVAI ir LAIMAI, sūnui AIDŽIUI,
anūkei LINAI ir LAIMOS šeimai nuoširdi užuojauta.

Birutė Kožicienė ir
Gražina Mačiuikienė su šeimomis

Brangiam Seneliui
A † A

ALFONSUI BUROKUI

mirus, užjaučiame jo anūką, mūsų tunto brolį ir laivo
vadą ALEKSĄ MODESTĄ su šeima ir kartu liūdime.

LSB „Lituanicos” tuntas

Mylimai Motinai ir Močiutei
A † A

BIRUTEI RAZMINAS

išėjus Amžinybėn, netekties valandą nuoširdžiai už-
jaučiame velionės dukrą, mūsų brangią sesę REGINĄ
ir ROMĄ KRIŠTOPAITIS, SŪNŲ VYTĄ IR MARY
KAY RAZMINAS, vaikaičius ir šeimos artimuosius.

Liūdime kartu.

Čikagos „Aušros Vartų/Kernavės” tunto
Kng. Gražinos vyr. skaučių būrelis

A † A
ANATOLIUS VISKANTAS

Mūsų „Tony” juk ne savo valia paliko šį pasaulį,
liūdinčią savo mylimą šeimą, savo mylimą mamą ir
mus visus, kurie artimai buvome su juo ir su nuošir-
dumu užjaučiame jo šeimą.

Tegu geras Dievas suteikia globą mirusiam, guo-
džia liūdinčius...

Rožė Ražauskienė

Artimieji ir literatūrinė bendruomenė Antakalnio kapinių Menininkų kal-
nelyje atsisveikina su poetu Kaziu Bradūnu.

Kazimiera Bradūnienė, į Antakalnio
kalnelį palydėjusi savo ilgo ir gra-
žaus gyvenimo draugą Kazimierą
Bradūną.
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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
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

��Dienraštis ,,Draugas” 2009 me -
tus skelbia ,,Šimtmečio metais”.
Pažymėdami ,,Draugo” šimtmetį lei-
dėjai planuoja surengti ne vieną kul -
tūrinį renginį. Pirmas renginys – ko -
vo 22 d. Maria mokyklos auditorijoje
vyksiantis koncertas. Šia proga
,,Draugas” ruošia reklaminį leidinį –
Sveikinimo programą. Šis leidinys
išliks istorijoje ateinančioms kar-
toms. ,,Draugo” leidėjai prašo kiek -
vieno lie tuvio, prenumeratoriaus bei
organizacijų vadovų atsiųsti sveikini -
mą su informacija apie savo veiklą.
Pra šoma auka už vieną puslapį – 200
dol., pusė pusl. – 100 dol., ,,auksinis
puslapis”  – 500 dol.  Savo aukas su
tekstu siųsti: ,,Draugo” administraci-
ja, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629  iki kovo 5 d. Aukos nurašomos
nuo federalinių mokesčių.

�Vasario 22 d., sekmadienį, 9 val. r.
šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero. Po Mišių 10 val. r. parapijos
salėje Vasario 16 minėjimas, kur
pagrindinę kalbą pasakys Rasa Če-
pukėnaitė. Minėjimą rengia JAV LB
Cicero apylinkė. Visus kviečiame gau-
siai dalyvauti. Savo auka paremsite
lietuvybės ugdymą svetur.

�Lietuvos Nepri klau so mybės
šven   tės minėjimas, kurį organi zuoja
JAV LB Lemonto apylinkė kartu su
Pasaulio lietuvių centru dalyvaujant
LR generaliniam konsulatui Čikagoje
vyks vasario 22 d. 12:15 val. p.p. Pa -
saulio lietuvių centro Fondo salėje. Pa -
grindinis kalbėtojas – garbės konsulas
Vaclovas Kleiza. Bus meninė progra-
ma, vaišės.

�Vasario 28 d., šeštadienį 3:30
val. p.p. vyks Ateitininkų Šalpos fon -
do narių metinis suvažiavimas. Pa si -
baigus suvažiavimui 6 val. v. vyks me -
tinė vakarienė Ateitininkų na muo se,
Lemonte, IL.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte praneša, kad vasario 25 d.
Bočių menėje  2 val. p.p. bus rodomas
filmas ,,Vyžuonos”. Malo niai kviečia -
me.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629) Geneologijos skyrius šešta-
dienį, vasario 28 d., 3 val. p. p. kviečia
į paskaitą ,,Geneologiniai tyrinėjimai
Newberry bibliotekoje”. Newberry
bib liotekos (Čikaga, IL) Geneologijos
skyriaus bibliotekininkas Jack Sim p -
son pasakos apie bibliotekos fondus ir
galimybes juose rasti žinių apie Čika -
goje ar Illinois valstijos Cook apskri-
tyje gyvenusius protėvius ar giminai -
čius. Daugiau informacijos teikia Ka -
rilė Vaitkutė tel.: 773-582-6500.

�Lietuvių Fondo pilnateisiai na -
riai yra kviečiami siūlyti LF Nomi -
nacijų komisijai kandidatus į LF di -
rektorių tarybą ir Kontrolės komisiją
iki 2009 m. kovo 1 d., pasiunčiant
kan  didato/ės vardą, pavardę, adresą,
telefoną, trumpą biografiją ir  trumpą
paaiškinimą apie kandidato kvali-
fikacijas bei visuomeninę patirtį,  ir
raštišką kandidato sutikimą. Kandi -
datais gali būti tik pilnateisiai LF
nariai.  Siūlymus ir sutikimus paštu,
faksu arba elektroniniu paštu siųsti:
Lithuanian Foundation, LF Nomi -
nacijų komisija, 14911 127th Street,
Lemont IL 60439.  Faksas 630-257-
1647.  E-paštas: admin@lithfund.org

�Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio misijos Šv. Rašto būrelis visus
kvie čia į pažintinę „Kelionę su šven-
tuoju apaštalu Pauliumi”. Visi, norin-
tys dau giau sužinoti apie Pauliaus
įspū din gą apaštališkąją misiją bei
susipa žinti su jo įvairiapusiška as-
menybe, maloniai kviečiami į temi-
nius vaka rus PLC Bočių menėje. Pir-
masis toks vakaras bus rengiamas
ko vo 3 d., an t  radienį, nuo 6:30 val. v.
iki 8 val. v. Antrasis vakaras vyks tuo
pa čiu laiku kovo 10 d.,  antradienį.

�Pianistų Sonatos ir Roko Zu -
bovų fortepijoninės muzikos koncer-
tas įvyks kovo 6 d. 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Maloniai kviečiame.

�Lietuvių meno ansamblis „Dai -
na va” bei LR gene ralinis konsulatas
visus kviečia į koncertą „Gratula tio -
nes Li thuaniae” – kovo 8 d. 3 val. p.p.
Ha rris teatre (205 E. Randolph Dr.).
Koncerte skambės Čiurlionio, Mar ti -
naičio, Sasnausko, Beethoven ir Brams
kūriniai, kuriuos drauge su „Daina -
va” atliks pianistai iš Vilniaus Sonata
ir Rokas Zubovai. Bilietų ieškokite
Harris teatro bilietų kasoje 312-334-
7777 ir lietuviškose parduotuvėse.
Dau  giau informacijos: www.dainav.
us arba www. harristheater chi ca -
go.org. 

�Gavėnios susikaupimą kovo 10 d.
(9 val. r. – 4 val. p. p.) Ateitininkų na -
muose, Lemonte ves kun. Artūras
Sederevičius, SJ. Registracija ir infor -
ma cija tel.: 630-257-8087 (Vida Ma -
leiškienė). Ruošia Ateitininkų namų
valdyba ir Akademinis skautų sąjūdis.

�LR generalinis konsulatas Či -
ka goje maloniai kviečia į žinomo
versli nin ko ir fotografo Mariaus Jo -
vai šos fotog rafijų parodą „Neregėta
Lie tuva”. Lietuvos vardo tūkstant-
mečiui bei nepriklausomybės atkūri-
mo dienos minėjimui skirta paroda
vyks „River East Art Center” galeri-
joje (435 East Illinois Street, Chicago,
IL 60611) nuo kovo 11 d. 6 val. v. iki
kovo 14 d. 6 val. v. Įėjimas nemoka-
mas.

�Seselių kazimieriečių ,,Games
–Bingo Party” vyks balandžio 26 d.,
sekmadienį, Maria gimnazijos kavi -
nė  je (67 gatvės ir California Ave. san -
kryžoje). Įėjimas iš kiemo pusės. Sve -
čių lauksime nuo 12 val. p. p. Žaidimo
pradžia – 2 val. p.p. Paska nau site ku -
gelio ir kitokio na minio maisto. Tel.
pasiteiravimui 773-776-1324 (seselė
Genovaitė).

�,,Draugo” leidėjus pasiekė
,,‘Drau gas’ 100 metų”  istorijos 500
psl. maketas. Knygoje daug straips -
nių, aprašymų apie steigėjus, buvu-
sius redaktorius, administratorius,
leidėjus, rėmėjus ir jų vargus. Kny -
goje daugiau dėmesio kreipta į asme-
nis, kurie prisidėjo prie dienraščio
tiesiogiai ir kurie prisideda iki šių
die nų.  Leidinyje nemažai nuotraukų
iš pra eities ir dabarties. Jos gale pa -
teiktas Draugo fondo tūkstantinin kų
aukotojų sąrašas iki 2008 m. gruo -
džio mėn. Surašyti ir šios knygos au -
kotojai, kurių dėka nereikėjo naudoti,
Draugo fondo ar admi nistracijos pi -
nigų.  Knyga bus spalvo tais, kietais
vir šeliais.  Tikime, kad ji bus išspaus-
dinta š. m. balandžio mėn. pabaigoje.

JAV LB XIX Tarybos rinkimai LB apylinkėse įvyks š. m. gegužės mėne-
sio 9–10  ir  gegužės mėnesio 16–17 dienomis.  Bus renkama 60 atstovų
iš de šimties apygardų. Dalyvauti rinkimuose turi teisę visi Amerikoje gyve-
nantys lietu viai. Teisę dalyvauti rinkimuose taip pat turi ir ne lietuvių kilmės
asmenys, ku rių sutuoktiniai yra lietuviai.

JAV LB XIX Tarybos Vyriausią rinkimų komisiją sudaro: pirmininkas –
Romualdas M. Veitas, nariai – Marius Žiaugra, Jurgis Štuopis, Jurgis Bal -
čiūnas, Violeta Balčiūnienė, Reda Veitas-Limantienė.

Vyriausios rinkimų komisijos elektroninis adresas:  
tarybosrinkimai2009@gmail.com 

JAV LB Krašto valdybos info

Ieškau prieš II pasaulinį karą ir
jo metu dingusių giminaičių ir jų pa -
likuonių.

Petronėlė Gribin (Grybinie-
nė) prieš karą išvyko ir liko gyventi
Chicago, IL. Lietuvoje gyveno Gorai -
nių kaime, turėjo seserį Domicelę
Ven c kienę, su kuria palaikė ryšius.
Taip pat turėjo sūnų.

Jonas (Juozas?) Norkaitis II
pasaulinio karo metu buvo paimtas
kasti apkasų. Liudininkai pasakojo,
kad buvo sužeistas ir traukiantis vo -
kiečiams paimtas kartu. Kilęs iš Vil -
kaviškio apskrities. Turėjo brolį ir
tris sesers: Marytę, Teresę ir Oną.
Tė vai – Marijona (Garbukaitė) Nor -
kaitienė ir Juozas Norkaitis.

Būčiau dėkinga už bet kokią in-
formaciją. Mano el. paštas:

rasa.kamarauskaite@gmail.com
Rasa Kamarauskaitė 

* * *
Ieškau prosenelio Antano Buzo

vaikų Antano, Jono ir Marytės,
išvykusių į JAV prieš II pasaulinį
karą iš Dzingiškių kaimo, anūkų.
Dzingiškių kaimas priklausė Suvalkų
gubernijai, Krokialaukio parapijai
(Marijampo lės apskritis). Iki 1927 m.
Gyveno Brooklyn, New York. 

Pranešti adresu: Juozas Buzas,
Ne ries g. 11–15, Domeikava, LT–
54367 Kauno raj., Lietuva

Juozas Buzas

Las Vegas, World Market Center vasario 9-12 dienomis vyko pasaulinė
Baldų paroda. Parodoje dalyvavo Kauno uždara akcinė bendrovė (UAB)
,,Juo dasis alksnis”. 

Nuotraukoje iš kairės: Arūnas Krušinskas, UAB ,,Juodasis aksnis”, baldų
gamyklos generalinis direktorius, Randy Wells, Las Vegas Design Center
viceprezidentas, Ingrida Bublienė, ,,Ashley” baldų atstovė Pabaltyje,
Robert Maricich, World Market Center Parodų rūmų prezidentas, Živilė
Grudzinskė, UAB ,,Juodasis alksnis” komercijos direktorė.

Nuotrauka iš I. Bublienės archyvo

Rinkimai į JAV LB XIX Tarybą


