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Vilnius, vasario 24 d. (,,Lietuvos
žinios”) – Šimtą dienų gyvuojanti
Permainų koalicija giriasi nuveiktais
darbais ir puse lūpų užsimena apie
padarytas klaidas. Daugiau kaip prieš
tris mėnesius dėl bendro darbo val-
džioje rankas sukirtusios keturios
parlamentinės partijos teigia įro-
džiusios, kad dėl numatyto tikslo
sugeba atsisakyti vidinių ambicijų bei
nesutarimų. Koalicijos vadovų visiš-
kai negąsdina dėl priimtų nepopulia-
rių sprendimų nukritę vertinimai,
nes į valdžią jie esą ėjo ,,ne dėl skai-
čiukų”.

,,Labai aiškiai parodėme, kad
esame kitokie ir stengiamės sukurti
kitokią Lietuvą. Ir tai yra pagrindinė
100 dienų žinia”, – kuklios sukakties
proga surengtoje spaudos konferen-
cijoje kalbėjo premjeras konservato-
rius Andrius Kubilius.

Kaip vieną svarbiausių koalicijos
bei jos sudarytos Vyriausybės laimė-
jimų A. Kubilius įvardijo šalies biu-
džeto deficito sumažėjimą. Pasak
premjero, galime džiaugtis dėl to, kad
litas buvo, yra ir bus stabilus. Klau-
siamas apie šimtadienio klaidas A.
Kubilius šmaikštavo, kad didžiausia

jų – ,,tokiomis aplinkybėmis apskri-
tai eiti į valdžią”. ,,Visas pasaulis ma-
tė būsimą nuosmukį, o Lietuvoje bu-
vo vengiama tai pripažinti ir imtis
atitinkamų veiksmų dar praėjusių
metų vasarą”, – sakė A. Kubilius.

Pasak politologo V. Dumbliausko,
koalicijos partneriams kažkiek pavy-
ko suderinti savo interesus ir rasti
tam tikrą susitarimą. Tolesnę koali-
cijos ateitį politologas siejo su artė-
jančiais prezidento rinkimais. Anot
jo, jei naujasis šalies vadovas bus ak-
tyvus, neišvengiamai atsimuš į Sei-
mo daugumą – dabartinę koaliciją,
galinčią atmesti bet kurį jo veto.

Pasak finansų specialisto Gitano
Nausėdos, kuo jau kuo, o neveiklumu
dabartinės koalicijos ir jos Vyriausy-
bės tikrai neapkaltinsi. ,,Pamename,
kokia finansinė padėtis buvo praėju-
sių metų rudenį. Nors ta įtampa ne-
atslūgo ir dabar, biudžeto plano ne-
vykdymo mastas nebėra toks pasi-
baisėtinas kaip anksčiau”, – sakė
specialistas. G. Nausėdos teigimu,
mokesčių pertvarkos planas jau su-
darytas. Geras jis ar blogas – parodys
ateitis. Tačiau kai kurias klaidas bū-
tina skubiai taisyti.

Raginama melstis
už gyvybê

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) – Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas, Briuselyje susitikęs
su Europos Komisijos (EK) nariu ener-
getikos klausimams Andris Piebalgs,
pareiškė, kad Lietuva pasirengusi ne-
delsiant pradėti elektros tilto į Švediją
statybą.

V. Ušackas pabrėžė greito susitari-
mo su Latvija dėl Baltijos ir Švedijos
elektros jungties svarbą ir pakvietė EK
kartu ieškoti tinkamo sprendimo.

Kalbėdami apie Europos Sąjungos
ir Rusijos dialogą energetikos tema, V.
Ušackas ir A. Piebalgs aptarė naftos
tiekimo ,,Družbos” naftotiekiu atnau-

jinimo klausimą. Komisaras A. Pie-
balgs pranešė V. Ušackui, kad kovo 20
d. jis lankysis Maskvoje, kur bus taria-
masi dėl ES ir Rusijos bendradarbiavi-
mo energetikos klausimais. ,,Družbos”
naftotiekiu anksčiau buvo tiekiama ža-
liava Lietuvos ,,Mažeikių naftai”, ta-
čiau vėliau vamzdynas buvo uždarytas.

Vilnius, vasario 21 d. (Bernar-
dinai.lt) – Nuo vasario 13 iki kovo 24
d. Ispanijoje bei Pietų Amerikos že-
myno valstybėse įvairios organizaci-
jos bei Bažnyčia tikinčiuosius ragina
melstis už gyvybės gynimą.

40 dienų maldų už gyvybę, sie-
kiant sumažinti abortų skaičių, pir-
mą kartą buvo organizuojama 2004
m. Texas valstijoje. Tą kartą dalyva-
vo tik apie tūkstantis žmonių. Praė-
jusiais metais žmonės rinkosi melstis
už gyvybę 170 Amerikos ir Kanados
miestų.

40 dienų kiekvieną dieną kalba-
ma popiežiaus Jono Pauliaus II mal-
da už gyvybę bei rožinis. Tikintieji
taip pat kviečiami vieną savaitės die-
ną skirti pasninkui su intencija, kad
būtų gerbiama gyvybė.

•Skautybės kelias. Skau-
tų Kaziuko mugė. Auksi-
nis LA akademikų skautų
jubiliejus (p. 2, 9)
•Emigrantai turi būti pa-
triotai (p. 3, 8)
•Geras ginklas – lietuvių
dvasia (p. 4, 8)
•Istorinė LF paskola PLC
(p. 5)
•Komentaras. Valstybės
saugumo reikalai (p. 5)
•Pinklės (45) (p. 9)
•9 pasaulio vietos, kurių
netrukus neliks (p. 11)

Keiçiasi VEKS
vadovyb∂

Valdžios skonis dar neapkarto

Nutrauktas V. Pociùno
bylos tyrimas

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) –
Generalinė prokuratūra nutraukė
2006 m. rugpjūčio 23 d. tarnybinės
komandiruotės Breste (Baltarusija)
metu mįslingomis aplinkybėmis žu-
vusio Valstybės saugumo departa-
mento (VSD) karininko Vytauto Po-
ciūno bylos tyrimą.

Prokuroras Mindaugas Gylys

sakė, kad atlikus visas papildomas
įmanomas ekspertizes, kitus tyrimo
veiksmus, nustatyta, jog VSD pulki-
ninkas žuvo per nelaimingą atsitiki-
mą. Anot jo, nėra jokių duomenų, kad
jo mirtis galėjo būti kokios nors nusi-
kalstamos veikos padarinys. M. Gy-
lys teigė tikrinęs ir viešai skelbiamus
svarstymus, kad V. Pociūnas galėjo bū-
ti nužudytas dėl savo vykdytų tyrimų.

Prokuratūra savo sprendimą iš-
siuntė byloje nukentėjusiajai pripa-
žintai V. Pociūno našlei Liudvikai Po-
ciūnienei. Ji gali prokuroro sprendimą
apskųsti aukštesniajam prokurorui.

2006 m. lapkritį Generalinė pro-
kuratūra nustatė, jog Lietuvos kon-
sulate Gardine dirbęs V. Pociūnas tar-
nybinės komandiruotės Breste metu
žuvo per nelaimingą atsitikimą, iš-
kritęs per langą, ir ikiteisminį tyrimą
nutraukė. Prokurorai nenustatė, kad
karininkas buvo jėga išstumtas arba
išmestas per viešbučio Breste langą.
Tačiau jo artimieji ir visuomeninin-
kai protestavo prieš šį nutarimą ir
prieš vėlesnį prokuratūros sprendi-
mą, patvirtinusį pirmojo pagrįstumą.

Lietuva pasiruošusi elektros tilto statybai

Nustatyta, jog VSD pulkininkas žuvo
per nelaimingą atsitikimą. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, vasario 24 d. (ELTA) –
Viešajai įstaigai ,,Vilnius – Europos
kultūros sostinė” (VEKS) vadovaus
Kultūros ministerijos sekretorius Ro-
landas Kvietkauskas. Kaip pranešė
kultūros ministras Remigijus Vilkai-
tis, dabartinė VEKS vadovė Elona
Bajorinienė atleidžiama šalių susita-
rimu.

Pasak ministro, naikinama ir
VEKS taryba, o iš VEKS valdybos
Vilniaus miesto savivaldybė atšaukia
savo buvusius atstovus ir teikia nau-
jus. Naujos sudėties VEKS valdybai
vadovaus naujasis įstaigos direkto-
rius.

Tolesnę koalicijos ateitį politologai sieja su artėjančiais prezidento rinkimais.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotrauka.
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Bažnyčios tradicijoje Ga-
vėnios laikotarpis prasideda
Pelenų diena. Tai atgailos, pas-
ninkavimo ir maldos diena. Jei
vienose Bažnyčiose šią dieną yra
labiau pabrėžiamas pasninkas,
tai kitose – labiau pabrėžiama
nuoširdi atgaila ir malda. O gal
mums reikia visko – ir pasninko,
kuris pirmiausia yra dvasinis
veiksmas, o tik paskui susilaiky-
mas nuo maisto, ir maldos, kuri
būtų ne tik dievybės šlovinimas,
bet ir pagalbos prašymas, padė-
ka, dalinimasis jausmais su vi-
sais, aplink mus esančiais?

Dėkokime ir pagalbos pra-
šykime ne tik šią dieną. Sten-
kimės būti kartu, padėti vieni
kitiems visur ir visada. Gavėnia
tam ypač geras laikas.

Redaktorė
Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

2009 m. tradicinės
lietuvių skautų

KKaazziiuukkoo mmuuggėėss
Kovo 1 d.  
Čikagoje – 10:00 v.r. Jaunimo
rūmų salėje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL.

Detroit – Dievo Apvaizdos para-
pijos kultūros centre.            

Toronto –
New York – 11:30 val. r. po šv.
Mišių Viešpačio Atsimainymo
bažnyčios apatinėje salėje, Mas-
peth, NY.

Kovo 8 d. Los Angeles – šv.
Kazimiero parapijoje

Kovo 15 d. Melbourne, Aus-
tralija

Kovo 21 d. Washington, D.C.

Auksinis Los Angeles
Akademikų skautų jubiliejus
INA PETOKIENÈ
LIUDA AVIŽONIENÈ

Gražią, saulėtą  2008 m. spalio
mėnesio 19 d., sekmadienį, tiesiai po
malonių šv. Mišių Šv. Kazimiero baž-
nyčioje, skubėjome į ypatingą sueigą
šalia Pasadena Rose Bowl stadiono
esančiame gražiame restorane. Atvy-
kus radome apie 100 Los Angeles
Akademikų skautų ir skaučių, jų šei-
mos narių bei svečių.

Pirmieji Los Angeles akademinio
sąjūdžio žingsniai California valstijo-
je prasidėjo jau 1954 metais. Pradi-
ninkai ir pradininkės buvo: fil. My-
kolas Naujokaitis, jo brolis, fil. dr.
Jonas Naujokaitis, t.n. A. Naujokai-
tienė, V. Petrauskas, fil. Antanas
Audronis, fil. Valentinas Varnas, fil.
Vladas Pažiūra. Bendro skyriaus
pirmininkė ir ASD vadovė buvo
išrinkta tn. Naujokaitienė, o fil. Pet-
rauskas ,,Korp Vytis” vadovu. Baigę
mokslus prisidėjo Algirdas Avižienis,
Antanas Dundzila, Vidmantas Varia-
kojis, Ina Bertulytė-Bray, Kęstutis
Mikėnas ir kiti. Pilna veikla išsivystė
prieš 50 metų – 1958 metais. Skyrius
ne tik veikė, bet klestėjo. Visi veikė
išvien, – pasakojo atsiminimuose An-
tanas Dunzila, – nebuvo jokių nesu-
tarimų ir gal dėl to ir šiomis dienomis
tai yra gyva organizacija. Šis skyrius

džiaugiasi galėjęs bendradarbiauti su
vietiniais Skautų akademikų garbės
nariais: a.a. prof. Mykolu Biržiška,
a.a. Mykolu Naujokaičiu, fil. Euge-
nijumi Vilku, fil. dr. Algirdu Avižie-
niu.

Tad spalio 19 dieną programą
pradėjo fil. Ina Petokienė. Buvo įneš-
tos vėliavos ir pasveikinti garbės sve-
čiai: Eugenijus Vilkas ir Lietuvos gar-
bės konsulas Vytautas Čekanauskas
bei visi šios dienos dalyviai. Fil.
Maria ,,Dušia” Naujokaitytė Burg-
gren vedė šiai progai sukurtą maldą
ir priminė mums iškeliavusius pas
Dievą narius.

Specialiai šventei atvykusį plk.
Romą Kilikauską, USAF ret. pristatė
fil. Kęstas Mikėnas. Prelegentas, tuo-
met dar tarnaudamas JAV aviacijoje
buvo paskirtas į Lietuvą, kur dirbo
JAV ambasadoje. Išėjęs į pensiją, grį-
žo į Lietuvą ir buvo Vidaus reikalų
viceministru, po to buvo pakviestas
dirbti Lietuvos krašto apsaugai, tapo
krašto apsaugos viceministru. Jis su
gen. Jonu Kronkaičiu ir atsargos JAV
marinų plk. Algiu Garsiu labai daug
dirbo kuriant besikuriančią Lietuvos
Krašto apsaugos sistemą. Darbo buvo
užtektinai ir jie visi trys, šalia Lie-
tuvos darbuotojų, dirbo išsijuosę, kad
Lietuva taptų rimta tarptautine val-
stybe.                      Nukelta į 9 psl.

DĖMESIO! 
ČIKAGOS LIETUVIŲ SKAUTŲ
TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ

JAU ŠĮ SEKMADIENĮ, 
KOVO 1 D.!

Kaziuko mugė prasidės 
9 val. r. šv. Mišiomis 
Palaimintojo Jurgio

Matulaičio lietuvių misijoje,
Pasaulio lietuvių centre,

Lemonte, 
Mugės atidarymas vyks tuoj

po šv. Mišių, 10 val. r., 
Jaunimo rūmų salėje

Kviečiame visus skautus atvykti
į šv. Mišias, dėvint pilnas 

išeigines uniformas.

Kviečiame atvykti visą lietuvišką
bendruomenę ir paremti šią

lietuvišką jaunimo organizaciją! 

Mugėje: prekiaus 
prekybininkai, veiks kavinė, 

bus maisto ir žaidimų vaikams.

Kviečiame prekybininkus
dalyvauti tradicinėje

Kaziuko mugėje

Kviečiame prekybininkus 
dalyvauti skautų rengiamoje
Kaziuko mugėje ir parduoti
savo pagamintas prekes. 
Čikagos lietuvių skautų

tradicinė Kaziuko mugė įvyks
š.m. kovo 1 d., sekmadienį,

Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. 

Daugiau informacijos gausite,
jei kreipsitės į sesę Daną

Mikužienę tel.: 815-725-8494
arba el. paštu:

mikuzis3@att.net

Iš k.: Kęstas Mikėnas, Romas Kilikauskas, Janina Čekanauskienė, konsulas
Vytautas Čekanauskas, Zita Rahbar, Darius Rahbar, Milda Mikenienė, Euge-
nijus Vilkas, Irena Vilkienė.

Dainuoja (iš k.): filisterė Ina Petokienė, Romas Nelsas, Dalia Burokienė,
Dana Murienė, Algis Bliūdžius.
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EMIGRANTAI TURI BŪTI
PATRIOTAI, NES KITAIP BUS

DAR BLOGIAU
VILMA OKUNEVIÇIÙTÈ

Jeigu Lietuvoje gyvenantys lietu-
viai nepriima grįžtančiųjų iš emi-
gracijos kaip savų, dvigubos piliety-
bės įstatymu šio nusistatymo nepa-
keisi, – Londone Vasario 16-ajai pami-
nėti surengtoje diskusijoje teigė pro-
fesorius istorikas Egidijus Aleksan-
dravičius. Tai, anot jo, daugiau ne
formalus, o psichologinis aspektas.

„Jeigu jūs Lietuvoje priimami,
toji formalioji dalis (davė pilietybę
kaip ženklą, kad tu lietuvis) nesvar-
bi”, – kalbėjo svečias diskusijoje
„Koks lietuvis buvo 1918 metų vasa-
rio 16-ąją, koks yra dabar ir koks bus
2020 metais”.

Pasak profesoriaus, teisinių fikci-
jų gali prikurti kiek nori, bet niekas
nesikeis, jeigu nesikeis masės žmonių
sąmonė.

Visgi, profesoriaus manymu, kita
gyvenamoji erdvė kitoje kultūroje,
kalbant apie lietuvių, išvykusių gyve-
nanti kitur, priėmimą tėvynėje, nėra
lemianti. „Lietuviams vis dar patinka
į juos panašūs – jeigu tu mąstai ir gy-
veni kitaip, tavo nuomonė nebus
jiems įdomi, – sakė prof. Aleksan-
dravičius.

Patriotizmas – didelė dovana

Vasario 16-osios išvakarėse apie
keturiasdešimčiai Jungtinėje Kara-
lystėje gyvenančių tautiečių istorikas
kalbėjo apie patriotizmo psichologiją
ir psichologinius motyvus, prieš tai
pabrėžęs, kad kalbės apie tai ne todėl,
jog svetur gyvenantys lietuviai priva-
lo būti patriotais, nes taip tėvynė
šaukia, bet todėl, kad, pasak Alek-
sandravičiaus, viso šito neturint –
dar blogiau.

„Koks didžiulis psichologinis pa-
sitenkinimas turėt savo lizdą, savo
atminties pasakojimą. Jo neturint, jį
praradus pasidaro dar blogiau, negu
kartais buvo. Turėti psichologinį
patriotinį jausmą yra didelė dovana.
Neprivalai, bet ar sugalvojai ką ge-
riau?” – retoriškai klausė svečias.

Tauta – atminties produktas

Nepaisant pagrindinės srovės įsi-
tikinimų, kad tauta yra filologijos
produktas, profesorius svorį linkęs
perkelti kitur – sako, jog tauta yra
bendros atminties produktas, kad
atmintis yra daug universalesnė negu
kalba.

„Nesakau, kad kalba nėra verty-
bė. Jokia kita kalba nekalbu taip ge-
rai, kaip lietuviškai. Bet, jeigu mes į
didįjį pasaulį išeidami uždarysime
savo lietuviškumo turinį tik į filologi-
jos kategorijas, pasidarysime tokie
pat jautrūs kaip plono stiklo taurės.
Tai trapu, tik – vienas sluoksnis.
Tapatumas įvairių tautų įvairiais
laikais rėmėsi nebūtinai vienu šiuo
sluoksniu”, – teigė istorikas.

Jeigu visas pastangas sudedi į
kalbą ir ji atsitraukia, pasak profeso-
riaus, tai yra kažkas išeivijoje nustoja
kalbėti gimtąja kalba, atrodo, kad tų
žmonių neliko. Spėjama, kad pasau-
lyje yra koks milijonas du šimtai tūk-
stančių lietuviško geno žmonių, bet,
retoriškai klausia istorikas, kiek
daug iš jų skaito lietuvišką spaudą?

„Jeigu lietuvių yra tiek, kiek jų
skaito lietuvišką spaudą, tai jų beveik

nėra. Mes jų atsisakėm”, todėl isto-
rikas sako turintis fantazuojančią
idėją, kad mums reikia daugiau negu
vieno sluoksnio tapatumo.

LDK ne kalba buvo esmė

Lietuvybės (ir ne tik lietuvybės –
visų kitų skirtingų tautų) susivoki-
mai laike ir erdvėje, arba istorijoje ir
geografijoje, yra ganėtinai įvairūs,
teigė profesorius.

„Kalbėdami apie Lietuvos Di-
džiąją Kunigaikštystę, einam prie
klausimo, koks senųjų lietuvių tapa-
tumas? Ar Vytautas su Jogaila būti-
nai turėjo kalbėti lietuviškai? Sako,
kad kalbėjo, kai nenorėjo, kad lenkai
suprastų. Bet akivaizdu, kad šiai
publikai jųjų kalbos turėjimas ar
neturėjimas nebuvo joks argumentas
lietuviškumui. Jie buvo lietuviai dėl
savo genealoginės atminties.

Ne kalba buvo esmė. Buvo tam
tikri politinės civilizacijos bruožai,
kuriuos sukūrė lietuvių gentis, sufor-
muodama tą valstybę, užkariaudama
didelius Europos plotus. Ir jų lietu-
viškumas ne šiandieniniu(filologiniu)
supratimu buvo grįstas, o jų bendra
genealogine atmintimi, protėvių pa-
garba. (...) Liublino unijos išvakarėse
Mikalojui Radvilai Juodajam nerei-
kėjo įrodinėti lietuviškumo. Jis kal-
bėjo lenkiškai, žodžiais mušėsi Liub-
lino seime gindamas Lietuvos atski-
rumą – lenkiškai, bet tokio patriotiz-
mo, kokį jis tada išreiškė, nežinau, ar
rašytiniuose šaltiniuose dar galima
surasti. Lietuviškumo kriterijus buvo
pastatytas ant etnopolitinių, arba
pilietinių ir teisinių, pamatų.

Lenkų kalba, priminė profeso-
rius, buvo lietuvių kalba, lietuviai
buvo ir rusiško, ir žydiško kraujo, bet
jie priklausė politinei Lietuvos tautai.
Ir, istoriko teigimu, toks savęs supra-
timas turi gerokai ilgesnę istoriją nei
mūsų šiandieninis savęs supratimas:
„Tokius kaip šiandien mes save su-
prantame truputį daugiau kaip šimtą
metų. Gerokai ilgesnis gabalas prae-
ityje, kai lietuviai save suprato lietu-
viais visiškai dėl kitų kriterijų.“

Kalba – lietuvių, 
mentalitetas – rusų

Naujasis lietuvio atgimimas, pa-
citavo Aleksandravičius rašytoją,
poetą, literatūros mokslininką Čes-
lovą Milošą, – Jono Basanavičiaus
kartos nuopelnas. Ji pasiekė, kad
Lietuva kažkaip atgimė, bet atgimė iš
politinės civilizacijos subjekto į filo-
logijos produktą. Ne pilietinės verty-
bės, ne teisės normos, ne pilietinės
visuomenės ir individo laisvės supra-
timas šituos žmones darė lietuvius,
bet dėl to, kad jie kalbėjo lietuviškai.
Tačiau mentaline prasme – kaip
suvokė teisę, pilietiškumą – jie, anot
profesoriaus, buvo artimi rusams.

„Jaunosios Respublikos laikais
iki pat sąmonės pakraščių buvo iš-
vystytas etnolingvistinis nacionalisti-
nis savęs supratimas, kad tauta pir-
miausia yra kultūrinė bendrija: ta
pačia kalba kalbanti, tų pačių pa-
pročių besilaikanti, cepelinus valgan-
ti, vyžas dėvinti, nelabai skaitanti, su
pasauliu nenorinti bendrauti... – iro-
nizavo Aleksandravičius. – Bet bū-
tent ta, kuri nelabai norėjo susidurti
su sudėtingais      Nukelta į 8 psl.

Lengviau konkrečiai
dirbti negu posėdžiauti

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ne kartą yra tekę dalyvauti pašnekesiuose, įvairiuose pasitarimuo-
se, kaip padaryti aktyvesnę vienos ar kitos organizacijos veiklą,
kaip pritraukti naujų bendraminčių, kaip uždegti naujus ben-

dražygius. Po to kartais teko tas mintis susemti ir spaudai pateikti. Be išim-
ties, visada pagrindinė išvada buvo, kad reikia konkrečių darbų, o ne dau-
giau posėdžių, ištęstų procedūrų ar mažai ką reiškiančių rezoliucijų. Sociolo-
gai jau ne kartą yra skelbę duomenis, kad ypač šiais laikais mažai kas nori
įsipareigoti ilgesniam laikui. Pastebimas narių mažėjimas ir organizacijose.

Spaudoje neseniai skaitėme, kad 2009 m. sausio 31 d. trejiems me-
tams  Lietuvių skautų sąjungos Tarybos pirmininko pareigas perėmė
v.s.fil. Gintautas Taoras, Vyriausiąja sese skaučių seserijai tapo s.fil. Rūta
Baltaduonytė-Lemon, Vyriausiuoju Broliu skautų brolijai – s. fil Tomas
Dundzila, o Akademinio skautų sąjūdžio vadijos pirmininku – s. fil. Vyte-
nis Kirvelaitis. ,,Svečiose šalyse gimę, lietuviškoje skautybėje augę, šie va-
dovai stoja tęsti kelių kartų prieš juos pradėtą jaunimo auklėjimo darbą”,
rašoma straipsnyje (,,Draugas”, 2009 m. vasario  11 d.). Nerašoma, kaip
sekės sutelkti tokią įspūdingą darbo komandą, kiek pastangų įdėta kandi-
datų atradime, jų prikalbinime. Svarbiausia, kad turima nauja vadovybė!
Ją sveikiname ir linkime prasmingo darbo!

Tuo tarpu naujų kandidatų paieška vyksta kituose baruose. Lietuvių
Fondo (LF) pilnateisiai nariai yra kviečiami siūlyti LF Nominacijų komisijai
kandidatus į Fondo Direktorių tarybą ir Kontrolės komisiją. Siūlymo  data
yra iki kovo 1 d. Siūlytojas turi parūpinti kandidato raštišką sutikimą.
Daugiau informacijos galima gauti parašius adresu: admin@lithfund.org

Kitas pranešimas spaudoje  yra apie rinkimus į JAV Lietuvių Bend-
ruomenės XIX Tarybą. Rinkimai įvyks 2009 m. gegužės 9–10 ir gegužės
16–17 dienomis. Bus renkama 60 atstovų iš dešimties apygardų. Daly-
vauti rinkimuose gali visi, Amerikoje gyvenantys lietuviai ir ne lietuvių
kilmės asmenys, kurių sutuoktiniai yra lietuviai. Vyriausios rinkimų ko-
misijos el – adresas yra tarybosrinkimai-2009@gmail.com

Paštu gavau pranešimą apie Ateitininkų Šalpos Fondo metinį narių
suvažiavimą, kuris įvyks vasario 28 d. Darbotvarkėje direktorių ir Kont-
rolės komisijos rinkimai. Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba numato
rinkimus surengti vėliau šiais metais. Jau skatinamas kandidatų siūly-
mas būsimiems balsavimams. Vyksta ar jau įvyko ir daugybės kitų orga-
nizacijų vadovybių rinkimai. Čia nenoriu jų visų išvardyti, bet tik duoti
porą pavyzdžių apie tokių įvykių buvimą. Kol turėsime organizacijas,
turėsime ir rinkimus, nors kai kurios organizacijos, rodos, yra  priėjusios
liepto galą, nes atėjus rinkimams nerandama naujų kandidatų. Susida-
rusią keblią padėtį gelbsti pasiūlymas turimą valdybą perrinkti. Paplo-
jimu dar vienai kadencijai pratęsiama tokios organizacijos vadyba. Tačiau
tai nėra organizacinio gyvastingumo ar narių pasitikėjimo turima vadovy-
be išraiška. Sakyčiau, kad tai mirties patalo agonija.

Beveik nieko viešai negirdime apie patiriamus sunkumus sudarant
bet kokį kanadidatų sąrašą. Tuo pačiu visi, kurie šiek tiek su organizaci-
ne veikla yra turėję reikalų, žino ir mato, kiek pastangų visa tai pareika-
lauja. Turbūt niekas nesiveržia būti išrinktas ar išrinkta. Jeigu tokių atsi-
randa, į juos įtariai žiūrima, lyg jie norėtų galios, garbės ar prie pinigų
prieiti. Spėju, kad prašymas, tiesiog maldavimas, yra dažniausiai naudo-
jama priemonė kandidatus gaunant. Tame nieko nėra blogo, nebent susi-
daro kažkokia tradicija, kad reikia laukti būti pakviestam, o po to iš
mandagumo tokio kvietimo reikia atsisakyti. Turbūt retai būna atvejų,
kai kas nors išrenkamas kokioms nors  be jo ar jos žinios. Taip man at-
sitiko bene 1963 m., gyvenant Kankakee, 60 mylių į pietus nuo Chicago.
Už akių ir be sutikimo buvau išrinktas vienos organizacijos skyriaus val-
dybos pirmininku. Įdomiausia, kad tam skyriui visai nepriklausiau. Bu-
vau ,,nuteistas už akių”. Reiškia, kad  kandidatų radimas buvo problema
ir praeityje, nors gal ne tokia dažna,  kaip šiais laikais.

Dabar priklausau vienos organizacijos centro valdybai. Ta organizaci-
ja gyvavo be valdybos keletą metų prieš sudarant dabartinę valdybą. Po
šios valdybos kadencijos pabaigos istorija vėl gali pasikartoti. Esu iždi-
ninku kitoje grupėje. Primokėčiau kažkiek, jeigu atsirastų, kas mane pa-
keistų, bet niekas ,,nesilaužia” mano turimo iždo perimti. Visi žinome at-
vejų, kur tas pats asmuo nešioja kelių įvairių vadovybių kepures. Tokia
padėtis nesveika nei daugiakepuriuotam asmeniui, nei jo atstovaujamoms
organizacijoms. Pasiteiravus atsakoma:  jeigu surasčiau pakaitalą, mielai
savo turimą kepurę perleisčiau kam kitam. Tuo tarpu tie kiti slapta džiau-
giasi, kad dar kažkas pareigose lieka ir juos palieka ramybėje. 

Organizacijų gyvasties patarėjas, arčiau susipažinęs su išeivijos lietu-
vių organizacijomis, be abejo, patartų esamoms, kartais jau merdinčioms
organizacijoms suartėti, tiesiog susilieti, siekiant atgauti turėtą energiją,
užkurti veiklos lauželį po vadovybių ir narių padais. Bėda tik ta, kad jokia
organizacija nenori būti palaidota. Nesiryžta tapti modernių laikų mar-
geriais. Blogiausiu atveju, pasirenkamas išnykimo kelias. Tokios mintis
iškyla matant pasikartojančias pastangas įvairių organizacijų gyvenime
surasti naujų kandidatų, sudaryti naujas vadovybes, įprasminti savo tęsti-
numą. Kartais mane pasiveja filosofinis klausimas. Pagal mano tikėjimo
tiesas miręs žmogus eina į Dangų (arba į tą kitą vietą). Kas atsitinka su
mirusiomis organizacijomis? Teko patirti, kad jų palaikai perkeliami į ar-
chyvus. Ką daryti su merdinčiomis organizacijomis, išlaikomomis tradici-
jos ir dar užsilikusių lėšų? Tai tema kitai progai. Gal patys skaitytojai no-
rėtų ką nors šia jautria tema pasakyti?
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GERAS GINKLAS – LIETUVIŲ DVASIA
Prieš 65 metus Clevelande mirusį pirmąjį LR prezidentą Antaną Smetoną prisiminus

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Jei tautų gyvenimas prilygsta dramai, tai ir
mes savo, kad ir mažą, partiją vaidiname. 

Vaidinkime  pasiruošę lietuviškai! 
Mūsų vieta Pabaltijy. 
Saugokime ją. 
Dramoje  ir mažosios rolės yra būtinos...

A. Smetona

Atrodo, tai buvo visiškai neseniai. Antrojo
pasaulinio karo metu iš Lietuvos į JAV išbėgo pir-
masis nepriklausomos Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Antanas Smetona. Čia jis ir žuvo neaiškio-
mis aplinkybėmis – 1944 m. sausio 9 d. per gaisrą
Clevelande. Tai buvo prieš 65 metus...

Antanas Smetona – viena iš kontroversiš-
kiausių asmenybių Lietuvos istorijoje. Vieniems jis
tautos vadas, kitiems diktatorius, jam pagrįstai
priskiriami nepriklausomos valstybės kūrimo
nuopelnai, jis kaltinamas ir dėl valstybės žlugimo.
Be šios asmenybės neįmanoma įsivaizduoti XX a.
Lietuvos istorijos. Smetona dalyvavo beveik visuo-
se svarbiausiuose 1905 – 1940 m. Lietuvos visuo-
menės įvykiuose, o kai kuriems jų turėjo didžiulę
įtaką. Nepaisant tam tikrų suvaržymų, Smetonos
visuomeninė veikla Jungtinėse Amerikos Valstijose
irgi buvo labai intensyvi. 

„Egzodo archyvo” pradžia – Smetonos
laiškai

Anot istorikės, knygos ,,Antano Smetonos ko-
respondencija 1940–1944” sudarytojos ir redakto-
rės Daivos Dapkutės, pirmojo bei ilgamečio Lietu-
vos prezidento Smetonos korespondencijos rinki-
nys išleistas 1999-taisiais tapo tęstinio Vytauto Di-
džiojo universiteto Išeivijos studijų centro ,,Egzodo
archyvo” pradžia. 

1993 m. rudenį Vytauto Didžiojo universitetui
buvo padovanota žymaus lietuvių išeivijos veikėjo,
žurnalisto, Čikagoje leidžiamo ,,Draugo” dienraš-
čio redaktoriaus, bibliofilo Broniaus Kviklio as-
meninė biblioteka bei archyvas. Šiame jo fonde
tarp kitų vertingų dokumentų buvo rastas ir Anta-
no Smetonos iš Lietuvos atsivežtas ir tremtyje su-
kauptas archyvas, kurį 1975 m. Kviklys perėmė iš
velionio prezidento giminaičių. 

Šioje, net 673 puslapių įspūdingoje Išeivijos
studijų centro išleistoje knygoje skelbiami egzilinio

laikotarpio (1940 m. birželio 15 d. – 1944 m. sausio
9 d.) Antano Smetonos laiškai. Ruošiant šį leidinį,
buvo surinkti visi prezidento laiškai, išlikę Kviklio
archyvo fonde. Kitų asmenų laiškai, adresuoti pre-
zidentui, buvo atrenkami pagal dokumento turinį,
svarbą, Smetonos atsakymą.

Rinkinį sudaro 484 laiškai; iš jų 172 laiškai ra-
šyti Smetonos ir 312 kitų asmenų laiškai adresuoti
prezidentui. 480 laišku skelbiami pirmą kartą, 6
laiškai (4 iš jų ištisai, 2-jų ištraukos) buvo pub-
likuoti A. Merkelio knygoje ,,Antanas Smetona. Jo
visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla” (Niujor-
kas, 1964 m.). Šioje knygoje taip pat buvo skelbti ir
kai kurie laiškai, kurie, kaip teigė autorius, buvo
paimti iš Smetonos archyvo, bet jų nerasta Kviklio
perduotame archyve. Į Dapkutės redaguotą rinkinį
jie nebuvo įtraukti.

,,Korespondencijoje” laiškai pateikiami chro-
nologiškai, ,,dialogo” forma, t.y. laiškas–atsakymas
(jei yra išlikę abu dokumentai). Leidinyje skelbia-
mus dokumentus galima sąlygiškai suskirstyti į dvi
grupes. Leidinio pradžioje skelbiami laiškai (doku-
mentų nr. 1–101) – tai Smetonos trumpalaikis
susirašinėjimas su atskirais asmenimis, taip pat
kitų asmenų laiškai be prezidento atsakymo. Antrą
grupę (dokumentų nr. 102–484) sudaro prezidento
susirašinėjimas su diplomatais, žymiais Amerikos
lietuvių veikėjais, kuris tęsėsi kelerius metus ar
net visą Smetonos gyvenimo Amerikoje laikotarpį.

Čia tik dialogo pradžia

Mūsų istorikai toli gražu nežino visų prez.
Antano Smetonos Amerikos periodo laiškų likimo.
Kai kurie netradiciniais keliais yra atsidūrę net
privačiose rankose. Mano istorija – gan unikali.

Paauglystėje nuo 1968 iki 1976 m. dirbau sava-
noriu Juozo Žilevičiaus vardo muzikologijos archy-
ve, Tėvų Jėzuitų vienuolyno patalpose (vėliau šalia
esančiame Jaunimo centre), Čikagoje. Beveik kiek-
vieną šeštadienį, dažnai ir sekmadienį, jau nekal-
bant apie vasaras, praleisdavau šioje įstaigoje.
Gaudavau keletą dolerių transportui bei pietums.
Užtat susipažinau su anuometine tarpukario laikų
kultūrine grietinėle – operos solistais, baleto šokė-
jais, kompozitoriais, poetais, rašytojais. Ir pats ar-
chyvo šeimininkas buvo ne mažesnė gyvoji legen-
da. Spalvinga asmenybė, kampuoto charakterio, be
to, dar – kolekcionierius. Žilevičius suprato, kad
kažkokiu būdu reikės prilaikyti vaikėzą, t.y., mane,
kad norėčiau ir toliau dirbti. Ilgai jis man dovano-
davo lietuviškų gramofono plokštelių iš savo dub-
likatų – susidarė gan įspūdingas rinkinys. Tačiau
įrašų dublikatų ištekliai baigėsi. Vieną šeštadienį
žiūriu – ant stalo guli du laiškai. Žilevičius sako:
,,Tamstele, čia Tau už Tavo darbą ir triūsą.” Laiš-
kai su vokais, siųsti Amerikos paštu 1942 ir 1943
metais, tačiau savo turiniu nieko bendro su muzi-
kologija neturėjo. Nebent tai, kad jie buvo rašyti
New York valstijoje, Amsterdame, gyvenančiam
vargonininkui, buvusiam ,,Dzimdzi – Drimdzi” vo-
devilio aktoriui, kompozitoriaus ir dainininko An-
tano Vanagaičio ,,dešiniajai rankai” Juozui Ol-
šauskui. Laiško siuntėjas – A. Smetona, 11596 Ab-
lewhite Ave, Cleveland, Ohio.

Išeivijos studijų centre Kaune išleistame rin-
kinyje 112 psl. skelbiamas dokumentas nr. 75. Tai
A. Smetonos laiškas J. Olšauskui, datuotas 1943 m.
balandžio 27 d., gi sekančiame puslapyje dokumen-
tas nr. 76 – J. Olšausko gegužės 6 d. atsakymas jam.
Jei jau ieškosim šio dialogo pradžios, manau, kad
turiu dar ankstyvesnį šio susirašinėjimo originalą:

Gerb. J. Olšauskui
Milner Hotel

Amsterdam, N.Y.

Gerbiamasis Tautieti,

Labai ačiū už nuotraukas. Jos man brangus
atsiminimas iš mano pirmojo atsilankymo Amster-
dame. Amsterdamo lietuvių kolonija davė malo-
niausių įspūdžių. Ir dabar aš jais tebegyvenu.

P. Noremas, patartas kelių asmenų (tame
skaičiuje ir mano) perredaguoja savo knygą, dėl to
jos spausdinimas pavėluos kelis mėnesius. Bus
įdomi, gražiai iliustruota, knyga, skirta Lietuvos
aprašymui. Išspausdinta, ji, be abejo, sukels
nemaža susidomėjimo mūsų tauta ir mūsų tėvyne.
Aš džiaugiuos, kad jąja domisi amsterdamiečiai
lietuviai ir kad turi paruošę jai išleisti stambią
paramą. Kai bus p. Noremo knyga paruošta spau-
dai, aš Jums pranešiu, kam ir kaip įteikti Jūsų
nutartą sumą. Už tą paramą gausite tam tikrą jos
egz. skaičių.

Prašau sveikinti visus mano pažįstamuosius ir
įduoti mano jiems linkėjimus.

Spalių 4 ir 5 d. būsiu Mount Carmel. Tas mies-
telis toli nuo Clevelando, kažkur Pensilvanijoje.
Mat ten lietuvių kolonija minės savo parapijos (Šv.
Kryžiaus) auksinį jubiliejų. Labai mandagiai pra-
šė mane dalyvauti, tai sutikau.

Siunčiu Tamstai daug labų dienų
A. Smetona

Čia minimas Owen Noremas – amerikiečių
dvasininkas, 1937–1940 m. JAV pasiuntinys Lietu-
vai, knygos ,,Timeless Lithuania”, išleistos 1943 m.
Čikagoje, autorius. 

O antras mano turimas laiškas – tai mįslė! Vėl
atidžiai studijuoju rinkinyje ,,Antano Smetonos
Korespondencija 1940–1944” paskelbtą dokumen-
tą nr. 75 ir netenku žado: pas mane to paties teksto
rankraštis ar juodraštis, jeigu norite. Mano turi-
mas laiško egzempliorius rašytas per kalkę
(skirtingai nuo pirmojo laiško), bet būtent jis buvo
Olšauskui išsiųstas paštu. (Galima tik spėlioti, kad
,,gerąjį” variantą Smetona pasilaikė sau?)

Gerb. Juozui 
Alšauskui 
Milner Hotel 
Amsterdam, N.Y. 

Gerbiamasis Tautieti,

Nežinau, kas dabar Jūsų Lietuvių Klubo Val-
dybos Pirmininkas, tai rašau Tamstai, kaip mano
senam pažįstamam,                      Nukelta į 8 psl.

1942 m. rugsėjo 5 d.
11596 Ablewhite
Cleveland, Ohio

1943 m. balandžio 27 d.
11596 Ablewite Ave

Cleveland, Ohio

Lietuvos Respublikos prezidentas
Antanas Smetona
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

KomentarasKomentaras

Donatas Januta labai dalykiškai
– kur reikia, giria ir kur reikia, peikia
– Dariaus Udrio internete lietuvių ir
anglų kalbomis paskleistą kūrinį
Vasario 16-osios proga („Draugas”,
2009 m. vasario 20 d.).  Apgailėtina,
kad Vasario 16-osios šventė  – kartais
nemokšiškai, kartais piktnaudžiau-
jant – yra paprasčiausiai murkdoma.  

Kartais neįtikėtinai būna nesu-
prasta šventės šventimo prasmė.
Štai kviesta įžymybė  atsisėda už gar-
bės stalo, atsiverčia geltoną bloknotą
ir pradeda, beveik kaip iš kanalizaci-
jos vamzdžio, skaičiuoti dabartinio
Lietuvos valstybinio ir visuomeninio
gyvenimo nuodėmes.  Tai tau ir Va-
sario 16-osios minėjimo „rimtoji” da-
lis!  Arba kitoje šventėje prelegentas
nusiskundžia, kad, imdamas Lietu-
vos Respublikos pasą, nepagalvojo ir
leido jame  įrašyti tautybę – kad lietu-
vis!

Piktnaudžiaujantiems Vasario

16-osios sukaktimi jau dabar tiktų
pradėti ruoštis būsimų metų švenčių
minėjimui. Tad ateinančioms Kalė-
doms siūlyčiau pamokslus, pvz., apie
visuomenę piktinusį kunigų elgesį su
vaikais...  O lietuvių „Draugas”, Vy-
dūno fondas, Ateitininkų namai irgi
galėtų pagalvoti apie kalėdinių at-
virukų rinkinį su bent keliomis „pi-
kantiškomis”, nieko bendro su Kalė-
domis ar tautiškumu neturinčiomis
kortelėmis...

Apie švenčių pobūdį tiksliai pa-
sakė kun. Antanas Saulaitis knygoje
,,Pokalbiai su Antanu Saulaičiu SJ”:
„Mes vis ieškome, kas mus sukrės-
tų...  Bet šventei tai netinka.  Tuomet
mes iš jos darome pramogą...”   Dar
gerai, kad būtų tik (nekalta) pramo-
ga, nes yra buvę ir absurdo teatrų, ir,
J. Degutytės žodžiais, „akmenio,
pataikyto širdin”. 

Antanas Dundzila
Port Orange, FL

KAIP DAR MUMS MURKDYTI VASARIO 16-SIAS

JERONIMAS TAMKUTONIS

„Draugo” skaitytojai turėtų būti
dėkingi vyr. „Draugo” redaktorei Da-
liai Cidzikaitei už vasario 13 d. dien-
raštyje išspausdintą straipsnį „Lius-
tracijos procesas: Lietuva aklavietė-
je” iš Lemonte vykusio Politinių stu-
dijų savaitgalio. Ji aprašo buvusio
Valstybės saugumo departamento
(VSD) kontržvalgybos viršininko,
plk. V. Damulio pranešimą.

Straipsnis yra dalies uždangos
praskleidimas apie įslaptintą VSD
veiklą ir joje esamą netvarką. Pulki-
ninko paskaita paaiškino daugelį Lie-
tuvos įvykių kitokioje šviesoje. VSD
veikla liečia buvusių sovietų kolabo-
rantų padėtį, jų archyvo saugojimą
bei naudojimą valstybės valdyme.
Buvusių kolaborantų veikla lyg juo-
das debesis temdo Lietuvos visuome-
nės ir politinį gyvenimą nuo neprik-
lausomybės atkūrimo laikų. Apie
VSD veiklos svarbą nereikia aiškinti,
prisimenant tik vieno gen. Vinco Vit-
kausko vaidmenį nepriklausomoje
Lietuvoje.

Savo pranešime prelegentas pa-
vyzdžiais nupasakoja, kokią žalą Lie-
tuvos valstybės gyvenimui daro ne-
tinkamų VSD vadovų ir jų pagalbi-
ninkų paskyrimas. Paminėtas skan-
dalą sukėlęs KGB rezervisto Arvydo
Pociaus atvejis, kurį gynė preziden-
tas Valdas Adamkus. Plk. Damulis
aiškiai vengė prez. Adamkaus, vy-
riausio valstybės vadovo, įtakos VSD
veikloje, apibūdinimo, bet tai yra
suprantama. Straipsnio kontekste
paaiškėja menkas prez. Adamkaus
susigaudymas valstybės saugumo
reikaluose. Pagal Lietuvoje įsigalėjusį
lietuvių kalbos žargoną, prez. Adam-
kus buvo „neefektyvus” savo darbe
apsaugant Lietuvą nuo kolaborantų

veiklos ir jų veiklos sekimo.
Lietuvoje jau seniai girdime prez.

Adamkaus veiklos kritiką, kad jis tu-
rėtų ne vien gražias kalbas sakyti ir
mokyti kitus, bet ir pats dirbti. Vie-
na iš jo, kaip valstybės vadovo, pa-
reigų buvo skirti VSD vadovus ir pri-
žiūrėti, kaip veikia liustracijos proce-
sas.

Maždaug prieš metus laiko
„Draugo” laiškų skyriuje pasirodė
skaitytojo laiškas, pavadintas „Kam
yra naudinga žeminti prez. Adam-
kų”? Ko laiško autorius nepaminėjo –
tai, kad nemalonios tiesos sakymą
galima lengvai pavadinti asmens že-
minimu arba net šmeižimu.

Su pavydu tenka prisiminti Šal-
tojo karo metu buvusius Suomijos
prezidentus, kurie, Sovietų Sąjungos
ir tarptautnių įvykių spaudžiami,
pataikavo Kremliui tarptautinėje
plotmėje, bet savo krašto viduje
griežtai persekiojo visus sovietų sim-
patikus ir galimus bendradarbius.
Prez. Adamkaus veikla dviejų jo ka-
dencijas metu buvo diametrialiai
priešinga Suomijos prezidentų veik-
lai – tarptautinėje scenoje jis aštriai
kritikavo Rusijos veiklą, bet valsty-
bės viduje nepajudino nė piršto, kad
buvę aršūs kolaborantai būtų pa-
traukti atsakomybėn bei suvaržyta
Rusijos simpatikų veikla. Kokių ge-
resnių aplinkybių gali tikėtis Mask-
vos patikėtiniai Lietuvoje – jie jautėsi
saugūs kaip meškos ausyje! 

Būtų naivu tikėti, kad prez.
Adamkus, jam likus vos porai mėne-
sių prezidentauti, imtųsi priemonių
paviešinti visą KGB archyvą, kaip yra
padariusios kaimyninės valstybės.
Toks žingsnis užkirstų kelią tolimes-
niems archyvų ir asmenų manipu-
liacijoms valdžios įstaigose.

Valstybės saugumo
reikalai

Istorinė Lietuvių Fondo
paskola Pasaulio lietuvių

centrui
LAURYNAS R. MISEVIÇIUS
Lietuviû Fondo tarybos narys

Pirmajame Lietuvių Fondo (LF)
Tarybos posėdyje šiais metais sausio
mėnesį be įprastų Tarybos bei Val-
dybos pirmininkų ir direktorių pra-
nešimų daugelio šios organizacijos
pareigūnų dėmesį atkreipė Finansų
komiteto pirmininko Rimanto Griš-
kelio pristatymas. Konkrečiai su siū-
loma LF paskola prieš 20 metų įkur-
tam Pasaulio lietuvių centrui (PLC)
Lemont (ilgainiui tapusiam kultūros,
mokslo, dvasiniu ir sporto židiniu
didžiausiai lietuvių bendruomenei už
Lietuvos ribų) susiję reikalai. Tą
popietę į LF raštinę atvyko ir PLC
atstovai: Tarybos pirmininkas Pau-
lius Majauskas,Valdybos pirmininkas
Linas Gylys, dabartinis direktorius
Artūras Žilys bei Tarybos narys dr.
Donatas Siliūnas, kurie pristatė savo

Centrą, panaudodami įtaigią ,,MS
Power Point” medžiagą. 

Nebūtinai glaudžiai su finan-
siniais reikalais susijusiems asme-
nims žinoma, kad šiemet (kaip ir
pernai) negalime tikėtis pelno iš šiuo
metu merdinčios akcijų rinkos, o tuo
pačiu būtų labai sunku šiais ir netgi
kitais metais įgyvendinti visus be
išimties, jau daugybę metų LF Pelno
skirstymo komisijos paramos nesto-
kojančius projektus. Taigi jau kuris
laikas mūsų lietuviškos visuomenės
diskusijose buvo plačiai aptarinėja-
mas planas – perimti apie 1.15 mln.
dol. PLC paskolą iš Lemont esančio
amerikiečių banko – įgavo pastaruoju
laikotarpiu dar didesnės prasmės.
Nukritus ilgalaikių paskolų palū-
kanų normoms, ieškodami kitos sko-
linimosi institucijos perfinansavimui,
PLC vadovai kreipėsi į LF su pasiū-
lymu pasiskolinti apie milijoną dole-
rių maždaug 5 metams, siūlydami
mokėti rinkoje nusistovėjusias palū-
kanų normas. 

Po ilgų diskusijų LF Finansų ko-
mitetas pritarė tokiai investicijai, at-
verdamas duris tolimesniam šios or-
ganizacijos Direktorių tarybos disku-
sijai ir galimam pritarimui šiam ne-
eiliniam, sakyčiau, net revoliuciniam
projektui. Taip šių metų Trijų Ka-
ralių diena katalikų kalendoriuje žy-
mima Sausio 6-oji tapo istorine – po
keleto LF tarybos direktorių pasi-
sakymų pereita prie tiesioginio bal-
savimo ir dauguma LF pareigūnų
pritarė analogo neturinčiam stam-
biausios užjūrio lietuvių investicinės-
finansinės organizacijos žingsniui –
Finansų komiteto rekomendacija
suteikti PLC 1.15 mln. dol. paskolą 5
metams. 

Tuo tarpu jau vasario 10-ąją
buvo pasirašyti visi su šiuo sandoriu
susiję oficialūs dokumentai, kruopš-
čiai paruošti minėto projekto inicia-
toriaus, taip pat LF tarybos nario
advokato Rimo Domanskio. Tikėsi-
mės, toks sau lygių neturintis ,,dvigu-
bos” paramos lietuvybei pavyzdys
taps puikia pradžia tolimesniam
užjūrio lietuviškų organizacijų bend-
radarbiavimui įvairiose srityse. O
tiek LF, tiek PLC rėmėjai teigiamai
įvertins siekį palaikyti abi pirmau-
jančias mūsų bendruomenės įstaigas
šiuo nelengvu laiku. 
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Signatarai prašo saugoti
lietuvi¨ kalbâ�

Vilnius, vasario 24 d. (Bernardi-
nai.lt) – Prieš keletą savaičių prane-
šusi apie tai, kad kels savo kandida-
tūrą prezidento rinkimuose, konser-
vatorė europarlamentarė Laima And-
rikienė apsigalvojo. 

Ji išplatino oficialų spaudos pra-
nešimą, kuriame teigiama, kad „sau-
godama partijos vienybę ir vildamasi,
kad Vytautas Landsbergis garbingai
ir iki galo rungsis prezidento rinki-
muose, atstovaudamas centro dešinei
ir mūsų vertybėms, aš apsispren-
džiau nedalyvauti rinkimuose”. Pra-
nešime L. Andrikienė taip pat dėkoja
visiems ją palaikiusiems ir paramą iš-

sakiusiems asmenims.
Kovo 13 d. bus paskutinė diena,

kai partijos ir pavieniai asmenys ga-
lės pateikti dokumentus ir taip pa-
reikšti norą kandidatuoti prezidento
rinkimuose.

Balandžio 17 d. Vyriausioji rin-
kimų komisija skelbs kandidatais į
prezidentus įregistruotų asmenų są-
rašą ir prasidės prezidento rinkimų
agitacijos kampanija. 

Pirmasis prezidento rinkimų tu-
ras vyks gegužės 17 d. Antrasis turas
planuojamas kartu su Europos Par-
lamento (EP) rinkimais birželio 7
dieną.

V. Ušackui atlikta kojos operacija

Valstybè gyventojams skirs
didelê socialinê paramâ�

Vilnius, vasario 24 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministrui Vygaudui
Ušackui atlikta nedidelė kojos operaci-
ja, todėl planuoti ministro susitikimai,
įskaitant pasitarimą dėl Guantanamo
kalinių, atšaukti, pranešė Užsienio rei-
kalų ministerija (URM).

,,Ministrui Santariškių klinikose
atlikta kojos minkštų audinių uždegi-
mo nedidelė operacija. Ministro savi-
jauta gera. Šią savaitę V. Ušackas pla-
nuoja būti darbe”, – sakė URM Spau-
dos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja
Jurgita Dapkutė.

Antradienį V. Ušackas su vidaus
reikalų ministru Raimundu Palaičiu ir
Valstybės saugumo departamento va-
dovu Povilu Malakausku turėjo aptar-
ti Lietuvos nuostatą dėl sulaikytų as-

menų iš Guantanamo sulaikymo cent-
ro perkėlimo į Lietuvą galimybių.

Anksčiau V. Ušackas yra sakęs,
kad Lietuva tarsis su Jungtinėmis
Valstijomis dėl galimybės suteikti poli-
tinį prieglobstį dviem JAV Guanta-
namo bazėje kalinamiems asmenims.
Pasak ministro, šie asmenys būtų per-
kelti tik gavus jų pačių sutikimą ir ti-
kėtina, kad jiems būtų suteiktas politi-
nis prieglobstis. Šių asmenų tapatybės
ir pilietybės ministras neatskleidė, bet
patikino, kad, turimais duomenimis,
jie nekelia grėsmės saugumui ir grei-
čiausiai pateko į Guantanamo kalėji-
mą per klaidą.

Jungtinės Valstijos per ambasadą
Vilniuje pasveikino šį Lietuvos val-
džios sprendimą.

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) –
Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rija įvairioms socialinėms išmokoms
ir pašalpoms šiemet išmokės labai
daug lėšų. Bendra piniginės paramos
suma, kurią Lietuvos gyventojams
skirs valstybė, sudarys daugiau nei 1
mlrd. litų. Tai 126 mln. litų daugiau
nei 2008 m., kai socialinei paramai
išmokėti buvo skirta 927,2 mln. litų.

„Valstybė sieks pasirūpinti kiek-
vienu žmogumi, kuriam ypač reikia
paramos, – sakė socialinės apsaugos
ir darbo ministras Rimantas Jonas
Dagys. – Jos gavimą jau dabar supap-

rastinome kai kurioms socialinėms
grupėms, o biurokratinių kliūčių ma-
žės ir ateityje.”

Didžiausią skiriamų lėšų dalį su-
darys išmokos vaikams. Ši parama
sieks 809 mln. litų. Tai 61 mln. litų
daugiau nei 2008 m. Išmokas vai-
kams sudaro vadinamieji „vaiko pini-
gai”, vienkartinės išmokos gimus ar
įsivaikinus vaiką, globos (rūpybos) iš-
moka ir kita parama. Vien vadina-
miesiems „vaiko pinigams” išmokėti
numatyta 514 mln. litų. Beveik 120
mln. litų bus skirta ir nemokamam
mokinių maitinimui bei paramai mo-
kinio reikmenims įsigyti.

Ministro R. J. Dagio žodžiais,
„nepaisant ekonominio sunkmečio,
gyventojai turi jausti valstybės para-
mą”. „Tai atsispindi ne tik didžiule
suma, kuri bus skirta socialinėms iš-
mokoms ir pašalpoms, bet ir toms lė-
šoms, kurios skiriamos aktyviai dar-
bo rinkos politikai”, – kalbėjo minist-
ras R. J. Dagys.

Kitoms socialinėms išmokoms ir
pašalpoms šiemet valstybė skirs 245
mln. litų arba 66 mln. litų daugiau
nei 2008 m. Šias išmokas gaus nepa-
siturintys Lietuvos gyventojai, ku-
riems priklauso socialinės pašalpos,
taip pat pašalpos už būsto šildymą,
šalto ir karšto vandens suvartojimą.

Dideliems mitingams Vilniuje –
raudona šviesa Paskirtas naujas oro uosto vadovas

Didžiausią skiriamų lėšų dalį sudarys
išmokos vaikams.          Balsas.lt nuotr.

L. Andrikien∂ prezidento
rinkimuose nekandidatuos

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) –
Grupė Kovo 11-osios Akto signatarų
prašo parlamento keisti valstybės po-
litiką lietuvių kalbos atžvilgiu, nes jai
kyla grėsmė prarasti savitumą.

,,Darosi nebepakeliama aplinka
lietuviams Lietuvoje gyvenant. Lietu-
vių kalbos vieta darosi antraeilė. Ma-
tome, kad Vilniuje išstumiama lietuvių
kalba. Į tai bandėme atkreipti Seimo
pirmininko ir kai kurių komitetų dė-
mesį”, – sakė signataras Vidmantas
Povilionis. Jis su grupe kolegų lankėsi
pas Seimo pirmininką Arūną Valinską
dėl lietuvių kalbos padėties.

V. Povilionis tvirtino, kad jeigu ir
toliau bus einama ta pačia kryptimi,
bus prieita iki absurdo. Signataras pik-
tinosi jau kurį laiką galiojančiomis mo-
terų pavardžių rašymo taisyklėmis, kai
šalia galūnių ,,-ienė”, ,,-aitė”, ,,-ytė” at-
sirado galūnė ,,-ė”.

,,Yra labai sena tradicija rašyti
taip moterų pavardes. Atsisakydami
šios tradicijos, prarandame savitumą ir
informaciją, kurią galima gauti per
kalbą”, – tvirtino V. Povilionis.

Jam antrinęs Kovo 11-osios Akto
signataras Bronislovas Genzelis pa-
brėžė, kad Lietuvos piliečių pavardės
turėtų būti rašomos lietuviškai. Anot
jo, tik mokslinėje literatūroje verta už-
sieniečių pavardes rašyti originalo kal-
ba. Jis siūlė keisti teisės aktus, dau-
giau teisių suteikiant Valstybinei lie-
tuvių kalbos komisijai ir Valstybinės
kalbos inspekcijai.

,,Viena didžiausių klaidų buvo ta,
kad Seimas atskyrė Kalbos komisiją
nuo Kalbos inspekcijos. Komisijos,
esančios prie Seimo, įgaliojimai gero-
kai platesni, todėl inspekcijos balsas
dabar ne toks girdimas. Ji turi būti
grąžinta prie Kalbos komisijos”, – sakė
B. Genzelis.

Jis taip pat ragino įstatyme nu-
matyti įpareigojimą visiems steigėjams
prieš registruojant bendrovę, įmonę,
įstaigą, organizaciją jos pavadinimą su-
derinti su kalbininkais.

Seime yra parengta peticija, ku-
rios autoriai siūlo iš pareigų atleisti
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
pirmininkę Ireną Smetonienę ir jos pa-
vaduotoją Jūratę Palionytę. 20 žinomų
kalbininkų, signatarų, visuomenės vei-
kėjų tvirtina, kad I. Smetonienės va-
dovaujama komisija siekia siaurinti
taisyklingos lietuvių kalbos vartoseną.

Peticijos autoriams kliūva Lietu-
vių kalbos komisijos nuostata dėl sve-
timos kilmės tikrinių daiktavardžių –
asmenvardžių ir vietovardžių – rašy-
bos. Jų manymu, pasisakydama už ori-
ginalios tikrinių svetimžodžių rašybos
galimybę, komisija laužo lietuvių kal-
bos rašybą, fonetiką ir gramatiką.

Be to, Seime svarstomas įstatymo
projektas, numatantis vardų ir pavar-
džių rašymo tvarką. Pagal jį doku-
mentuose asmenvardžiai turėtų būti
rašomi išlaikant autentišką vardą ir
pavardę, t. y. naudojant ir nelietuviš-
kas raides ,,q”, ,,x”, ,,w”.

Vilnius, vasario 24 d. (Delfi.lt) –
Sostinės savivaldybė žada griežtai
laikytis nuostatos, kad mitinguose
prie Seimo dalyvauti gali ne daugiau
kaip 300 žmonių. Visuomenininkai,
pasipiktinę tokia nuostata, jau grū-
moja teismais.

Piliečių grupė ,,Už kokybišką ir
prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje”
kartą jau negavo leidimo mitinguoti
prie Seimo – protestuodami prieš tokį
sprendimą, organizacijos atstovai
priešais parlamento rūmus stovėjo
užklijuotomis burnomis. Tačiau vi-
suomenininkai skelbia jau susitarę
su aukštųjų mokyklų dėstytojų pro-
fesinėmis sąjungomis ir žada kovą or-
ganizuoti dar vieną mitingą. Kai tik
bus suderintos visos renginio detalės,
visuomenininkai vėl kreipsis į Vil-
niaus savivaldybę prašydami išduoti
leidimą.

Tačiau, pasak sostinės savival-
dybės administracijos direktoriaus
Gintauto Palucko, jei mitingo orga-

nizatoriai neužtikrins, kad renginyje
dalyvaus ne daugiau kaip 300 žmo-
nių, leidimas nebus išduotas.

Pasak savivaldybės darbuotojo,
sausio 16 d. mitingas, baigęsis riau-
šėmis, taip pat buvo organizuojamas
pažeidžiant įstatymą. ,,Jeigu atvirai,
pastaruosius penkiolika metų įsta-
tymo nuostatai buvo nuolat pažeidi-
nėjami – nebuvo paisoma mitinguo-
jančiųjų skaičiaus apribojimų, nebu-
vo išlaikomi atstumai. Bet po sausio
16 d. sulaukėme labai daug priekaiš-
tų. Be abejo, įstatymas yra įstatymas,
ir mes buvome neteisūs anksčiau
griežtai jo netaikydami”, – aiškino G.
Paluckas.

Pasak jo, Seimo teritoriją aptvė-
rus pagal Susirinkimų įstatymo rei-
kalavimus, vietos teliktų ne daugiau
kaip trims šimtams žmonių. Dėl to
savivaldybė esą ir reikalauja užtik-
rinti būtent tokį mitingo dalyvių
skaičių.

Vilnius, vasario 24 d. (Lietu-
viams.com) – Susisiekimo ministras
Eligijus Masiulis Vilniaus tarptau-
tinio oro uosto direktoriumi paskyrė
Tomą Vaišvilą. Tikimasi, kad dabar
apmirusi oro uosto veikla vėl atgis.

Pristatydamas naują oro uosto
vadovą T. Vaišvilą ministras E. Ma-
siulis teigė, kad „oro uostas įžengė į
kitą epochą”. Anot jo, iki šiol tai buvo
vienas brangesnių oro uostų, o dabar
visoms skrydžių bendrovėms, kurios
rengiasi plėsti savo veiklą ir iš Vil-
niaus pradėti keleivius skraidinti
naujomis kryptimis, bus taikomos
rinkliavų nuolaidos.

„Pokyčiai bus pastebimi ir kiek-
vienam keleiviui, ir skrydžius organi-
zuojančioms bendrovėms”, – teigė E.
Masiulis. Tačiau, anot jo, Vilnius ne-
taps nei pigių skrydžių, nei krovinių
pervežimo oro uostu, koks yra Kau-
nas. Todėl esą konkurencijos tarp
abiejų miestų nebus.

T. Vaišvila kol kas negalėjo pasa-
kyti apie konkrečias nuolaidas ir ki-

tus pertvarkymus – esą pirmiausia
turi susipažinti su dabartine padėti-
mi. Sąnaudas jis žadėjo mažinti per-
žiūrėjęs dabartinę struktūrą, atsisa-
kęs oro uostui nebūdingų funkcijų.
Anot jo, darbuotojams teks ne tik lauk-
ti, kol naujos skrydžių bendrovės ateis
į Vilnių, bet ir patiems jų ieškoti.

Iš Vilniaus jau atnaujinti tiesio-
giniai skrydžiai į Kijevą. Taip pat, E.
Masiulio teigimu, pirmiausia bus
stengiamasi atgaivinti skrydžius į
Londoną, Amsterdamą, Paryžių, Ber-
lyną.

Vasario pradžioje skelbta, kad
sausį, palyginti su tuo pačiu praėju-
sių metų mėnesiu, keleivių iš Vil-
niaus oro uosto sumažėjo 28 proc., o
skrydžių buvo net 38 proc. mažiau.

Naujasis oro uosto vadovas T.
Vaišvila yra baigęs Klaipėdos univer-
sitetą, pastaruoju metu dirbo UAB
Baltijos logistikos ir investicijų cent-
ro komercijos direktoriumi, anksčiau
yra vadovavęs AB „Klaipėdos vieš-
butis”, „Olympic casino Reval hotel”.
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BEIJING
Kinija neįleis užsienio turistų į

Tibetą prieš kitą mėnesį minimą 50
metų sukaktį nuo šiame regione įvy-
kusio nesėkmingo sukilimo prieš cen-
trinę Beijing valdžią, pranešė kelio-
nių agentūros ir kiti turizmo srityje
dirbantys asmenys. Pranešama, kad
Kinijos įstaigos sustiprino saugumą
Tibete prieš kovo 10 d., kai bus mi-
nima 50 metų sukilimo prieš Beijing
valdžią numalšinimo sukaktis. Po šio
sukilimo Tibeto dvasinis vadovas
Dalai Lama buvo priverstas pasi-
traukti į Indiją.

BAGDADAS
Irako nacionalinis muziejus, ku-

ris laikomas šalies pasididžiavimu,
vėl atvėrė duris po beveik šešis mėne-
sius trukusios pertraukos, kai jame
saugomi senoviniai lobiai buvo grob-
stomi ir niokojame dėl JAV vadovau-
jamų pajėgų įsiveržimo sukeltos su-
maišties. Turizmo ir senienų minis-
tras Qahtan Abbas sakė, kad muzie-
jui buvo grąžinta apie 6 tūkst. eks-
ponatų, kurie buvo rasti šalies vidu-
je, kaimyninėse šalyse ir pasklidę po
visą pasaulį. 

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton paskyrė Dennis Ross specia-
liuoju patarėju Pietvakarių Azijai ir
Persijos įlankos regionui, paskelbė
JAV valstybės departamentas. Ame-
rikos diplomatijos vadovė ,,džiaugiasi
galėdama paskelbti apie D. Ross pa-
skyrimą”, sakoma atstovo Robert
Wood pareiškime. Nors Iranas nemi-
nimas, šis paskyrimas, kurio buvo
laukta kelias savaites, turi padaryti
poveikį JAV pastangoms dėl Tehe-
rano įtakos apribojimo.

***
Japonijos premjeras Taro Aso

atvyko į Washington, DC ir tapo pir-
muoju oficialiu svečiu iš užsienio, ap-
lankiusiu naująjį JAV prezidentą Ba-
rack Obama. Tikimasi, jog abiejų
labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių
šalių vadovai aptars bendrus veiks-
mus, turinčius tapti atsvara pasau-
liniam ekonomikos lėtėjimui, taip pat
Tokijo ir Washington siūlomus mili-
jardų dolerių vertės ūkio gaivinimo
planus.

Pasaulio naujienos

Estija švençia šalies 
nepriklausomybès metines

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) –
Latvijos prezidentas sakė, kad po to,
kai šalies vyriausybė – jau antroji
Europoje – tapo pasaulinės krizės
auka, siekiant atkurti politinę tvarką
gali prireikti pirmalaikių rinkimų.
Partijų vadovai bando suburti pamai-
ną centro dešiniųjų vyriausybei, kuri
atsistatydino, tačiau prezidentas Val-
dis Zatlers sakė, kad žmonių pasi-
tikėjimui atkurti to gali nepakakti.
Prezidentas užsiminė, kad galimybė
išrinkti naujus vadovus būtų galimy-
bė ,,visuomenei nurimti, išreikšti sa-
vo priesaką, pasakyti, kad jie pasitiki
šiais žmonėmis”.

Pasitikėjimas politiniais vadovais
Latvijoje, kurioje gyvena 2,3 mln.
žmonių, smarkiai smuko, nes jiems

nepavyko užkirsti kelio staigiam Lat-
vijos ekonomikos kritimui. Latvijos
ekonomika kažkada buvo greičiausiai
auganti Europos Sąjungoje (ES), bet
dabar jos produkcija yra blogiausia
visoje sąjungoje. Ketvirtąjį praėjusių
metų ketvirtį ji sumažėjo 10,5 proc.,
palyginti su tuo pačiu 2007 m. laiko-
tarpiu ir atitiko depresijos požymius.

53 metų V. Zatlers praėjusį mėne-
sį, po piktų protestų, kai žmonės ban-
dė veržtis į parlamentą, o per susi-
rėmimus buvo sužeista daugiau kaip
40 žmonių, paragino vykdyti virtinę
pertvarkų ir gerinti atskaitingumą
bei produktyvumą. Iš pradžių jis davė
parlamentui laiko iki kovo 31 d., kad
jis įvykdytų jo reikalavimus, bet pir-
madienį sakė, kad nori pratęsti šį
laiką viena savaite, nes žlugo dabar
jau buvusio premjero Ivars Guodma-
nis vyriausybė.

Buvęs chirurgas V. Zatlers, kuris
prezidentu tapo 2007 m., gali sušauk-
ti referendumą dėl parlamento palei-
dimo, tačiau tai būtų rizikingas
žingsnis. Jei latviai balsuotų už par-
lamento paleidimą, per du mėnesius
būtų surengti nauji rinkimai, bet jei
toks referendumas žlugtų, V. Zatlers
turėtų atsistatydinti. Pirmadienį V.
Zatlers pradėjo ieškoti naujo prem-
jero – derėjosi su didžiausia buvusio-
je vyriausybėje Liaudies partija ir
surengė virtinę kitų susitikimų.
Kada prezidentas paskelbs kandi-
datą, neaišku.

Latvijoje galimi pirmalaikiai
rinkimai

RYGA
Latvijoje per pirmus porą šių me-

tų mėnesių norinčiųjų gauti latvišką
pasą skaičius išaugo dvigubai, paly-
ginti su paskutiniaisiais praėjusių
metų mėnesiais. „Mixnews” praneša,
kad vien sausio mėnesį Latvijos pilie-
tybę gauti panoro 219 žmonių. Pilie-
tybės panorusius žmones galima
skirstyti į dvi grupes. Pirmąją grupę
sudaro asmenys, kurie siekia gauti
visas pilietybės suteikiamas pilieti-
nes teises. Tuo tarpu antrajai grupei
žmonių pasas reikalingesnis dėl to,
kad jis atveria galimybę laisvai ieško-
tis darbo Vakarų Europos šalyse.
Latvijoje šiuo metu gyvena 350 tūkst.
šalies pilietybės neturinčių asmenų.

PRAHA
Čekijos vyriausybė remia suma-

nymą nupirkti namo keliauti panū-
dusiems imigrantams lėktuvo bilietą
ir dar primokėti jiems 500 eurų. Taip
šalies vyriausybė bandys sumažinti
augantį nedarbo lygį. Manoma, kad
Čekijoje šiuo metu iš viso dirba apie
300 tūkst. imigrantų, kurie sudaro 6
proc. visos darbo jėgos. Tuo tarpu ne-
darbo lygis šalyje pastaruoju metu
siekia 6,8 proc.

BRIUSELIS
Londonas, Liuksemburgas ir

Briuselis yra trys turtingiausi ES
regionai, tuo tarpu skurdžiausi regio-
nai išsidėstę Vidurio ir Rytų Euro-
poje, rodo naujausias „Eurostat” at-
liktas tyrimas. Baltijos valstybės tarp
neturtingiausių ES regionų nepaten-
ka. Skurdžiausi regionai yra Vidurio
ir Rytų Europoje – Bulgarijoje,
Rumunijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje. 

MASKVA
Buvę naftos bendrovės bendra-

savininkiai Michail Chodorkovsky ir
Platon Lebedev atvežti į Maskvą ir
uždaryti į tardymo izoliatorių ,,Mat-
rosskaja tišina”, kuris tiesiogiai pa-
valdus Rusijos federalinei bausmių
vykdymo tarnybai. M. Chodorkovsky
ir P. Lebedev netrukus bus teisiami
antrojoje baudžiamojoje byloje sos-
tinės teisme. 

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Valdis Zatlers
DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) –
Estija švenčia šalies nepriklausomy-
bės paskelbimo 91-ąsias metines.
1918 m. vasario 24 d. grupė Estijos
politikos veikėjų per trumpą laiko-
tarpį, rusams pasitraukus, o vokiečių
kariuomenei dar neatėjus, paskelbė
nepriklausomą Estijos Respubliką.
Po to iš karto prasidėjo vokiečių oku-
pacija. 1918 m. lapkritį pralaimėję
Pirmajame pasauliniame kare vokie-
čiai pasitraukė, ir Taline (tuomet –
Revelyje) buvo atkurta Estijos val-
džia.

Tačiau Narvoje Estijos bolševikai
suskubo paskelbti savo marionetinę
respubliką ir pasikvietė į kovą su ne-
priklausomybės šalininkais Raudo-
nąją armiją. Prasidėjo karas su So-

vietų Rusija dėl nepriklausomybės,
kuris pasibaigė 1920 m. vasario 2 d.
Tartu taikos pasirašymu.

Pagal šią sutartį bolševikinė Ru-
sija visiems laikams atsisakė teisių į
savo buvusią koloniją, bet jau po 20
metų – 1940 m. – pažeidė šią sutartį,
aneksavusi Estiją drauge su kitomis
Baltijos šalimis – Latvija ir Lietuva.
Atkurti savo nepriklausomybę Estijai
drauge su kaimynėmis prie Baltijos
pavyko tik 1991 m., subyrėjus Sovie-
tų Sąjungai.

Sovietų valdžia išsilaikė beveik
50 metų – daugiau kaip du kartus
ilgiau ne pirmasis nepriklausomybės
laikotarpis, bet savo valstybės amžių
estai skaičiuoja ne nuo 1991 m., o
nuo 1918 m.

Talinas.
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IEŠKO DARBO

Accounting
Income TAX Consulting

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo. Tel. 847-942-0575.

* Moteris ieško bet kokių pakeitimų
vienai parai ar su grįžimu namo.
Galiu pakeisti naktį. Tel. 708-833-
0417.

* Moteris ieško vaikų ar pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Legalūs dokumentai, pa-
tirtis, rekomendacijos, vairuoja. Gali
išleisti atostogų. Siūlyti įvairius vari-
antus. Tel. 312-714-7940.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel.
630-552-4169.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.

* Moteris pirks darbą. Dirba su sun-
kiais ligoniais ir įvairia aparatūra.
Galiu išleisti išeiginių. Tel. 773-396-
9232.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros re-
komendacijos, anglų kalba. Gali iš-
leisti atostogų arba pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

* Šeima ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, auto-
mobilis, rekomendacijos, patirtis.
Tel. 773-954-5223 arba 773-344-
8829.

Atkelta iš 8 psl.      D-ro Noremo
knygos reikalu. Jos leidimas užtruko,
bet dar nepavėlavo. Knyga išeis iš
spaustuvės gal už kokio mėnesio. Jos
didžioji dalis jau surinkta.

Knygos spausdinimas atseis apie
3.500 dolarų. Didžiąją išlaidų dalį
pasiima Lietuvai Vaduoti Sąjunga.
Ar 1.000 dolarų jos jam įmokėta
spaustuvininkui Kaulakiui Čikagoje.
Netrukus, baigiant  spausdinti kny-
gą, reiks visa su juo suderėta įmo-
kėti.

Tad atsiminiau Jus, Amsterda-
mo Lietuvius, pasižadėjusius paramą
tai kilniai Lietuvių idėjai. Sakėte, kai
aš pranešiąs laiką ir kam pasiųsti
Jūsų ar ne 800 dol. ar kiek, tai pada-
rysite. Taigi prašau Jūsų skirtus pi-
nigus siųsti į Detroitą D-rui J. Joni-
kaičiui.

Jo adresas: 1975 W. Grand Blvd.
Detroit, Michigan. D-ras Jonikaitis
yra kasierius Komiteto Noremo kny-
gai leisti. Tamsta žinai, jis  padorus,
pasitūrįs žmogus, geras, patikimas
lietuvis patriotas. Jei Tamsta seki
Dirvą, tai, turbūt atsimeni ir Komi-
teto narių sąstatą. Visi jie žmonės ge-
ri, patikimi, lietuviai patriotai. 

Gal ir Jūsų Amsterdamo Lietu-
vių draugija norėtų turėti savo atsto-
vą tame Komitete? Jis būtų komiteto
labai pageidaujamas.

Siųsdami D-rui Jonikaičiui pini-
gus, pasakykite, kuriomis sąlygomis
juos duodate: aukojate, ar norite pel-
ne ir nuostoliuose, bei viso žygio kon-
trolėje dalyvauti, ar ir kiek norite
knygomis gauti savo nariams ir pa-
žįstamiesiems, ir t.t.

Jei dėl tos progos rastųsi kokių
neaiškumų ar kiltų koks klausimas,
reikalingas skubaus atsakymo, pra-
šau kreiptis į mane, arba į Komiteto
pirmininką p. Žiūrį. Jo adresas: Che-
mist P. J. Zuris, 1434 Clarence Ave,
Lakewood, Ohio.

Siunčiu daug labų dienų ir ki-
tiems mano draugams, Amsterdamo
lietuviams. 

A. Smetona

Laiške minimi keli asmenys,

kuriuos reikėtų nors keliais žodžiais
apibūdinti. Juozas Jonikaitis – gydy-
tojas, buvo daugelio lietuvių organi-
zacijų narys. Antrojo pasaulinio karo
metu aktyviai dalyvavo Lietuvai
Vaduoti Sąjungos veikloje, buvo jos
vicepirmininkas ir vėliau Detroito
skyriaus pirmininkas. O Pijus Jonas
Žiūrys buvo chemikas, aktyviai daly-
vavęs tautinės srovės organizacijose.
Jis įkūrė American Friends of Lit-
huania in Ohio draugiją ir jai vadova-
vo. Sakydavo prakalbas lietuvių ko-
lonijose, organizuodavo Antano Sme-
tonos keliones.

Knygos ,,Antano Smetonos ko-
respondencija 1940–1944” redaktorė
įvade rašo, kad ,,santrumpos atsklei-
džiamos, išdilusios ar praleistos rai-
dės ar žodžiai įterpiami laužtiniuose
skliaustuose, abejojant – laužtiniuose
skliaustuose su klaustuku”, tačiau
tarp jų skelbto dokumento nr. 75
teksto ir mano turimo yra pora aki-
vaizdžių skirtumų. Mano turimame
egzemplioriuje pirmame sakinyje žo-
džiai ,,Valdybos Pirmininkas” rašomi
iš didžiųjų raidžių, o tekste minimi
,,apie 3.500 dolarų” bei ,,1.000 do-
larų” knygoje virsta sutrupinimu
,,dol.” Sąmoningai ar korektūros
klaida? 

Įdomu pastebėti, kad pats A.
Smetona suklydo, 1942 m. rugsėjo 5
d. laišką p. Olšauskui adresuodamas
,,Gerb. Juozui Alšauskui.”

Esu visiškai tikras, kad šiame
krašte dar yra išlikusių pirmojo LR
prezidento laiškų privačiose rankose,
o taipogi archyvuose bei bibliotekose
(ir ne vien lietuvių). Tad šiais Antano
Smetonos 135 metų gimimo ir 65
metų mirties sukakčių metais gal
vertėtų mokslininkams ir tyrinėto-
jams užsiimti akylesne jo amerikie-
tiškos korespondencijos paieška. O
istorijos mylėtojai bei Antano Sme-
tonos gerbėjai šį unikalų leidinį gali
įsigyti, kreipdamiesi į knygos leidėją
– Išeivijos studijų centrą, Daukanto
25, 44249 Kaunas, tel.: (37) 327-839
arba el. paštu: isc@hmf.vdu.lt 

Jonas Žiūrys, Antanas Smetona ir Stasys Žiūrys. 1943 m. rugsėjis.
Nuotr. Iš asmeninio R. Lapo archyvo.

PIRMĄJĮ LR PREZIDENTĄ
ANTANĄ SMETONĄ PRISIMINUS

Atkelta iš 3 psl.    praeities herojais,
kuri perpasakojo supaprastintą
istorijos versiją. O istorija klaidi.
Šiandien mes turim suprasti tuos
kitokius. Per daug paprasta pasakyti,
kad tie, kurie kalba lietuviškai, yra
lietuviai”.

Toliau spręsti mums

Sovietmetyje, anot profesoriaus,
nacionalistinis tapatumas, erzinamas
rusifikacijos pavojaus, sovietų poli-
tikos, žeminimo, stiprėjo. Kai neturi
savo valstybės, tu negali puoselėti pi-
lietinių vertybių. Tau lieka tavo kal-
ba, tavo prisiminimai, istorija – visa
tai įgyja didžiulę vertę, bet ne pilie-

tiniai, ne teisiniai, ne tie senieji kla-
siški politinės civilizacijos bruožai.

„1990-tieji, ir mes turime naująją
Lietuvos tautą. Dabar jums nus-
pręsti, kokia ji bus”, – pasisakymą
baigė specialiai į diskusiją „Koks
Lietuvis buvo 1918 metų vasario
16–ąją, koks yra dabar ir koks bus
2020 metais” atvykęs Aleksandra-
vičius.

Sumanymo sukviesti Britanijoje
gyvenančius lietuvius Vasario 16-
osios išvakarėse ėmėsi Jungtinės
Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga.
Tai buvo trečiasis diskusijų klubo
„Lietuvos ateitis” susitikimas.

www.delfi.lt

EMIGRANTAI TURI BŪTI PATRIOTAI,
NES KITAIP BUS DAR BLOGIAU

Mokslininkė atrado tobulų blynų formulę
Dr. Ruth Fairclough, matemati-

kos profesorė, prieš pat Užgavėnes
paskelbė tobulų blynų formulę, pra-
neša „The Telegraph”. Fairclough,
kuri dėsto matematiką ir statistiką
Wolverhampton universitete, užrašė
blynų gaminimo procesą iki men-
kiausių smulkmenų. Ji sako, kad
svarbiausias dalykas yra tinkama
keptuvės temperatūra, taip pat svar-
bi tešlos kokybė.

Taigi išsamus slaptas tobulų
blynų receptas yra toks:100 - [10L -
7F + C(k - C) + T(m- T)]/(S - E). Kuo
labiau priartėsite prie skaičiaus
„100”, tuo skanesni bus blynai.

Sudėtingoje formulėje L reiškia
gumuliukų skaičių tešloje, o C yra
tešlos tirštumas.

Raidė F reiškia apvertimus, „k”
yra ideali konsistencija, o T – keptu-
vės temperatūra.

Ideali keptuvės temperatūra žy-
mima raide „m”, S yra laikas, kiek
stovi tešla prieš kepimą, o E yra lai-
kas, kiek iškeptas blynas laikomas iki
patiekiant.

Ji pasakė: „Atradau šią formulę,
nes labai mėgstu kepti blynus savo
dviem dukterims, jos jų negali atsi-
valgyti.” „Visų svarbiausia yra tinka-
ma keptuvės temperatūra. Kai aliejus
ima po truputį rūkti, reikia pilti
tešlą. Be to, svarbu, kad tešlos kon-
sistencija būtų tinkama – tešla negali
būti pernelyg skysta, nes blynai bus
per trapūs. Taip pat svarbu, kad
tešloje nebūtų gumuliukų. Tai galima
patikrinti iškėlus šaukštą su tešla –
mišinys turi lengvai iš jo ištekėti.
Labai svarbu blynus kepti vidutinio
dydžio keptuvėje. Jei keptuvė bus per
didelė, juos bus sunku apversti.”

Delfi.lt

Margumynai
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

SKELBIMÛ SKYRIAUS 

TEL. 773-585-9500 

SKAUTYBÈS KELIAS

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
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JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
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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

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 45

Augustinas pritariamai linktelėjo
galvą, o ji tęsė:

– O kaipgi, medinė koja, labai
jiems svarbu. Įkėlė, sako, į sunkve-
žimį, o ramentus įmetė kaip kokius
pagalius. Aš tai nemačiau, pas tetą su
tavim buvau, o jį išvežus slapsčiaus,
sugyventinė pasakojo. Ją tai paliko,
ne ta pavardė, nors šiaip po motinos
mirties esą jie taikiai sugyveno, kas
ten žino, – su paniekos gaidele išsakė
mintį sesuo. – Rašė, o kaipgi, beveik
kas mėnesį gaudavau, o paskiau –
nutilo, ir viskas, kiek ten gali išken-
tėti be kojos. Sako: kokie vystyklai,
tokie ir kapai. Mūsų tėvas šilko
vystykluose gimė, o mirė tai kaip...
Et, – mostelėjo keliais pirštais, –
žmonių išmislai, – minoriškai baigė.

Tėtis buvo kieto charakterio, am-
žiną jam atilsį. Į kolūkį stoti jis kate-
goriškai atsisakė. „Jeigu reikia že-
mės, tegul pasiima, o stot nestosiu!”
Apie vežimą jam pranešė, bet jis
pasakė, kad nieko nepadariau, dar su
viena koja, kas čia mane ims. Gal
vežimui pasitarnavo tai, kad jis vieną
arklį pavadino Stalino vardu. „Jaučiu
malonumą jodinėdamas ant genera-
lisimo nugaros”, juokdavosi. Tačiau
mane su tavim išsiuntė į Telšius pas
pažįstamus. Buvo ieškota, bet taip ir
nesurado, o kitą dieną po mūsų išvy-
kimo tėtį išvežė.

Pasirėmęs alkūne į stalą, jis
klausėsi sesers, pats nejučiomis niro į
tą minties tėkmę, stebėjo jos išvar-
gusį, bet mielą veidą ir mintijo, kad ji
tiek vėtyta ir mėtyta, bet tūžmastin-
gai ant ko nors bartis vargu ar suge-
bėtų, greičiau nurytų apmaudą ar
nuspaustų ašarą pasislėpusi nuo kitų
akių.

Stefa sėdėjo tylos prirakinta,
sudiržusias rankas ant kelių padžio-
vusi, susikaupusi, paskiau staigiai
pakėlė galvą, pažvelgė į brolį ir ėmė iš
užmiršties traukti skaudžius prisi-
minimus.

– Mūsų tėtis Pranas jau nuo pat
mažumės vaikščiojo minkštais kili-
mais, mūsų senelio iš kažkur parvež-
tais, prilaikomas auklės, nenulei-
džiančios nuo jo akių.  Senelio brolis
gyveno Amerikoje. Turbūt nemažai
pinigų atsiųsdavo, kad tokius namus
surentė. Tvarka geležinė, ūkis gerai
prižiūrėtas, javai ėjo iš proto, arkliai
neišlaikomi, banda didžiausia. Tokį
palikimą po senelio mirties gavo mū-
sų tėvas, vienintelis palikuonis, visai
kitomis akimis žvelgęs į senelio val-
das. Jis mėgo laisvai gyventi, pavaži-
nėti, paūžti su draugais. Sumažino
gyvulių skaičių, pūdymuoti ėmė
dideli laukų plotai, o po vedybų pasi-
darė namisėda, mažai kur išvažiuo-
davo, turėdamas laisvo laiko, dažė
prie įvažiavimo į dvarą akmenėlius
ar, užsėdęs ristūną, išjodavo tyru oro
pakvėpuoti, o retkarčiais ir paukščių
pašaudyti. Kai tu paaugai, tai retkar-
čiais ant arklio užsisodindavo. Kartą
pas tėvą užėjo visai nepažįstamas
jaunuolis su jauna žmonele, pasisakė
mokąs taisyti brikelius, ratus, dirbti
visokius darbus. Jeigu ponas per-
leistų kiek žemės, ėmė porinti jau-
nuolis, kad galėčiau pasistatyti name-
lį, galėčiau ponui talkinti, padėti ūkio
darbus dirbti. Tėvui patiko tas mėly-
nų akių stamantrus šviesiaplaukis
vaikinas Valius, jo atvirumas, sim-

patinga, meili žmonelė, ir jis sutiko.
Tuo laiku aš jau mergiščia buvau.

Stefa nutilo, susimąstė, smulkio-
mis raukšlelėmis raižytas veidas
nusigiedrijo, vaiskiomis akimis nu-
glostė Augustiną...

– Mama tave nuo pat mažens
labai mylėjo, net pavydas imdavo to
išskirtinio dėmesio. Kur eis, ką be-
darys, vis, būdavo, Gustukas, Gustu-
kas, tiesiog akių nenuleisdavo. Na, o
tas vaikinas, – toliau rezgė savo
apsaką sesuo, – gerai tvarkėsi, talki-
no, mokėjo įsiteikti, retkarčiais tėvas
ir kokius reikalus patikėdavo, o po
kiek laiko į dvarą ėmė žiūrėti na-
muko su veranda langai. Kai rusai
užėjo, tai tėvas per plauką neįkliuvo į
jų žabangus. Mus nusiuntė pas tetą, o
pats kažkur dingo, liepė tam vaikinui
viską prižiūrėti. Prie vokiečių buvo
lengviau, jie mėgo tvarką, jiems pa-
tiko, kad žmonės gerai gyvena, neap-
sileidę, suskių jie tiesiog nekentė, na,
žinoma, ir žydų. Gaila, būdavo, žiū-
rėti, kai sutikdavau merginas ar vai-
kinus, einančius gatve prisispau-
dusius prie namo nelyg laukines
kates, jie galėjo nuo pastato ne dau-
giau kaip per gerą pagalį atsitraukti.
Tėvas atsisakė priimti žydų vaikus, –
mama pasakojo. Pažinojo tą žydelį,
Joške vadindavo, reikalui esant, vis
kokią smulkmenėlę iš jo pirkdavo.
Augino Joškė keturis vaikus: dvi
mergaites ir du berniukus. „Priimk,
Pranai, nors tas mergaites, grįšiu –
auksu apipilsiu”, – maldavo jis, bet
tėvas atsisakė. Pajutau, sako, šaltą
automato vamzdį už nugaros ir išsi-
gandau. Matytumei, parėjo jis tada
nuo plento kaip nesavas, visas iš-
balęs, pastebėjau, kaip virpa jo pirš-
tai, dreba balsas. Aš, sako motina,
tylėjau, negalėjau pasakyti nei už, nei
prieš, o jis žiūrėjo į alyvų krūmą, tarsi
iš jo turėjo išdygti atsakymas ar už-
tarimas. Vakare, – tėvas pasakojo, –
beeidamas pro duris jaučiu, sako,
žmonos ranką ant peties, o ji atsiduso
ir tyliai, lyg bijodama, kad neišgirstų
tie, kurie apsupti mirties slinko plen-
tu, sušnabždėjo: „Dievas mato.” Gal
ir gerai pasielgė, nes į tą velnių tabalą
įsuko Valių, būtų tuoj sužinoję. Sako,
lyg nematė jo su uniforma ar su šau-
tuvu, ale ką ten žinai. Vieną vakarą
išėjo lydimas trijų juodais apsiaustais
apsirengusių vyriškių, o paskiau
parveždavo kaip poną juodu limuzi-
nu, bet būdavo girtas kaip šiaučius,
vos iš mašinos išlipdavo. Paskiau jis
vis rečiau ir rečiau grįždavo. Užsuk-
davo, žmonai visokių dovanų atvež-
davo ir vėl dingdavo. Nerimo ir nevil-
ties apimta jauna žmonelė, neras-
dama vietos  namuose, atbėgdavo pas
mūsų tėtį pasitarti, pasiguosti, lyg
užuovėjos ieškodama. Mama tuo
laiku sunkiai sirgo, sublogo, visai į
kumštį susigniaužė, jau kelis sykius
pasikartojo širdies priepuoliai, tai
retai beišlipdavo iš lovos, o jei ir at-
sikeldavo, tai, būdavo, ant suoliuko
prieš saulutę pasėdės, iki sodo nueis,
o kartais ilgai žiūrės į Valiaus veran-
dą, po kurią sukinėjosi jauna, besi-
blaškanti vienatvėje moteris. Likusi
viena užsidariusi kambaryje verkda-
vo. Įėjus į kambarį, nusisukusi šluos-
tėsi ašaras, o paklausta, ko verkian-
ti, atsakydavo: „Aš neverkiu, vaikeli,
kažkas į akį įkrito.”    Bus daugiau.

Romas Kilikauskas ir Liuda Avižonienė.

Atkelta iš 2 psl.
Plk. viceministras Kilikauskas

kalbėjo tema: ,,Lietuvos nacionalinis
saugumas praėjus 18 metų po Nepri-
klausomybės atkūrimo”. Jis daug pa-
pasakojo daug apie kūrimosi perio-
dus, apie sunkumus, apie laimėjimus
ir pralaimėjimus. Po 18 metų dar la-
bai daug ko trūksta Lietuvos saugu-
mui, vis kyla naujų pavojų, naujų rei-
kalavimų, – sakė jis. Darbo yra dar
labai daug, bet mūsų pareiga yra
padėti Lietuvai pagal mūsų gali-
mybes. Kalbos metu  Kilikauskas rė-
mėsi knyga į knyga ,,Nuo Aušros iki
sutemų” – parašytą Algirdo Katkaus
(Lietuvos 1999– 2000 m. nacialinio

sugumo ir gynybos komiteto pirmi-
ninkas ir NATO reikalų komisijos
narys). Po pulkininko kalbos buvo
labai daug klausimų, į kuriuos prele-
gentas mielai atsakė. Jei nebūtų rei-
kėję palikti salės ir prelegentui skris-
ti atgal į rytus, nebūtų buvę galo
įvairiems klausimams ir atsaky-
mams.

Deja, visi geri renginiai baigiasi,
baigėsi ir ši šventė, visiems daly-
viams susikabinus skautiškame rate,
padainavus lietuviškų ir studentiškų
dainų ir tradicinę ,,Ateina  naktis”.
Nenoriai, bet su maloniu jausmu
širdyse visi pamažu skirstėsi ir vyko
namo. 

Auksinis Los Angeles Akademikų
skautų jubiliejus



10         DRAUGAS, 2009 m. vasario 25 d., trečiadienis 

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

Vasario 16 dieną Sankt Peter -
burge, Rusų muziejuje, atidaryta
Mstislavo Dobužinskio (1875–1957)
kūrybos paroda „Senoji Lietuva”. Ją
surengė Lietuvos dailės muziejus,
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
mu ziejus, Rusų muziejus. Sankt Pe -
terburge paroda veiks iki balandžio 6
dienos. 

Pasaulyje pripažintas dailininkas
Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Lietuvos visuomenei daugiau žino-
mas kaip scenovaizdžių kūrėjas. Val s -
tybės teatre Kaune jis apipavidalino
per 40 operos ir dramos spektaklių ir
tuo pagrindė lietuvių scenografijos
pra džią. Dailininkas garsėjo ir Pa -
ryžiaus, Londono, Romos, Nea po lio,
Briuselio, vėliau – New York Met -
ropoliten Opera teatruose, bet neap-
siribojo vien scenos meno kūryba. Jis
tapė ir piešė lankytų miestų vaizdus,
rengė parodas Europoje ir JAV.
Pirmoji M. Dobužinskio darbų paro-
da Vilniuje buvo surengta 1908 m. 

Dailininkas gimė 1875 m. Nižnyj
Novgorode senos bajoriškos lietuvių
kilmės šeimoje. Į Lietuvą M. Dobu -
žinskis atvyko dar vaikas, čia pralei-
do paauglystę ir jaunystę. 1924 m.
dailininkas priėmė Lietuvos piliety-
bę, o nuo 1929 m. Kaune visą dešimt-
metį aktyviai dalyvavo kultūros
gyvenime. Pirmieji jo piešiniai gimė
vaikštant po Trakus, Vilnių ir jo
apylinkes. Vėliau jis piešė ir Kauną,
ke liavo, fiksavo Lietuvos miestelių,
kaimų architektūrą, gamtos vaizdus.
Prie Vilniaus motyvų jis vis grįždavo
ir studijuodamas Peterburge, Miun -
che ne, gyvendamas Paryžiuje, New
York. Jis vienas pirmųjų pastebėjo ir
palaikė M. K. Čiurlionį, įvedė jį į Pe -
terburgo meno pasaulį. Jis bendravo

su įžymiausiais savo meto teatrų re -
ži sieriais, rašytojais, poetais, daili -
ninkais – J. Baltrušaičiu, J. Savickiu,
L. Truikiu. Prasidėjęs Antrasis pa -
saulinis karas ilgam sulaikė daili nin -
ką JAV. 1940 m. jis Boston surengė
savo parodą „Lietuva. Tapyba. Pieši-
niai”. Daugybė jo kūrinių taip ir liko
Amerikoje. Paskutinį gyvenimo
dešimtmetį dailininkas praleido Eu -
ropoje. Mirė 1957 m. New York, pa -
laidotas Paryžiuje. Po jo mirties sū -
naus Vsevolodo Dobužinskio rūpes -
čiu kūrinių ciklas „Senoji Lietuva”
buvo parodytas New York, vėliau pa -
ro da kartota ir Čikagoje. 

Lietuvių Fondas (JAV), kuriam
va dovavo Stasys Baras, valdybos na -
riui Gediminui Balukui pasiūlius, nu -
pirko šį Lietuvai labai svarbų dai li -
ninko palikimo rinkinį. 2006 m. Lie -
tuvių Fondo taryba, Vytauto Ka -
manto vadovaujama, kolekciją dova -
nojo Lietuvai ir šiemet ji perduota
Lietuvos dailės muziejui. 

Paroda „Senoji Lietuva” pristato
1933–1934 m. dailininko kelionėse po
Žemaitiją sukurtus piešinius. Pilia -
kalniai, dvarai, Kryžių kalnas, bažny -
čios, vienuolynai, sinagogos, koply -
čios, varpinės, kryžiai perteikia kraš-
to, jo architektūros žavesį. Pieši niuo -
se ne tik miestelių vaizdai, bet ir indi -
vi dualus charakteris, nuotaika. Ar -
chi tektūriniai peizažai dokumentalūs
ir meniški, kartu perteikia tautines,
taip pat laiko žymes, dabar jau išny -
ku sius objektus. 

M. Dobužinskis mėgo uždaras
gatvelių ir skersgatvių perspektyvas.
Dažnai tą patį motyvą kartodavo ke -
liuose piešiniuose, juose – ne paradi -
niai fasadai, bet netikėto žvilgsnio
pa gautos detalės, maži kiemeliai ir
didelių bažnyčių bokštai. 

Parodos kuratorius – Skaistis Mi -
kulionis. Parodos generalinis rė mėjas
– „Achemos grupė”. Kiti rėmėjai: ar -
chitektūros firma „Ampir”, Lie tuvos
prekybos namai, Sankt Peter burgo
vyriausybės kultūros  ir užsie nio ry -
šių komitetai, VĮ  „Lietuvos pa min -
klai”, klubas „Sankt Peterbur gas”,
Sankt Peterburgo lietuvių kul tūros,
informacijos ir švietimo centras. 

Lietuvos dailės muziejaus  
Ryšių su visuomene centras

Sankt Peterburge atidaryta Mstislavo Dobužinskio
kūrybos paroda ,,Senoji Lietuva”

Melburno olimpinių žaidynių
1956-aisiais dalyvis, krepšininkas
prof. Stanislovas Stonkus yra ne vie -
nos knygos apie Lietuvos sportą  au -
torius. Buvęs Kauno kūno kultūros
instituto rektorius paruošė ir leidinį
,,Sportas tarpu kario Lietuvoje”, iš
serijos „Mažieji pasakojimai apie

Lietuvą” taip pat paruošė S. Stonkus.
Knygą  (118 p., spalv. iliustr., kietas
virš.) išleido leidykla ,,Šviesa”, 2007

Jame skaitytojas supažindina-
mas su Lietuvos sporto raida 1918–
1940 m., Lietuvos sportininkų pasie-
kimais tarptautinėse arenose.

Leidinys skiriamas jaunimui ir
visiems, kurie domisi Lietuvos sporto
istorija.

Iliustracijas parinko Vida Dau-
baraitė, Alvydas Jakštas.

Knygą galite nusipirkti ,,Drau -
go” knygynėlyje. Vienos knygos kai -
na  – 17 dol. Jas galima įsigyti paštu,
pri dedant 10,25 proc. mokestį, užsi -
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai -
na – 5 dol. Persiunčiant daugiau lei -
di nių – už kiekvieną papildomą kny-
gą – 2.5 dol. mokestis. Prieš perkant
knygą prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

,,Sportas tarpukario Lietuvoje”

Mstislavas Dobužinskis. ,,Šaukėnų baž nyčios varpinė”. 1933
www.ldmuziejus.mch.mii.lt nuotr.

Parodos kuratorius Skaistis Miku-
lionis.

Vasario 11 d. įvyko Valdovų rūmų vėtrungės pakėlimo iškilmės. Iškilmes paženklino gausus aukštų svečių, visuomenės ir žiniasklaidos susidomėjimas.
Dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus, Prezidentas Algirdas Brazauskas, Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, vėtrungės autorius Arvydas Každailis ir kiti
svečiai. Programoje dalyvavo ansamblio ,,Lietuva" fanfaristai, programą vedė Valdovų rūmų paramos fondo šauklys su vėliavnešiu. 

Po vėtrungės pakėlimo, iškilmių dalyviai turėjo galimybę apsilankyti Pietų korpuso antro ir trečio aukšto salėse ir susipažinti su atliktais darbais.
Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas supažindino svečius su Valdovų rūmų išplanavimu ir panaudojimu. 

Iškilmės buvo įspūdingos.
Nuotraukose iš kairės: Iškilmėse kalba LR prezidentas Valdas Adamkus; valdovų rūmų vėtrungė; vėtrungės autorius Arvydas Každailis.

Valdovų rūmų paramos fondas

Valdovų rūmų vėtrungės pakėlimo iškilmės
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Dėl visuotinio atšilimo, sparčiai
kertamų miškų ir kenkėjiško turizmo
ant išnykimo ribos atsidūrė daug
nuostabaus grožio planetos vietovių.
Siūlome paskaityti ir pamatyti, ką
dar įmanoma išvysti, prieš joms
visiškai pradingstant nuo žemės
paviršiaus.

1. Tuvalu

Šios miniatiūrinės Polinezijos
salos aukščiausias taškas išsikišęs
vos 4,5 m nuo jūros lygio. Ketvirtą
pagal mažumą pasaulio valstybę
sparčiai naikina Ramusis vandeny-
nas. Manoma, jog tai pirmoji valsty-
bė, kuri pasmerkta pražūti dėl „šilt-
namio poveikio” sukeltų jūros lygio
pokyčių.

2. Kolumbijos ledynas, Alaska

Kolumbijos ledynas yra vienas
greičiausiai judančių ledynų pasauly-
je. Paskaičiuota, kad iš 54 km pločio
ledkalnio per 50 metų išeitų puikus
fiordas. Tačiau dėl visuotinio atšilimo
tiek laukti neprireiks: fiordui susifor-
muoti prireiks vos 10 metų.

3. Papua Naujosios Gvinėjos
tropiniai miškai

Tai trečias didžiausias pasaulio
tropinis miškas, turtingas mikrokli-
matų ir endeminių rūšių. Deja, miš-
kas kertamas menkai atsižvelgiant į
aplinkosauginius poreikius. Palydo-
vinės nuotraukos neseniai atskleidė,
kad, išliekant tokiems kirtimo grei-
čiams, tropiniai miškai bus išsekinti
ir sunaikinti per 12 metų.

4. Indijos-Ramiojo vandenyno
koralų rifas

Indijos-Ramiojo vandenyno ko-
ralų rifas yra namai daugiau nei
trims ketvirtadaliams viso pasaulio
koralų ir pasižymi didžiausia jų
įvairove. Tačiau nuo 1960 m. koralų
rifas kasmet sumąžta apie 1500 kv.
kilometrų. Keliautojai ypač raginami
pamatyti rifą prieš šiam visiškai
pranykstant.

5. Maldyvų salos

Ši Indijos vandenyno atolų grupė
susiduria su ta pačia problema kaip ir
Tuvalu. Galvojama, jog, sparčiai kin-
tant jūros lygiui, saloms liko gyventi
vos 50 metų. Paskui jas apsems van-
denynas. Jau dabar Maldyvų salų
grupė yra pakilusi vos 1,5 m nuo jū-
ros lygio.

6. Himalajų ledynai

Šie ledynai karūnuoja Himalajų
kalnų masyvą ir yra septynių di-
džiausių upių Azijoje ištakos. Tiems,
kurie svajoja aplankyti Himalajus ir
nenorėtų pražiopsoti ledynų, reikėtų
suskubti: laiko liko iki 2035-ųjų.

7. Machu Picchu ir inkų keliai

Senasis inkų miestas 2007 m.
buvo išrinktas naujuoju pasaulio ste-
buklu ir išlieka viena slėpiningiausių
vietovių žemėje. Tačiau turistai be-
atodairiškai trypdami Machu Picchu
akmenis naikina šį unikalų paveldo
objektą. Be kita ko, negrįžtamai nio-
kojamas ir inkų kelias – akmenimis
grįstas takas į Machu Picchu.

9 PASAULIO VIETOS, 9 PASAULIO VIETOS, 
KURIŲ NETRUKUS NEBELIKSKURIŲ NETRUKUS NEBELIKS

Indijos-Ramiojo vandenyno koralų
rifas pasižymi koralų gausa ir įvai-
rove.

A † A
SESUO CATHERINE
MARIE METRICKAS,

SSC

Mūsų mylima seselė (sesuo M. Petra) mirė 2009 m. vasario 20 d.,
Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd.,
Chicago, IL, sulaukusi 93 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Worcester,
Massachusetts. Vienuolyne išgyveno 73 metus.

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; teta Barbara Stone; duk-
terėčios Mary Bryant su šeima, Tamara Ricco su šeima; sūnėnai
John Hoey, Jr. su šeima, John J. Mattrick, Jr. su šeima.

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, vasario 23 d. nuo 3 v. p. p. iki
7 v. v. Mišparai už mirusius vyko 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne,
2601 W. Marquette Rd.,  Chicago, IL.

Laidotuvių šv. Mišios įvyko antradienį, vasario 24 d. 9:30 v. ryto
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo
Catherine Marie, buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys

Ilgamečiam Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos nariui
A † A

dr. KAZIMIERUI RIMKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir
artimiesiems.

Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga
pirm. dr. Arvydas Vanagūnas

Brangiai sesei židinietei, skautininkei
A † A

NIJOLEI SVYČIULYTEI
GRINIENEI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą dukroms AUD-
RAI ir NIDAI su šeimomis, sūnui ARUI su šeima, sū-
nui VYČIUI ir broliui DONATUI SILIŪNUI.

Liūdime kartu ir skaudžiai išgyvename netektį.

Vašingtono židinio sesės

Rodosi, jog Tuvalu grėsmę kelia ne tik vandenynas, bet ir šiukšlės.

8. Egipto piramidės

Įžymiosioms piramidėms ir di-
džiajam Sfinksui išnykimu graso ne-
ribota kaimyninio Kairo plėtra. Oro
užterštumas ėda didingų struktūrų
paviršių, o nuotekos iš gretutinių
lūšnynų silpnina plynaukštę, ant
kurios stūkso pasaulio stebuklai.

9. Amazonės miškai

Amazonės miškai dar vadinami
planetos „plaučiais”. Iš tiesų jie pa-
gamina apie 40 proc. pasaulio de-
guonies. Tačiau dabartiniai miškų
kirtimo mastai yra šokiruojantys ir
teigiama, kad jau už pusės amžiaus
miškų neliks nė kvapo. Iškirsti Ama-
zonės plotai verčiami paprasčiau-
siomis gyvulių ganyklomis.

thebravenewtraveler.com 
balsas.lt 

Himalajų nykstančios ledinės ka-
rūnos.

Inkų kelias, vedantis į paslaptingą
Machu Picchu.
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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 psl. – 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 27 dieną, penktadienį,
7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros
mu ziejuje rodomas filmas ,,Žvalgybų
žaidimai: užmirštas desantas”. Tai
vienas iš istorinės dokumentikos se -
rialo ,,XX amžiaus spaltieji archyvai”
filmų (2006 m.). Autoriai: LNK žur-
nalistė Gražina Sviderskytė ir is -
torikas daktaras Arvydas Anušaus -
kas. Trukmė: 45 min. Lietuvių kalba
su angliškais subtitrais. Telefonas
pasiteiravimui: 773-582-6500. 

�Ateitininkų na muo se, Lemon te
vasario 28 d., šeštadienį 3:30 val. p. p.
vyks metinis Ateitininkų Šalpos fon -
do (AŠF) narių suvažiavimas. Regis -
tracija nuo 4 val. p. p. Suvažiavimo
posėdžio pradžia – 4:30 val. p. p. Po
susirinkimo, 7 val. v. – iškil minga
AŠF vakarienė. Svečiai bus kvie čia mi
prie stalų vaišintis Al do nos Šo -
liūnienės paruoštomis vai šėmis. Kai -
na – 60 dol. AŠF vakarienei kvieti -
mus galite užsisakyti pas Pranutę
Do  mans kienę (tel.: 708-246-0049)
arba el. paštu FLD85@aol.com.  

�Kovo 1 d., sekmadienį minėsi -
me Lie tuvos Nepriklausomybės pas -
kel   bimo ir atkūrimo datas Brighton
Park lietuvių telkinyje, 2745 W. 44
Street Chicago, IL 60632. Po lietu-
viškų 10 val. r. šv. Mišių parapijos
salėje bus minėjimas ir vaišės. Apie
Lie tuvą kalbės svečias kun. Gedi mi -
nas Num gaudis. Meninę dalį atliks
Kau no mu zikinio teatro solistas Juo -
zas Ja nušaitis ir akordionistas Vy -
tautas Janušaitis. LB Brighton Park
apylinkės valdyba maloniai kviečia
visus atvykti į šį minėjimą.

�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.

�Aurelijos Čepulinskaitės foto -
paroda ,,Sąlyčio taškai” veiks nuo
2009 m. kovo 6 d. (atidarymas 7 val.
v.) iki balandžio 10 d. Parodos kura-
torė – Ieva Dilytė. Telefonas pasitei -
ra vimui: 773-582-6500. Muziejus vei -
kia kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. p.p.

�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.

��Dėmesio! Į Lietuvos tūkstant-
mečio koncertą „Gratulationes Li -
thuaniae” – kovo 8 d. 3 val. p. p. Har -
ris teatre, 205 E. Ran dolph Dr. (Mi -
llennium Park) bus galima nuva -
žiuoti autobusu. Autobusas nuo PLC
pastato išvyks 1:30 val. p. p., o nuo
Marquette Park bažnyčios – 1 val. p.
p. (pakeliui sustos prie Brigh ton Park
bažnyčios 1:30 val. p. p.) Kaina  – 10
dol. Registracija: ,,Dova nė lė je” (šeš -
ta dieniais ir sekmadie niais) arba tel.:
630-968-0184 (Ro mas Kronas), jei va-
žiuosite nuo PLC. Dėl kito autobuso
skambinti Birutei Podienei tel.: 773-
476-2655. Užsakius autobuse vietas
prašome iš karto atsiskaityti.

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

�LR generalinis konsulatas Či -
ka goje maloniai kviečia į žinomo ver -
sli nin ko ir fotografo Mariaus Jo vai -
šos fotog rafijų parodą „Neregėta Lie -
tuva”. Lietuvos vardo tūkstantmečiui
bei nepriklausomybės atkūrimo die -
nos minėjimui skirta paroda vyks
„Ri ver East Art Center” galerijoje
(435 East Illinois Street, Chicago, IL
60611) nuo kovo 11 d. 6 val. v. iki ko -
vo 14 d. 6 val. v. Įėjimas nemokamas.

�Šiemetiniai sriubos pietūs  ren-
giami kovo 15 d., 12:30 val. p. p. PLC
didžiojoje salėje. Svečias – kunigas iš
Bostono Vidmantas Šimkūnas, SJ.
Visi maloniai kviečiami.

�Kovo 20–21 d. ir balandžio 24
–25 d. organizuojamos NUN  RUN iš -
vy kos. Merginų grupė aplankys 3–4
vie nuolynus ir artimiau susipažins su
vienuolių seserų kasdieniniu gyveni  -
mu, veikla, buitimi.  Seserys malo niai
kviečia 18–35 metų mergi nas šiai ne
kasdien pasitaikančiai patirčiai. Sese -
lės pasi rū pins transporto priemonė -
mis ir vi somis išlaidomis. Jei susido -
mė jote ar būtų reikalinga išsamesnė
in for ma cija apie išvyką, prašome re -
gis truotis pas ses. Lovina Pammit
tel.: 815-464-3873 arba el. paštu:
Lovina. Pammit @ provena.org. Šį pro-
jektą remia Offi ce for Re li gio us/ Chi -
cago Arch dio cesan Vocation Asso cia -
tion (CAVA).

Čiurlionio galerija Jaunimo cen tre 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) 

kovo 6 d. 7:30  val. v. meno mylėtojus kviečia į 
Alvido Pakarklio (keramika) ir Marijos Strasevičiūtės (tapyba) 

parodos atidarymą 

Marija Strasevičiūtė ,,Niekada
ne per vėlu”.Alvidas Pakarklis ,,Autoportretas”.

Šių metų vasario 28 d. 
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo proga 

Jaunimo centre organizuojamas jungtinis Čikagos lietuvių
liaudies kolektyvų labdaringas vakaras-koncertas 

„ M A N  R E I K I A  J Ū S Ų ”„ M A N  R E I K I A  J Ū S Ų ”
Labdaros vakaro lėšos bus skirtos Jurbarko rajono 

Viešvilės vaikų globos namams. 

Programoje: Tautinių šokių kolektyvas ,,Suktinis”; Liaudiškos muzikos
kapela ,,Sodžius”, solistė Genutė Bigenytė, ansamblis ,,Gabija” ir tautinių šokių
grupė ,,Lietuvos Vyčiai”.

Vaišes ruoš „Lithuanian Plaza” ir „Kunigaikščių užeiga”, gėrimus pateiks
„Litusco”. Auka – 25 dol.

Bilietus galite įsigyti ,,Lietuvėlėje”, ,,Seklyčioje”, ,,Lithuanian Plaza”.
Tel. pasiteiravimui: 630-544-0940 arba 630-677-2082.

Konkursas 
„Kaip aš garsinčiau Lietuvos vardą” 

�LR Ge neralinis konsulatas Či-
kagoje skelbia konkursą „Kaip aš
garsinčiau Lietu vos vardą” ir
kviečia jame dalyvauti visus mokslei -
vius, gyvenančius gene ra linio kon-
sulato Čikagoje konsulinėje apygar -
do je. 

Konkurse gali dalyvauti visi mo -
kyklinio amžiaus jaunuoliai (6–18
metų). Atkreipiame dėmesį, jog šešta-
dieninės lituanistinės mokyklos lan -
ky mas ar narystė lietuviškose organi-
zacijose nėra būtina sąlyga. Mažie -
siems konkurso dalyviams gali padėti
vyresni šeimos nariai, mokytojai.
Projektą galima kurti indivi dua liai
arba grupėje.

Konkursui reikia sukurti projek-
tą „Kaip aš garsinčiau Lietuvos var -
dą” ir jo lietuvišką arba anglišką ap -
rašymą atsiųsti į LR Generalinį kon -
sulatą Čikagoje iki 2009 m. balandžio
27 d. adresu: 211 East Ontario
Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611

El. paštas: admin@ltconschi.org
Fax: 312-397-0385 
Konkurso nugalėtojai skelbiami

2009 m. gegužės 8 d., tuomet bus
skelbiama ir prizų įteikimo data.

Nugalėtojai bus apdovanoti ver -
tingais laimėjimais.

LR generalinio konsulato
Čikagoje info

IŠ ARTI IR TOLI...


