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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3, 9)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Didžiausia ver-
tybė – kalba (p. 4)
•Ilsėkitės ramybėje (p. 5)
•Oro erdvės saugumas,
pakibęs ore (p. 7, 9)
•,,Paskatos” išmokos soc.
lengvatų ir pensijų gavė-
jams (p. 8)
•Dienoraštis (17) (p. 11)
•Kviečiame į Afriką (p.
11)
•Pavasario mados (p. 13)
•Mokslininkas, gyvenimą
pašventęs Mažajai Lietu-
vai (p. 14)

ES skyr∂ 600 mln. litû jungçiai î Švedijâ

Vokietijos kanclerė Angela Merkel.
SCANPIX nuotr.

Briuselis, kovo 20 d. (ELTA) –
,,Europos Sąjungos (ES) viršūnių su-
sitikime užsitikrinus 175 mln. eurų
paramą elektros jungties tarp Balti-
jos šalių ir Švedijos tiesimui, šio pro-
jekto įgyvendinimas turėtų prasidėti
jau artimiausiu metu”, – pareiškė
premjeras Andrius Kubilius.

Ministras pirmininkas užsiminė,
kad projektui įgyvendinti galėtų būti
sukurta bendra Lietuvos, Latvijos ir
Švedijos įmonė, o Baltijos jūros dug-
nas gali būti pradėtas tirti dar šią va-
sarą.

Briuselyje posėdžiaujanti Euro-
pos Vadovų Taryba (EVT) iš principo
pritarė Europos Komisijos (EK) siū-
lymui skirti 175 mln. eurų (604 mln.
litų) Baltijos šalis ir Švediją sujung-
siančiam elektros tiltui.

,,Manau, nesunku susitarti, kad
šį tiltą stato 3 šalys, įkurdamos bend-
rą įmonę. Kai jau EVT įpareigoja mus
– švedus, latvius ir lietuvius – pasta-
tyti tokį tiltą ir panaudoti ES skirtus
pinigus, kurie skiriami šiuo sudėtin-

gu laikotarpiu, būtų gėda, jeigu mes
dėl kokių nors priežasčių nerastume
sutarimo, kaip šitą ES projektą įgy-
vendinti”, – sakė A. Kubilius.

Lietuvos vadovai ne kartą yra sa-
kę, kad elektros jungtis padėtų Lie-
tuvai ištrūkti iš energetinių apribo-
jimų ir visiškos priklausomybės nuo
Rusijos.

Premjero A. Kubiliaus teigimu,
Baltijos jūros dugno tyrimo darbus
būtų galima pradėti dar šią vasarą.
Tiesa, iki tol reikia galutinai susitar-
ti su Latvija dėl elektros tilto kryp-
ties – tiek Vilnius, tiek Ryga iki šiol
siekė, kad jungtis eitų į jų šalį. A. Ku-
bilius taip pat pažymėjo, kad kartu
turi būti Nukelta į 6 psl.

Lietuvos privalumas –
maža ir lanksti ekonomika

dėčiai Europoje ir pasaulyje.
Vokietijos vadovės nuomone, rei-

kia ruoštis gana ilgam ir sunkiam ke-
liui įveikiant sunkmetį, nes prireiks
nemaža laiko, kol Europos Sąjungos
ekonomika pasieks iki krizės buvusį
lygį. „Būdama mažesnė ir lankstesnė
Lietuvos, kaip ir kitų Baltijos šalių,
ekonomika turėtų atsigauti greičiau
nei didžiųjų žemyno valstybių ekono-
mikos”, – sakė A. Merkel.

Vokietijos kanclerė domėjosi,
kaip Lietuva ruošiasi Ignalinos ato-
minės elektrinės uždarymui, teiravo-
si, ar 2010 m. šalyje nesutriks elektros
energijos tiekimas.

Premjeras A. Kubilius Vokietijos
vadovei sakė, kad kitąmet Lietuva
labiau panaudos savo turimus papil-
domus elektros gamybos pajėgumus,
o dalį trūkstamos elektros energijos
planuoja pirkti iš įvairių šalių, taip
pat – ir iš Rusijos.

A. Merkel patikino A. Kubilių,
kad Vokietija pasirengusi padėti Lie-
tuvai užsitikrinti patikimą elektros
energijos tiekimą.

Vilnius, kovo 21 d. (Balsas.lt) –
Ministras pirmininkas Andrius Ku-
bilius Briuselyje susitiko su Vokieti-
jos kanclere Angela Merkel. Pagrin-
dinis dėmesys pokalbio metu buvo
skirtas ekonominei ir finansinei pa-

Saul∂lydžio
komisija si∆lo
pertvarkyti TMID

Vilnius, kovo 19 d. (ELTA) –
Saulėlydžio komisija dėl besikarto-
jančių funkcijų siūlo Vyriausybei
pertvarkyti Tautinių mažumų ir iš-
eivijos departamentą (TMID) bei
Kvalifikacijų tarnybą.

Kvalifikacijų tarnybos vykdomos
funkcijos iš dalies kartoja ministerijų
ir ministerijoms pavaldžių/atskaitin-
gų įstaigų funkcijas ir tikslus, jos
veiklai užtikrinti skiriami dideli iš-
tekliai, tarnyboje yra neproporcingai
didelis skaičius vadovaujančių dar-
buotojų, nėra realių veiklos produk-
tų. Saulėlydžio komisija siūlo būti-
nas vykdyti funkcijas perduoti Švie-
timo ir mokslo ministerijai (ŠMM).

Darbo grupė, nagrinėjusi TMID
ir Lietuvių grįžimo į Tėvynę infor-
macijos centro veiklą, nustatė, kad
yra nemažai problemų tiek užsienio
lietuvių, tiek tautinių mažumų veik-
los srityse – dažnai kartojasi projek-
tų finansavimas, per menkai derina-
mi veiksmai, nėra aiškiai nustatyta
įstaigų kompetencija ir atsakomybė.

Dėl to Saulėlydžio komisija siūlo
išdalyti TMID teises ir pareigas: Už-
sienio reikalų ministerijai (URM)–
užsienio lietuvių reikalų koordinavi-
mo srityje, Kultūros ministerijai –
tautinių mažumų klausimų koordi-
navimo srityje. Taip pat siūloma per-
tvarkyti Užsienio lietuvių rėmimo
centrą perduodant teises ir pareigas
ŠMM bei URM bei pertvarkyti Lie-
tuvių grįžimo į tėvynę informacijos
centrą perduodant teises ir pareigas
URM.
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Elektros jungtis padėtų Lietuvai ištrūkti iš energetinės priklausomybės nuo Rusijos.
AFP/SCANPIX nuotr.

Briuselis, kovo 19 d. (BNS) – Iš
sovietų bloko išsivadavusios Europos
valstybės siekia į Europos Sąjungos
(ES) darbotvarkę įrašyti klausimą dėl
sovietų režimo nusikaltimų – juos
įvertinti taip pat ir Bendrijos teisinė-
je sistemoje, prilyginant nacių vykdy-
tiems nusikaltimams.

Europos Parlamente (EP) šią sa-
vaitę komunizmo nusikaltimų tema
buvo surengti klausymai, kurių daly-

viai priėmė pareiškimą, vienu pagrin-
dinių siekių įvardindami totalitarinio
komunistinio režimo nusikaltimų
įvertinimą ES mastu.

Diskusijoje dalyvavęs europarla-
mentaras konservatorius Vytautas
Landsbergis pabrėžė, jog, neįvertinu-
si bendro palikimo, tarp kurio – ir so-
vietų nusikaltimai žmonijai, Europa
negali eiti tolyn, o nusikaltimų neigi-
mas – tolesnis jų aukų niekinimas.

V. Landsbergis pabrėžė, jog ko-
munizmo nusikaltimų įvertinimas –
ne tik sovietų režimą patyrusių šalių,
bet bendras visos Europos klausimas.
,,Šių nusikaltimų neigimas – Europos
kaltė. Su tokiu valios pripažinti savo
istoriją trūkumu mes reabilituojame
draugą Staliną ir tampame jo paveldė-
tojais”, – klausymuose sakė V. Lands-
bergis.

Nukelta į 6 psl.

Siekiama komunizmo nusikaltimus prilyginti naci¨
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Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00
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Šią savaitę Lietuvos Vyriau-
sybė minėjo veiklos šimtadienį.
Kritikos strėles premjeras atrė-
mė ironiškai šypsodamasis ir
prisipažindamas: ,,Mea culpa,
mea maxima culpa.” Kiek šiuose
žodžiuose slypi nuoširdumo,
sunku pasakyti, kadangi didžio-
joje politikoje garbės ir atsako-
mybės suvokimas dažnai prik-
lauso nuo to, ant kurio valdžios
laiptelio stovima. Tuo dar kartą
galėjome įsitikinti girdėdami
Seimo pirmininko pasiaiškinimus
dėl savo ,,sparnuotų posakių”,
jau ne pirmą kartą skambančių
iš Seimo tribūnos. Kaltės prisi-
pažinimas ,,neišplasnojo” ir iš K.
Glavecko lūpų, nors jo pasvars-
tymai apie lito devalvavimą pri-
vertė ne vieną skubėti į banką
atsikratyti savo šalies valiuta. Į
40 mln. eurų iškeisti litai turbūt
nėra ta kaina, kuri išmokys Lie-
tuvos žmones atskirti politinius
pelus nuo grūdų.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis
Iš Ateitininkų gyvenimo

Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkų namų nariai, rėmė-
jai ir draugai, kviečiame į metinį na-
rių susirinkimą sekmadienį, kovo 29
d., 1 val. p. p. Ateitininkų namuose,
12690 Archer Ave, Lemont, IL. Tą
patį sekmadienį 9 v.r. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje bus auko-
jamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius
Ateitininkų namų narius. 12:30 val.
bus užkandžiai ir kava. Visi lau-
kiami. Kviečia Ateitininkų namų
valdyba.

Studentų pasavario
savaitgalis Dainavoje

balandžio 3–5 d.
Visi studentai yra kviečiami į SAS CV
ruošiamą savaitgalį. Susitiksite su se-
niai nematytais draugais ir susipažin-
site su naujais, pasigrožėsite Dai-
navos gamta, išdiskutuosite, kas
jums šiomis dienomis labiausiai rūpi.

REGISTRACIJA:

Užsiregistravusiems prieš kovo 27 d.
kaina tik $30. Po kovo 27 d. – $35.
Registruokitės rašydami el. pašto
laiškelį studentucv@gmail.com.

STUDENTŲ ĮŽODIS:

Studentai yra kviečiami duoti studen-
to ateitininko įžodį. Pasižiūrėję
http://javstudentija.org/izodis.ht
ml rasite įžodžiui pasiruošimo gai-
res. Jei ruošitės, prašome pranešti
el. paštu SAS CV-bai iki kovo 27d.

Jei turite bet kokių klausimų — pa-
rašykite!! studentucv@gmail.com

Visus maloniai kviečia Studentų atei-
tininkų sąjungos Centro valdyba

Ateitininkų namų
metinis susirinkimas

kovo 29 d.

Čikagos kun. a. Lipniūno/ Prez.
A. Stulginskio moksleivių ateitinin-
kų kuopos susirinkimas vyks Ateiti-
ninkų namuose, Lemonte, šešta-
dienį, kovo 28 d. 7 val. vak. Visi gim-
naziją lankantys, kurie norėtų susi-
pažinti su ateitininkų veikla, yra
kviečiami atvykti.

Jau galima registruotis į Jaunųjų ateitininkų
sqjungos (JAS) 2009 m. vasaros stovyklą!

Visą stovyklos informaciją ir registracijos anketas rasite
ateitininkų interneto svetainėje www.ateitis.org

Turite klausimų? Rašykite Laimai Aleksienei laleksa@ameritech.net

JAS stovykla • liepos 5-15 d. • Dainavoje

Kaip man aprašyti Dainavą?
Trumpais žodžiais ar ilgais sakiniais?
Žinau, kad galiu viena dalyką pasa-

kyti. Aš visus
metus laukiu te-
nai sugrįžti. JAS

yra smagi stovykla į kurią suvažiuoja
jaunesnieji ateitininkai. Šiais metais
aš buvau vienuoliktame būrelyje.

JAS stovykla yra ypatinga. Vi-
siems labiausiai patinka… maudytis
Spyglio ežere. Maudymosi metu gali-
ma nusipirkti ledų ir gėrimų atsigai-
vinti. Mano mama man užperka du
ledus ar gėrimus per dieną.

Pereitais metais prie ežero įvyko
nelaimė. Vienas berniukas stovėjo
eilėje prie nardymo lentos. Kai priėjo
jo eilė šokti, jis šoko atbulai (angl.
,,back flip”. Kadangi jis pirmą kartą
stovyklavo, jis nežinojo, kad tai buvo
draudžiama. Jis šoko ir su galva pa-
taikė į lentą. Išlindus iš vandens, jo
galva kraujavo. Ponia Laima tučtuo-
jau pribėgo rankšluosčiu nuvalyti jo
galvą, bet kraujas nenustojo bėgęs!
Aš labai išsigandau ir galvojau, kad
reikės iššaukti greitąją pagalbą. Taip
ir buvo. Ligoninėje jam susiuvo gal-
vos žaizdą. Visi manė, kad jis važiuos
namo, bet ne! Kitą dieną sugrįžo į
stovyklą.

Prie ežero visada yra linksma ir
gera, bet vaikams ne vien plaukimas
patinka. Jiems stovykloje patinka
ir… maistas! Visas maistas, kuris
buvo pagamintas, buvo labai skanus
ir gražiai paruoštas. Per pusryčius,
pietus ir vakarienę visada skanu. Kai
įeini į valgyklą stalai gražiai padeng-
ti, matai ant stalų sudėtas lėkštes,
puodukus ir valgymo įrankius –
šaukštus, šakutes ir peilius. Bet
svarbiausia yra maistas! Beveik visų
mėgstamiausias patiekalas buvo
meksikietiška ,,quesadilla”. Kiekvie-
nais metais būna labai geros šei-
mininkės ir jų padėjėjos.

Mes taip pat laukdavom dainavi-
mo, kurį pravesdavo Darius Polikai-
tis. Berniukams labiausia patiko
daina ,,Kalnuos dainuoja”, bet mūsų
mokytojui nelabai patikdavo, kai jie
išrinkdavo šią dainą dainuoti, nes jie
nedainuodavo gražiai, bet šaukė ir
rėkė visu balsu. Skambėjo ne kaip
berniukai, o kaip būrys žąsinų.

Visi laukia sporto dienos. Šiais
metais sporto diena prasidėjo vadovo
Raimundo Kazlausko įbėgimu su
fakelu. Jis liepė visiems atsistoti ir
kartoti jo žodžius: būsim geri sporti-
ninkai, nemušim viens kito, ir t. t.
Sporto dieną suorganizavo vadovė Ži-
butė Pranckevičienė. Žaidėm kvad-
ratą, krepšinį, spardėm futbolą. Po
pietų — maudymasis ir žaidimai prie
vandens, o po to bėgimo lenktynės.
Tada buvo duota laiko pasiruošti
paskutiniam konkursui: kiekviena
komanda turėjo parašyti eilėraštį ar
dainą apie savo komandą. Suskai-
čiavus visus taškus, mano komanda
laimėjo!

Šalia sporto dienos yra kitas
vakaras, kuris visiems patinka: šo-
kiai. Visiems duodama pusantros
valandos pasiruošti. Mergaitės daž-
niausiai sunaudoja visą tą laiką, o
berniukai, kaip neįprasta, šiais
metais irgi ilgai dabinosi. Šokiai pa-
sibaigia anksčiau jauniesiems stovyk-
lautojams. Vyresnieji gali ilgiau pa-
šokti ir eina gulti tik po tylos. Mano
būrelis niekada negali užmigti. Per
šokius visi šoka. Aš ir mano draugės
mėgstam keistai pasielgti šokių salėje
ir labai smagiai praleidžiam laiką.

Pereitų metų stovykla prabėgo
labai greitai. Visų stovyklautojų
vardu, tariu ačiū visiems vadovams, o
ypatingai vyriausiai globėjai Laimai
Aleksienei už gražų stovyklos prave-
dimą.

Iki pasimatymo sekančioje sto-
vykloje!

2009 m. Sendraugių ateitininkų
vasaros stovykla vyks liepos 26 d. iki
rugpjūčio 2 d., Dainavoje. Registra-
cija naujiems stovyklautojams prasi-
dės balandžio 15 d. Sendraugiai
ateitininkai norintys dalyvauti pra-
šomi skambinti Dainai Čyvienei ne
anksčiau kaip 12 val p.p. CST, tel.
630-515-0264.Monika

Trys draugės 2008 m. JAS vasaros stovykloje Dainavoje: Gabrielė Razmaitė, Ariana Žliobaitė ir straipsne-
lio autorė Monika Siliūnaitė. Dianos Karvelytės nuotr.

Kas vaikams labiausia patinka stovykloje?
Prisiminus pereitų metų JAS stovyklą Dainavoje

(Perskaitę, gal ir jūs panorėsite važiuoti?)

Registracija
Sendraugių stovyklai

Čikagos moksleivių
susirinkimas

Studentai kviečiami
vadovauti

Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdyba priima prašymus
norinčių vadovauti ar šiaip dirbti
2009 m. MAS vasaros stovykloje. Sto-
vykla įvyks liepos 15-26 d. ALRKF
stovyklavietėje Dainavoje. Rašykite
MAS CV pirmininkei Dainei Quinn
el. paštu DLNQ@aol.net
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Valdžia drasko
valdžias

VYTAUTAS VOLERTAS

Istorija ir patirtis leidžia spėlioti ar net nujausti ateitį. Todėl dažnai
pasitikint tariama, kad šalis, kurioje turtingieji turtėja, o vargingieji
kasdien brenda gilyn į skurdą, sėkmės nesulauks. Visuomenė, jei joje

kaimynas kaimynui yra priešas ar net vagis, laisve ilgai nesididžiuos. Tau-
ta, kur vaikai auga be tikėjimo, be tėvų meilės ir globos, laimės nejaus.
Valstybė, kurios piliečiai nežino asmeninės atsakomybės, trupės ir su-
trupės. Mažos tautos, pamiršusios patriotizmą, mirs.

Ir štai mūsų Lietuva, jau pavasarėjanti, laukianti besiskleidžiant žie-
do ievos, stebuklingai nuo melioracijos baubo išlikusios, susirūpinusi žiū-
ri ateitin. Štai ji, maža tauta, aukštyn stiebtis besistengianti valstybė. Ir
štai jos viena valdžių, įniršusiai plakanti kitas valdžias; štai žiniasklaida,
piktai draskanti Seimą, vyriausybę, kartais Prezidentą. Daug jėgos turi ši
save teisėju pasiskyrusi galybė, reikalaujanti, kad jos niekas neliestų, net
smilgele nepakutentų.

Ar ji teisi? Ar, pavyzdžiui, saugumas tikrai negali kreipti dėmesio į
žurnalistą? Iš kur tas reikalaujamas neliečiamumas? Ar Justas Paleckis,
lankstęsis okupantui, prisiėmęs pastumdėlio vaidmenį, nebuvo žurnalis-
tas? O kiti, raštais apsišarvavę piliečiai, kaip Petras Cvirka, Salomėja Nė-
ris, Antanas Venclova ir panašūs į juos? Ar jie savo darbais nesišaukė Lie-
tuvos saugumo dėmesio? Žurnalistas su rašytoju nėra valstybingumo ga-
rantas, kaip tokiais garantais nėra kiekvienas inžinierius, stalius, moky-
tojas, ūkininkas, traktoristas. Neseniai baigta Estijoje šnipinėjimo byla
kalba, kad saugumui reikia pažvelgti net į krašto aukščiausius parei-
gūnus. Tai kodėl žurnalistams ši būtinybė yra nesuprantama? Valstybėje
išskirtinų piliečių nėra. Saugumiečiui, sutikus žurnalistą, nebūtina užsi-
maukšlinti kepurę ir susigėdus bėgti į kitą gatvės pusę.

Negera Lietuvos valdžia ir todėl, kad apribojo ponų (žinoma, ponių ir
panelių) žurnalistų lankymąsi Seimo patalpose. Pradžioje ši vyriausybė
leidimus Seime viešėti davė tik trims asmenims iš tos pačios organizaci-
jos. Kilo triukšmelis. Esą žurnalistai privalo susigaudyti politikos ir
ekonomikos, kultūros ir teisėsaugos srityse, be to, viską žinoti apie Seimo
narius. (Kaip jie išsimiegojo, kaip išsiblaivė, kaip sau naudą kaupė ir kau-
pia.) Tad reikia, kad visi žurnalistai galėtų Seime svečiuotis. Bet ar tinka
Seimą paversti turgaviete ir trukdyti jo narių darbą? Juk žiniasklaida nė-
ra tarsi gyvsidabris, kuris visur po kojomis ridinėjasi, kartais naudą, kar-
tais žalą keldamas. Be to, geriau būtų derybas pradėti ramiais pokalbiais,
o ne aštriais barniais. Tyliau, žurnalistai, be ganyklų įpročių, be šūkavi-
mų.

Šiandieninė vyriausybė biudžetiniais sumetimais bandė panaikinti
kai kurias lengvatas spaudai. Todėl pabrango popierius, spausdinimo dar-
bai, platinimo išlaidos. Maži laikraščiai gali būti priversti užsidaryti. Ir vėl
atūžė audra iš žiniasklaidos pusės – vyriausybė uždraudžia spaudą...

Ar tai teisybė? Lietuvoje spaudos pakanka, net linksma žiūrėti į kios-
kus. Mirga marga pavadinimai, dėmesio šaukiasi rimtos ir bjaurios temos,
visame krašte prisibarstę redakcijų, vietinius laikraštėlius gimdančių.
Štai koks spaudos draudimas.

Gaila, jei kas dėl vyriausybės potvarkių prarastų darbą. Bet juk už-
griuvo bėda visus ir visur, o spaudos laisvė neįpareigoja, kad vyriausybė iš-
laikytų redakcijas. Spaudos perteklius yra tarsi kosmetika demokratijai,
bet šįkart politikų veiduose toji kosmetinė pudra sutraukia raukšles.

Ne visi žurnalistais pasivadinę yra žurnalistai. Ne vienam jų stinga
etikos, profesionalumo, inteligencijos, kultūros ir elegancijos. Atrodytų,
kad šiandien Lietuvoje spaudos tikslas yra ne informavimas, bet ideologi-
jų, nuomonių ir politinių herojų muštynės. Tad ir stilius piktas, ir fraze-
ologija berniška. Skaitant lyg girdėtum kolhozininkus (ne kolūkiečius) ba-
rantis. Lietuvos žiniasklaida vedė ir veda karą prieš valdančiuosius, ypač
prieš dabartinę vyriausybę. Mat ji pakrypusi dešinėn ir neturi pinigų
straipsniams užsakinėti. O kapitalistų (socialdemokratų) klanas jų turėjo.

Žodžio laisvės įstatymai Lietuvoje laisvės dar neatnešė. Žiniasklaida
kursto nesantaiką, erzina gyventojų grupes, kursto jas vieną prieš kitą.
Neramumus Latvijoje ji piktai panaudojo sukelti riaušes prie Seimo rūmų,
nors gerai žinojo, kad su profsąjungų demonstracijomis reikia elgtis atsar-
giai – lyg būtum komunizmo priemenėje atsidūręs. Kiekvieną vyriausybę
ir su jomis susijusius asmenis, blogus ir gerus, Lietuvos žiniasklaida vie-
nodai niekina. Tai nėra teigiama visuomeninė kūryba.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

BŪTI TĖVU REIŠKIA BŪTI
GYVENIMO IR AUGIMO TARNU

Po susitikimo su Kamerūno vys-
kupais kovo 18 d. pavakarę popie-
žiaus Benedikto XVI laukė bendri
Mišparai ne tik su vyskupais, bet ir
su kunigais, vienuoliais ir vienuo-
lėmis, seminaristais, diakonais, baž-
nytinių judėjimų nariais ir kitų Ka-
merūno krikščioniškų konfesijų
atstovais.

Mišparai buvo skirti kovo 19 d.,
ketvirtadienį, Bažnyčios liturginiame
kalendoriuje minimai šv. Juozapo,
Marijos sutuoktinio iškilmei. Litur-
ginės giesmės buvo giedamos lotynų
kalba, tik pati paskutinioji sugiedota
vietine ewondo kalba.

Popiežius bazilikoje susirinku-
siems pasakė kalbą, kurioje apmąs-
tomas šv. Juozapo asmuo, jo pavyz-
dys, kurį jis teikia krikščionims.

Miniai ir mokiniams Jėzus sakė,
kad jie turi „vienintelį Tėvą” (Mt
23,9) – Dievą, Kūrėją viso to, kas regi-
ma ir neregima. Tačiau žmogui,
sukurtam pagal Dievo atvaizdą, duo-
ta dalyvauti toje tėvystėje (Ef 3,15).
Šv. Juozapo asmenyje ši tėvystė atsi-
skleidžia stebinančiu būdu. Jis yra
tėvas, nors ir nėra biologinis Jėzaus
tėvas. Būti tėvu reiškia būti gyveni-
mo ir augimo tarnu. Juozapas šią tė-
vystę pilnai įgyvendina ir įrodo savo
atsidavimą, kai dėl Kristaus patiria
persekiojimą, tremtį ir skurdą. Vie-
nintelis jo atlygis buvo buvimas su
Kristumi, – kalbėjo popiežius Bene-
diktas XVI, pridurdamas, jog pilnai
atsakomybę prisiimanti tarnystė
Dievui turi būti „ištikima ir išmintin-
ga”. Ištikimybės be išminties ir iš-
minties be ištikimybės nepakanka.

Anot Šv. Tėvo, būtent kunigai
savo kasdieninėje tarnystėje turi
išgyventi tokią pat kaip Juozapo tė-
vystę. Jis priminė Vatikano II Su-
sirinkimo konstitucijos „Lumen gen-
tium” eilutę, kurioje sakoma, kad ku-
nigai yra „tėvai Kristuje” tikintie-
siems, kuriuos dvasiškai pagimdė per
krikštą ir mokymą. Na, o patiems
kunigams būtina turėti ryšį su tuo, iš
kurio gimsta jų kunigystė – su pačiu
Kristumi, vadinusiu savo sekėjus
„draugais”.

Popiežius pažymėjo, kad būtent
gili draugystė su Jėzumi kunigams
leis atrasti tikrą širdies džiaugsmą ir
laisvę. Kunigo tarnystė apima Eucha-
ristijos šventimą, kuris turi tapti jo

gyvenimo centru.

Švenčiant Eucharistiją svarbiau-
sias yra ne kunigo asmuo. Kunigas
yra tarnas, nuolankus įrankis, kuris
kreipia prie Kristaus. Kunigo vado-
vavimas tikinčiųjų bendruomenei tu-
ri būti „tarnavimas”. Iliustruodamas
deramą kunigo vadovavimo supra-
timą, popiežius Benediktas XVI cita-
vo ilgą Origeno homilijos ištrauką,
kurioje apsakoma Juozapo padėtis:
suprasdamas, kad Jėzus yra už jį aukš-
tesnis, Juozapas tuo pat metu jo at-
žvilgiu turėjo tėvišką autoritetą. Ir
taip gyvenime atsitinka dažnai: ma-
žesnis neretai turi vadovauti aukštes-
niems už save, panašiai kaip Juozapas
Jėzui. Tie, kurie tai supranta, nepuls
į išdidumą todėl, kad užima kokias
nors pareigas. Jie žino, kad jiems pa-
valdus asmuo gali būti geresnis už juos.

Šv. Tėvas dėkojo Marijos, Apaš-
talų Karalienės bazilikoje esantiems
Kamerūno kunigams už jų tarnystę
Bažnyčiai ir drąsino juos, linkėdamas
nepalikti kelio dėl įvairių sunkumų.
Kunigystei besiruošiantiems jaunuo-
liams popiežius dar kartą priminė,
jog atsidavimas Dievui yra didelio
džiaugsmo šaltinis ir ragino juos būti
drąsiais bei dosniais.

Popiežius Benediktas XVI krei-
pėsi ir į vienuoles bei vienuolius, baž-
nytinių judėjimų narius, dar kartą
pavyzdžiu teikdamas šv. Juozapą, ku-
ris moko savintis nesiekiančios mei-
lės, kuria jis mylėjo Mariją. Šv. Tėvas
priminė, kad pašvęstasis gyvenimas
yra Dievo Tautai tikra Dievo dovana,
nepakeičiama ir būtina.

Kreipdamasis į pasauliečius ir ki-
tų krikščioniškų konfesijų atstovus,
Šv. Tėvas sakė, kad Juozapas buvo
teisus žmogus, klausęs Dievo žodžio.
Šiuo požiūriu Juozapo asmuo yra iš-
kalbus ženklas visiems Kristaus mo-
kiniams, kurie, taipogi norėdami pa-
klusti Jėzaus troškimui, kad „visi bū-
tų viena”, siekia Bažnyčios vienybės.

Juozapo gyvenimas rodo, kad at-
siduodamas Dievo valiai asmuo tam-
pa veiksmingu Dievo plano įgyven-
dintoju. Anot popiežiaus, vienybės
ieškojimas yra didelis iššūkis visiems
krikščionims. Pirmas žingsnis į vie-
nybę yra asmeniškas atsivertimas į
Kristų, kad per jį galėtume atpažinti
savo brolius.

,,Vatikano radijas”

Šv. Tėvo kalba po Mišparų su katalikų Bažnyčios Kamerūne
ir kitų krikščioniškų konfesijų atstovais

KATALIKAI KAMERŪNE –
ISTORIJA IR DABARTIS

Kamerūnas yra palyginti didelė,
beveik pusės milijono kvadratinių
kilometrų plotą užimanti ir 17 mili-
jonų gyventojų turinti vakarų Afrikos
valstybė. Vardą šiai šaliai suteikė XV
amžiuje prie Wouri upės žiočių išsi-
laipinęs portugalų jūreivis Fernando
Poo, kuris, pamatęs upėje daug
krevečių, upę portugališkai pavadino
„Rio Camaroes”, lietuviškai „kreve-
čių upe”. Žymiai vėliau, kai teritorija
tapo vokiečių kolonija, formaliai buvo

įtvirtintas iš portugališko krevetes
reiškiančio žodžio kilęs Kamerūno
pavadinimas.

Dalį dabartinio Kamerūno iki
Pirmojo pasaulinio karo valdė vokie-
čiai; po karo vokiečių valdytą teritori-
ją pasidalijo prancūzai ir anglai. Dėl
to, kai 1960 metais Kamerūnas pasi-
skelbė nepriklausoma valstybe, iš
pradžių buvo nustatyta federalinė
dviejų skirtingomis kalbomis – ang-
liškai ir prancūziškai – kalbančių

Kamerūno regionų santvarka, kurios
ilgainiui atsisakyta, tačiau ir toliau
liko galioti dvi valstybinės kalbos.
Nemaža dalis kamerūniečių kasdie-
niame gyvenime naudoja dešimtis
tradicinių afrikietiškų kalbų ir dia-
lektų.

Kaip ir kitur Afrikoje po dekolo-
nizacijos, taip ir Kamerūne įsitvirtino
autoritarinis režimas. Vis dėlto, po ke-
liolikos metų sugebėta atkurti parla-
mentinę politinę sistemą ir dabar Ka-
merūnas yra viena demokratiškiausių
Afrikos valstybių.     Nukelta į 9 psl.
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Vienas mano draugas, klausęsis
mano kalbos Lietuvos tūkstantmečio
minėjime Baltimore mieste, stebėjosi,
kad aš visiškai priešingai kalbėjau,
nei istorikas prof. Egidijus Aleksand-
ravičius, kalbėjęs Londone lietuvių
jaunimui Vasario 16-ajai paminėti
skirtoje diskusijoje. Profesoriaus kal-
bos ištraukos yra internete (,,Delfi”,
2009 m. vasario 17 d.), jas buvau ir aš
skaitęs, bet nebuvau sužavėtas. 

Anot tą kalbą aprašiusios Vilmos
Okunevičiūtės, istorikas kalbėjo apie
patriotizmo psichologiją ir psicholo-
ginius motyvus, prieš tai pabrėžęs,
kad kalbės apie tai ne todėl, jog sve-
tur gyvenantys lietuviai privalo būti
patriotais, nes taip tėvynė šaukia, bet
todėl, kad viso šito neturint, – dar
blogiau. Jei ji tiksliai  atpasakoja isto-
riko kalbą, tai galime tik džiaugtis,
ypač kai jis kalbėjo: „Koks didžiulis
psichologinis pasitenkinimas turėt
savo lizdą, savo atminties pasako-
jimą. Jo neturint, jį praradus pasi-
daro dar blogiau, negu kartais buvo.
Turėti psichologinį patriotinį jausmą
yra didelė dovana. Neprivalai, bet ar
sugalvojai ką geriau?” Deja, po šių
žodžių, bent man atrodo, istorikas
nuėjo į lankas. Nuėjo į lankas, bena-
grinėdamas lietuvių kalbos vertę
lietuviškumui:

„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. Ta-
patumas įvairių tautų įvairiais lai-
kais rėmėsi nebūtinai vienu šiuo
sluoksniu.” O aš, savo kalboje Balti-
more teigiau, kad mes praradome sa-
vo didžiulę valstybę, ne tik todėl, kad
buvome negausūs palyginti su sla-

vais, bet ir kad mūsų kaimynų – rusų,
lenkų, vokiečių – tapatumas rėmėsi
kalba ir jie užgrobtus kraštus rusino,
lenkino, vokietino. Štai ukrainiečių
knygoje (,,The Ukrainians of Mary-
land”) rašoma: „Ukrainiečiai mielai
pasidavė lietuvių valdymui, nes buvo
apsaugoti nuo totorių. Be to, slavų
kalba tapo oficiali kalba ir slavų pa-
pročiai įsigalėjo administracijoje, teis-
muose, teisėje ir religijoje. Lietuva ta-
po slaviška valstybe.” Tai va, kas at-
sitiko su valstybe, kuri visiškai nesi-
rėmė kalbos tapatumu, tai yra –
lietuvių kalba. O kad ji nesirėmė,
patvirtina ir profesorius: „Kalbėdami
apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikš-
tystę, einam prie klausimo, koks se-
nųjų lietuvių tapatumas? Ar Vytautas
su Jogaila būtinai turėjo kalbėti
lietuviškai? Sako, kad kalbėjo, kai
nenorėjo, kad lenkai suprastų. Bet
akivaizdu, kad šiai publikai jųjų kal-
bos turėjimas ar neturėjimas nebuvo
joks argumentas lietuviškumui. Jie
buvo lietuviai dėl savo genealoginės
atminties. Ne kalba buvo esmė. Buvo
tam tikri politinės civilizacijos bruo-
žai, kuriuos sukūrė lietuvių gentis,
suformuodama tą valstybę, užkariau-
dama didelius Europos plotus. Ir jų
lietuviškumas ne šiandieniniu (filolo-
giniu) supratimu buvo grįstas, o jų
bendra genealogine atmintimi, pro-
tėvių pagarba...” 

Deja, užuot padaręs išvadą, kad
kalbos praradimas buvo didžiausia
klaida ir net nelaimė Lietuvai, Alek-
sandravičius teigė, jog kalbos turėji-
mas ar neturėjimas nebuvo joks argu-
mentas lietuviškumui. Ar mūsų bajo-
rijos visiškas sulenkėjimas nėra rim-
tas argumentas? Keistas ir jo duotas
pavyzdys: „Liublino unijos išvaka-
rėse Mikalojui Radvilai Juodajam
nereikėjo įrodinėti lietuviškumo. Jis
kalbėjo lenkiškai, žodžiais mušėsi
Liublino seime gindamas Lietuvos
atskirumą – lenkiškai, bet tokio pat-
riotizmo, kokį jis tada išreiškė, neži-
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nau, ar rašytiniuose šaltiniuose dar
galima surasti.” O iš tikro nebūtų
reikėję jam taip kalbėti, jei tuome-
tiniai Lietuvos bajorai būtų branginę
lietuvių kalbą, nebūtų taip greitai su-
lenkėję ir  praradę valstybės. Jie mirė
Lietuvai, susižavėję svetimo krašto
kalba, svetimais blizgučiais. Lietuvą,
nors mažutę, atstatė baudžiauninkų
palikuonys, išlaikę lietuvių kalbą, tuo
pačiu, jau istoriko minėtą, genea-
loginę atmintį, pagarbą protėviams ir

ne bajorams, bet tokiems pat bau-
džiauninkams, kaip ir jie.

Istorikas prof. Aleksandravičius
nėra pirmasis siūlantis keistus recep-
tais svetur gyvenantiems lietuviams.
2007 m. rugpjūčio 23 d. ,,Drauge” bu-
vo išspausdintas straipsnis „Turime
dvi galimybes: pažinti pasaulį arba
slėptis po trispalve”. Autoriaus recep-
tas buvo: „Manau, būtų kur kas ge-
riau, jei kurį laiką pamirštume, kad
esame lietuviai, ir pabandytumėme
kurį laiką pabūti pasaulio piliečiais.
Įgyta patirtis labai praverstų grįžus
tėvynėn.” Tai va, vienas aiškina jauni-
mui, kad išėję į didįjį pasaulį neužda-
rytų savo lietuviškumo tik į filologijos
kategoriją, kitaip tariant, į lietuvių
kalbą, o kitas, atsidūręs Amerikoje,
siūlo pabūti ne lietuviais, bet pasau-
lio piliečiais. Kai tuo tarpu amerikie-
čiai ieško savo etninių šaknų, jomis

didžiuojasi. Amerikos juodieji net
kuria savo dirbtines šventes (Kwan-
zaa), išgalvoja naujus vaikų vardus,
norėdami atsiriboti nuo europinės –
anglosaksiškos kultūros. Bet lietuvis,
ištrūkęs iš blogio imperijos, pasijunta
nepilnavertis laisvėje ir ieško ko kito
save patobulinti. 

Savo laiku apie tai užsiminė dr.
Kazys Almenas. Jis sakė, kad kai
žmogus nepatinka pats sau, tai jis no-

ri būti kitu. Štai rašytoja trankėsi po
Aziją, ieškodama laimės ir stiprybės
budizme, leidosi būti mokoma ir gy-
doma lamų, kol mirtinos ligos pri-
spausta grįžo į Lietuvą ir mirties aki-
vaizdoje ramybę atrado krikščio-
niškoje maldoje. 

Prieš keliolika metų į Lietuvą iš
Filipinų atvykęs šarlatanas, pasiskel-
bęs stebukladariu, pritraukė minias
pasigydyti norinčių lietuvių, buvo
priimtas Seime ir nuvestas dviejų
ministrų į tuometinio Seimo pirmi-
ninko Vytauto Landsbergio kabinetą
pasimelsti prie šv. Panelės statulėlės.
Pamename, kaip ir buvusį Prezidentą
Rolandą Paksą ir kitus valdžios pa-
reigūnus „gydė” ir jiems patarinėjo
gruzinė „stebukladarė”... 

Savo gyvenamos vietovės laikraš-
ty radau aprašymą apie čia apsigy-
venusius imigrantus iš Rusijos, kaip
jie suveža savo vaikus mokyti rusų
kalbos, istorijos, rusų papročių. Savo
vaikus atveža ir ukrainiečiai, ir bal-
tarusiai. Ak, kaip pastariesiems
sunku atsikratyti „didžiojo brolio”.
Įdomu, kad 2006 metais surengtame
valsčiaus (county) gyventojų surašy-
me, 4,519 užsirašė esantys rusų kil-
mės, 1,021 ukrainiečių ir 1,008 lietu-
vių. Nustebau, kad šiame Maryland
valstijos turtingiausiame valsčiuje
gyvena tiek lietuvių. Nematau jų nei
lietuviškose pamaldose, nei rengi-
niuose, bet jie aiškiai save laiko lietu-
viais. Taigi, jų lietuviškumas, kaip
prof. E. Aleksandravičius minėjo,
grįstas genealogine atmintimi, pro-
tėvių pagarba. Jie bus tie, apie ku-
riuos profesorius savo kalboje teigė:
„Jeigu lietuvių yra tiek, kiek jų skaito
lietuvišką spaudą, tai jų beveik nėra.
Mes jų atsisakėm.” Bet ar mes jų at-
sisakėme? Tikrai ne. Amerikos lietu-
vių visuomeninėje veikloje dalyvavo
ir dalyvauja ir mišrių šeimų atstovai,
ir senosios emigracijos atžalos, ne-
kalbančios lietuviškai. Visiems yra
vietos. Tačiau, atrodo,  daugelis pasi-
rinko savo lietuviškumą išreikšti tik
gyventojų apklausose. O žiloje seno-
vėje dalis lietuvių patys atsižadėjo
gimtosios kalbos, sulenkėdami ir pa-
galiau paskęsdami slavų jūroje. Deja,
toks mūsų tautos likimas, kaip Šv.
Evangelijoje (Mato) – „Daug pašauk-
tų, bet maža išrinktų.” 

Lietuvos tūkstantmečio minėjime Baltimore mieste kovo 1 dieną: Joana Vaičiulaitytė-Buivienė, Janina Brasauskienė, Kęstu-
tis Česonis.                                                                                                                                V. Brasausko nuotr.

Amerikos lietuvių visuomeninėje veikloje dalyvavo
ir dalyvauja ir mišrių šeimų atstovai, ir senosios emig-
racijos atžalos, nekalbančios lietuviškai. Visiems yra
vietos. Tačiau, atrodo, daugelis pasirinko savo lietuviš-
kumą išreikšti tik gyventojų apklausose. 
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Jono Kuprio nuotr.

Ilsėkitės ramybėje
EGLÈ JUODVALKÈ

2008-ieji metai buvo ypatingi ne
vien dėl smunkančios globalinės eko-
nominės ir finansinės padėties ar
kiekvieno iš mūsų laimėjimų ar ne-
sėkmių. Jie buvo ypatingi trimis
prieš laiką įvykusiomis užsienio lietu-
vių mirtimis, sukėlusiomis gėlos ir
netekties jausmus ne vien jų šeimoms
ir artimiesiems. Ne paslaptis, kad
antrabangių ar dypukų (Dievo
Paukštelių), ar iš Lietuvos nuo komu-
nistų pirmosios ir antrosios okupaci-
jų pabėgusiųjų ar pasitraukusiųjų,
kaip juos bevadintume, kartos vaikai,
mažamečiais išvežti iš Lietuvos ar jau
gimę užsienyje, didele dalimi „nutau-
tėjo”, pritapo prie amerikiečių ar kitų
kraštų čiabuvių, dėl darbo, karjeros,
profesijos ar kitų sumetimų, ar išsi-
kėlė į vietoves, kuriose negyveno ar
nesibūrė lietuviai. Nors jaunystėje tė-
vai vežiodavo juos į šeštadienines lie-
tuviškas mokyklas, nors jie dalyvau-
davo skautų, neolituanų, ateitininkų
organizacijose, vėliau lietuviški ren-
giniai, operos, koncertai dažno nebe-
traukė, netenkino.

Todėl tuo labiau tie, kurie renka-
si, o tai – visada pasirinkimas, būti
lietuviais nelietuviškoje aplinkoje,
kurie apsisprendžia dalyvauti lietu-
viškoje veikloje gyvenamajame kraš-
te, ar, sąlygoms leidus, pačioje Lietu-
voje, išsiskiria iš kitų ir už tą apsi-
sprendimą ypač vertinami. Negaliu
sakyti, kad jų  yra vienetai, gal labiau
dešimtys, nors iki šimtų kažin ar su-
skaičiuotume.

Rašau kaip tos kartos narė ir ma-
nau, kad praeitų metų netektys nėra
eilinės. Visi trys pernai iškeliavusieji,
Algis Stankus-Saulaitis, Andrius
Šmitas ir Vaiva Vėbraitė-Gust, man
buvo žinomi, vieni artimesni draugai,
kiti – pažįstami. Mūsų kartą sudaro
gimę ir augę jau ne Lietuvoje, bet va-
dinamoje išeivijoje, nors nė vienas
nesame, nebuvome išeivis. Kaip mus
vadinti, kaip apie mus kalbėti, rašyti?
Mariaus Katiliškio knyga „Išėjusiems
negrįžti” taikoma mūsų tėvų kartai.
O mums? Seniai padariau išvadą, kad
apie mus reikia sakyti „Neišėjusiems
sugrįžti”. Tik gaila, kad apie neišėju-
siųjų, bet sugrįžtančių kartą dar nie-
kas neparašė knygos, nors tema,
manau, būtų įdomi. Nors tai ne vie-
ninteliai žmonės bent dalį savo gy-
venimo paskyrę Lietuvai, bet jie ne-
gausūs. Dažnai juk ta karta apgailes-
taujama kaip prarasta, dingusi, pasi-
šalinusi iš lietuviško gyvenimo.

* * *
Pernai mirė trys mano kartos

žmonės, kurių mirčių dar ilgai galė-
jome laukti. Vidurvasarį su šiuo gy-
venimu atsisveikino dar šešiasdešim-
tojo gimtadienio nepasiekęs Algis
Stankus-Saulaitis, bibliotekininkas,
vadovavęs ir Vasario 16-osios lietuvių
gimnazijos Huettenfeld, Vokietijoje,
berniukų bendrabučiui ir jau dešimtį,
gal daugiau, metų vadovavęs ameri-
kiečių mokyklos „Canterbury” ber-
niukų bendrabučiui. Algis buvo myli-
mas savo studentų, mokinių, bendra-
darbių ir visų, kurie su juo turėjo rei-
kalų, tiek Vasario 16-osios gimnazijo-
je, tiek ir amerikiečių mokykloje. To-
ronte gimęs, Algis  Stankus iki pen-
kerių metų amžiaus kalbėjo tik lietu-
viškai, studijavo istoriją ir kalbas To-
ronto universiteto Šv. Mykolo kolegi-
joje. Vasario 16-osios gimnazijoje
dirbdamas berniukų bendrabučio ve-

dėju susituokė su mergaičių bendra-
bučio vedėja, poete dr. Marija Saulai-
te. Gimnazijos mokiniai buvo san-
tuokos liudytojai. Savo šeimos pavar-
de jaunieji pasirinko ir Vokietijoje
įregistravo Stankus-Saulaitis. Algis
kurį laiką dirbo Toronto universitete,
Illinois universitete Čikagoje, Niujor-
ko Viešojoje bibliotekoje. Draugiškas,
atviras, giliai tikintis, jis dalijosi ži-
niomis ir meile, kol staigi mirtis iš-
plėšė jį iš gyvųjų tarpo. Marija ir
Algis Stankus-Saulaičiai kartu dirbo
panašų taurų darbą ir Amerikoje.

* * *
Antroji mirtis buvo 54-rių metų

amžiaus, Vaivos Radastos Vėbraitės-
Gust, savo gyvenimą pašventusios
šeimai ir Lietuvai. Ji buvo Lietuvos
prezidento patarėja, Lietuvos švieti-
mo viceministrė, JAV Lietuvių Bend-
ruomenės Krašto valdybos pirminin-
kė, ilgametė Bendruomenės  Tarybos
narė, pastaruoju metu – Bendruome-
nės valdybos atstovė Lietuvoje, ir tai
toli gražu neišsemia jos veiklos. Daug
žinių apie ją radau Bernardinai.lt
straipsnyje „Prisimenant Vaivą Vėb-
raitę: ‘Pasaulio Lietuvoje aš gimiau ir
užaugau, ir ji mano vienintelė ir tik-
roji tėviškė’”. Atsisveikinimas buvo
išspausdintas „Drauge”.

Buvome pažįstamos, dalyvavome
įvairiuose kultūriniuose ir visuome-
niniuose renginiuose, matėmės, svei-
kindavomės. 2005-tais metais Čika-
goje Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziume paskaitoje apie
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
raidą Vaiva išsakė tokią mintį: „Pa-
saulio Lietuva – tai Lietuvos kultūros
(plačiausia prasme), besireiškiančios
per žmonių, beje, ne vien lietuvių, ir
jų bendruomenių užsienyje sąveiką
bei kūrybą, – pasaulinė erdvė. Pa-
saulio Lietuvoje aš gimiau ir užaugau
ir ji mano vienintelė ir tikroji tė-
viškė.” Ji geriau tą mintį išsakė už
mane ir po kiekvienu jos žodžiu pa-
sirašau. Ji pasakė tai, ką daugelis
mano kartos suprato, kad, fizine
prasme negimę Lietuvoje, mes gimė-
me Pasaulio Lietuvoje ir jokiu būdu
ne menkesni lietuviai negu tie, turėję
laimę gimti tėvynėje. Kartą mėginau
tai išreikšti eilėraštyje, nors sąvokos
Pasaulio lietuvis ar lietuvė tada neži-
nojau. Vaiva Vėbraitė man suteikė
galimybę nesigailėti, kad negimiau
Lietuvoje. Gimiau Pasaulio Lietuvoje,
o tai yra labai daug. Ji išaugino savo
keturis vaikus Pasaulio Lietuvoje,
kuri apima ir fizinę tėvynę, ir išeivi-
jos Lietuvą, ir visas kitas išeivijos
Lietuvas, kur jos už fizinės Lietuvos
ribų bebūtų. Bernardinai.lt paskelb-
tame straipsnyje Vaivos mirties proga
pažymima, kad ji „buvo atstovė tos
pokario išeivijos lietuvių kartos, kuri
augo be fizinio ryšio su Lietuva, bet
su jos idėja – tokia stipria, jog ši lėmė
jos ir artimųjų gyvenimą. Lietuvos
idėjos įkvėpta toji išeivijos karta rašė
ir leido knygas, periodinę spaudą,
kūrė ir išlaikė lietuviškas organizaci-
jas, švietimo ir kultūros centrus,
bažnyčias, rengė kultūrinius rengi-
nius. Ačiū, Vaiva, ramaus Tau poilsio
po didelių darbų”.

* * *
Trečioji mano kartos mirtis –

taip pat neeilinio asmens, buvo And-
riaus Šmito, Vasario 16-osios lietuvių
gimnazijos direktoriaus. Andrius bu-
vo 61-erių metų amžiaus, 28-rius me-

tus sumaniai, išradingai, su didžiuliu
atsidavimu ir meile vadovavęs Vasa-
rio 16-osios gimnazijai Vokietijoje. Su
Andriumi susipažinau Vakarų Vokie-
tijoje 1976-tais metais, kai jis pa kvie -
tė mane dalyvauti IV Pasaulio lietu-
vių jaunimo kongreso ruošos komite-
te. Kaip tik buvau pradėjusi dirbti
Laisvės ir Laisvosios Europos radiju-
je, ir iš Miuncheno buvo smagu nu-
dardėti traukiniu į susitikimus
Huettenfeld, tartis, bartis, ginčytis ir
rasti išeitis. Jau tada paaiškėjo And-
riaus charakterio bruožai. Jis buvo
patikimas, rūpestingas, draugiškas.
Tikėjosi iš kitų, ko tikėjosi iš savęs.
Įsimylėjo Mariją Dambriūnaitę,
džiaugiausi, kai sukūrė šeimą ir
sulaukė dviejų dukrelių. Daug buvo
rūpesčių su gimnazija, su Bendruo-
mene, su įvairiom pareigom, kurių
buvo daug, tačiau Andrius nevengė
darbo, atsakomybės, pareigų. Jis
padėjo  Vasario 16-tajai likti lietuviš-
kumo židiniu Europoje, išgelbėjo ją
nuo vokiečių valdžios pastangų ją
uždaryti. 1999-tais, Andriaus Šmito
dėka, Vokietijos valdžia gimnaziją
pripažino ir tai laidavo jos ateitį ir
stipresnę finansinę paramą. Dažno-
kai lankydavausi gimnazijoje, nes joje
vykdavo įvairūs lietuviški renginiai,
skaitydavau eiles, su visais dainuo-
davau prie laužo, džiau giausi lietu-
viška aplinka. Dienraštyje „Drau-
gas” gruodžio 17-ąją laiškų ir nuo-
monių skyrelyje buvo išspausdintas
laiškas „Andrių Šmitą palydint”,
kuriame rašoma: „Štai šito lietuviš-
ko-vokiško kaimelio centre visuomet
stovėjo Direktorius Šmitas. Jis buvo

kartu ir gimnazijos kaimelio meras,
kartu Lietuvos ambasadorius Vokie-
tijoje, kai kam laikinas tėvas, kam –
vyresnysis brolis. Bet visiems jis buvo
draugas ir kantrus mokytojas.” Taip
rašo 1983, 1985 metais mokęsis Vasa-
rio 16-osios gimnazijoje Darius Su-
žiedėlis iš Niujorko.

Atsisveikinimą su savo drauge ir
draugais, su žmonėmis, palikusiais
ženklą Pasaulio Lietuvos istorijoje,
baigiu Henriko Radausko „Mirties
angelu”.

Jisai ateina per granito kiemą,
Juoduos sparnuos pražilę

plunksnos žiba,
Paglosto medį, vandenį ir katę,
Į dieną, kaip į veidrodį pažiūri.

Ir klanas dreba, nors nutilo
vėjas,

Ir katinas nuo slenksčio puola
orą

Kaip pelę. Medžio kraujas ima
stingti,

Diena dėmėm rudoj žolėj pabyra.

Naujagimiu pravirksta ąžuolinės
Šimtametės durys. Pro geltoną

rūką
Ligonio akys mato: laumės juosta
Kvatojančiom papūgom byra

žemėn.

Gyviesiems laikrodis skaičiuoja
laiką,

Ir voras tinklą tarp žvaigždžių
kabina,

O angelas, į židinį įėjęs,
Pavirsta dūmais, pelenais,

žarijom.
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Vyriausyb∂s premijos – iõkilioms
kultùros ir meno asmenybèms�

Vilnius, kovo 20 d. (Lietuviams.
com ) –  Kovo 19 d. susitikę preziden-
tas Valdas Adamkus ir susisiekimo
ministras Eligijus Masiulis kalbėjo
apie Vilniaus tarptautinio oro uosto
gaivinimą. Po to, kai skrydžius su-
stabdė viena pagrindinių oro bend-
rovių „Flylal”,  ši problema yra vals-
tybinės svarbos, nes Vilnius pralaimi
konkurenciją dėl keleivių srautų.

„Lietuva, pristatanti Vilnių kaip
Europos kultūros sostinę ir šven-
čianti savo vardo paminėjimo Tūks-
tantmečio jubiliejų, rizikuoja nesu-
laukti pakviestų svečių. Šiandien
žmonės, norintys atvykti į Lietuvą,
patiria didelių logistinių problemų”,

– pabrėžė šalies vadovas.
Prezidentas V. Adamkus dar

kartą paragino ministrą kuo greičiau
ieškoti galimų investuotojų, kurie tu-
rėtų rimtų ketinimų ir gebėjimų pa-
versti Vilnių regioniniu susisiekimo
centru, sudarytų sąlygas verslo ke-
lionėms ir turizmo plėtrai.

Ministras E. Masiulis pateikė
valstybės vadovui informaciją apie
nuveiktus darbus ir aiškėjančias Vil-
niaus oro uosto galimybes. Susisieki-
mo ministras taip pat pranešė, kad
siūlo sumažinti asmenų, kurie Vil-
niaus oro uoste nemokamai aptar-
naujami kaip labai svarbūs asmenys,
skaičių. 

Vilnius, kovo 20 d. (ELTA) –
Penktadienį mūsų šalis jau aštuonio-
liktą kartą paminėjo Žemės dieną.
Jungtinės Tautos šią pasaulinę dieną
oficialiai įteisino 1971 metais.

Šiais metais pasaulio bendruo-
menė skatinama tapti ,,žaliąja kar-
ta”. Pagrindiniai ,,žaliosios kartos”
principai: ateitis be anglies dvidegi-
nio, energijos iš atsinaujinančių iš-
teklių naudojimas, atsakingas varto-
jimas, naujos žaliosios ekonomikos,
kuri padės žmonėms pakilti iš skur-
do, sukūrimas.

Vilniuje, Nepriklausomybės aikš-
tėje prie Seimo rūmų, buvo iškelta
Žemės vėliava. Žemės diena paminė-
ta ir 14-ojo Vilniaus tarptautinio ki-
no festivalio ,,Kino pavasaris” prog-
ramoje. Vilniuje, kino teatre ,,Forum
Cinemas Vingis” aplinkosaugos akty-

vistams, nevyriausybinių organizaci-
jų atstovams, moksleiviams parody-
tas JAV dokumentinis filmas ,,Pur-
purinis sparnas: flamingų paslaptis”. 

Siekiama komunizmo nusikaltimus
prilyginti naci¨�

Pamin∂ta Žem∂s diena 

Atkelta iš 1 psl.
,,Aš nemanau, kad, jei būtų nu-

žudyti dešimtys tūkstančių prancūzų
pareigūnų Katynėje, kaip įvyko 1939
m., prezidentas N. Sarkozy netylėtų
susitikęs su Rusijos prezidentu D.
Medvedev”, – sakė V. Landsbergis.

Trečiadienį priimtoje deklaraci-
joje siūloma EP paraginti nacionali-
nius ES valstybių, buvusių po sovietų
priespauda, parlamentus priimti įsta-
tymus, kuriais buvusiems sovietų
saugumo struktūros darbuotojams bei
bendradarbiams būtų užkirstas kelias
į EP bei vietas valstybės valdyme.

EP surengti klausymai – dar vie-
nas žingsnis siekiant įvertinti totali-
tarinių režimų nusikaltimus ES lyg-
meniu, juos prilyginant nacių nusi-
kaltimams.

Lapkričio pabaigoje ES Teisin-
gumo ir vidaus reikalų taryba pa-
tvirtino pamatinį sprendimą dėl ra-
sizmo ir ksenofobijos, kuriuo valsty-
bėms narėms nustatė pareigą krimi-
nalizuoti nusikalstamas veikas, susi-
jusias su rasizmu ir ksenofobija – vie-
šą diskriminacijos, smurto ir neapy-

kantos kurstymą prieš įvairioms as-
menų grupėms priklausančius asme-
nis, tokios medžiagos platinimą, viešą
pritarimą genocido nusikaltimams,
nusikaltimams žmoniškumui ir karo
nusikaltimams.

Nors šis sprendimas neapėmė so-
vietinio totalitarinio režimo nusikal-
timų, buvusių režimo šalių atstovai,
tarp jų ir Lietuvos, ėmėsi žygių juos
įtraukti į ES teisyną.

Lietuvos ir bendraminčių šalių
narių pastangomis lapkritį prie pa-
matinio sprendimo buvo pridėta bend-
ras Tarybos pareiškimas, kuriame pa-
smerkiami visų totalitarinių režimų
vykdyti nusikaltimai ir nurodoma,
kad EK per 2 metus nuo pamatinio
sprendimo įsigaliojimo išnagrinės, ar
šioje srityje būtinos papildomos teisi-
nės priemonės.

Tuo tarpu Lietuvos teisinėje sis-
temoje veikos, susijusios su sovietų
genocido nusikaltimais, t. y. jų neigi-
mas, pateisinimas, nėra kriminali-
zuotos, o tai, pasak specialistų – kliū-
tis siekti sovietų genocido nusikaltimų
teisinio prilyginimo nacių genocidui.

Atkelta iš 1 psl.                 sukur-
ta bendra elektros energetikos rinka
Baltijos valstybėse pagal Šiaurės ša-
lių modelį.

Parama elektros tiltui numatyta
5 mlrd. eurų projekte, skirtame ener-
getikai ir plačiajuosčiam internetui.
Jame taip pat numatoma skirti papil-
domai 100 mln. eurų jungčiai tarp
Suomijos ir Estijos stiprinti. Lėšos
taip pat numatytos jungtims
Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje,
Prancūzijoje, Airijoje, Jungtinėje
Karalystėje.

Lietuvai taip pat pavyko iš EVT
patvirtintų išvadų pašalinti dvipras-
mišką nuostatą, po kuria galėjo slėp-
tis dujotiekis ,,Nord Stream”.

,,Mums pavyko šiek tiek pareda-
guoti tekstą, kad neliktų nuorodos,
kuri sukeldavo kartais problemų su-
vokti, ką ji reiškia, nebeliko nuorodų
į tuos projektus. Taigi galime būti pa-
tenkinti tuo, ką pavyko pasiekti”, –
Briuselyje kalbėjo A. Kubilius.

Pasak jo, po Lietuvos siūlymu pa-
darytų pakeitimų nuostata yra ,,ne-
bekelianti jokių abejonių”, taip pat
tvirtino, jog siūlymas priimtas ,,be di-
delių diskusijų”.

Dviprasmiškų svarstymų sukėlu-
sioje išvadų projekto pastraipoje buvo
minima, kad kiti pradėti projektai,
tarp jų – ir vykdomos transeuropinės
programos, bus tęsiami. Vadinamųjų
transeuropinių projektų sąraše – ir
dujotiekio ,,Nord Stream” pavadini-
mas. Po Lietuvos pasiūlytų pataisų
šioje pastraipoje ,,transeuropiniai
projektai” nebeminimi, lieka tekstas,
kad EVT priimti sprendimai dėl Bal-
tijos ir Švedijos elektros jungčių pro-
jektų, ,,nepažeidžia kitų sutartų svar-
biausių energetikos projektų”.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas sakė dar savaitės
pradžioje Briuselyje vykusiame už-
sienio reikalų ministrų susitikime iš-
kėlęs klausimą dėl galimai dvipras-
miškos nuostatos išvadų projekte.

Vyriausybės premijos įteiktos trylikai kultūros ir meno asmenybių.                                            Piotro Romančiko (ELTA) nuotr. 

ELTOS nuotr.

Aptarti Vilniaus oro uosto reikalai

ES skyr∂ 600 mln. litû jungçiai î Švedijâ

Vilnius, kovo 20 d. (ELTA) – Vy-
riausybės premijomis už nuopelnus
Lietuvos kultūrai ir menui Vyriausy-
bės rūmuose apdovanota 13 žinomų
Lietuvos meno kūrėjų ir kultūros
puoselėtojų.

Premijas laureatams įteikęs kul-
tūros ministras Remigijus Vilkaitis
sakė, jog šiandien tik meno žmonės,
nepaisydami jokių sunkmečių, vietoje
krizės vis dar patiria kūrybinį džiaugs-
mą ir apie kūrybinius ieškojimus kal-
ba dažniau negu apie infliacijos paža-
bojimą.

Vyriausybės sprendimu kultūros
ir meno premija paskirta teatrologei,
teatro istorikei, pedagogei Irenai
Aleksaitei, parengusiai naują Lietu-
vos teatrologų kartą, parengusiai
,,Lietuvių teatro istorijos” leidimą
anglų kalba, rengiančiai pirmąjį Lie-
tuvos teatro režisierių žinyną. 

Vyriausybės premija įteikta ir
garbaus amžiaus kompozitoriui,
švenčių ,,Grok, Jurgeli!” sielai Jur-
giui Gaižauskui. Premija pagerbtas ir
dešimčių knygų apie Lietuvos gamtą
ir istoriją autorius rašytojas Petras

Gediminas Isokas. Vyriausybės pre-
mija įteikta klaipėdietei aktorei Nelei
Savičenko-Klimienei, sukūrusiai ryš-
kius vaidmenis daugelyje teatro spek-
taklių ir kino filmų.

Rašytojui, teatro ir kino režisie-
riui Vytautui V. Landsbergiui Vyriau-
sybės premija įteikta už visai šeimai
skirtas autorines pasakas ir šio litera-
tūros žanro koncepcijos sukūrimą, už
ryškius darbus teatre, kine ir autori-
nės dainos srityse.

Viena garsiausių lietuvių daili-
ninkių monumentalisčių Sofija Vei-

verytė-Liugailienė Vyriausybės pre-
mija pagerbta už viso gyvenimo dar-
bus, ryškius ir įtaigius tapybos kūri-
nius, ypač garsių žmonių monumen-
talius portretus. Premiją atsiėmė
laureatės dukra tapytoja Živilė
Liugailaitė.

Dailininkas Bronius Leonavičius
Vyriausybės premija pagerbtas už
puikiai apipavidalintas knygas, ne
kartą laimėjusias Metų knygos kon-
kursus, ilgametę kūrybinę ir visuo-
meninę veiklą.

Vyriausybės premijos taip pat
įteiktos Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos profesorei pianistei Bi-
rutei Vainiūnaitei, Lietuvos kultūros
paveldo vertybių tyrinėtojai Gražinai
Marijai Martinaitienei, lietuviško li-
no grožį išaukštinusioms dailinin-
kėms tekstilininkėms Genoratai Raz-
mienei ir Irenai Vabalienei, lietuvių
ekspresionistinės dailės atstovui ta-
pytojui Mindaugui Skudučiui ir
skulptoriui, lietuviškų monetų kūrė-
jui Antanui Žukauskui.

Vyriausybės kultūros ir meno
premijomis, kurių dydis yra 44,2
tūkst. litų, siekiama skatinti Lietu-
vos, taip pat pasaulio lietuvių bend-
ruomenės kultūros ir meno kūrėjų,
kultūrai ir menui nusipelniusių as-
menų veiklą. 

Šįmet pakeista ir Vyriausybės
premijų skyrimo tvarka numatant,
kad kultūros ir meno premija gali bū-
ti skiriama ne tik pavieniams žmo-
nėms, bet ir kolektyvui, premijas pa-
skirstant po lygiai kiekvienam na-
riui. 
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rių specialistų yra laikomos tobules-
nėmis nei kitų šalių gaminami atitik-
menys, nes yra pritaikytos veikti bet
kuriomis sąlygomis: esant labai blo-
gam orui, temperatūrai svyruojant
tarp -50 ir + 50 laipsnių Celsijaus ir
aukštai kalnuose.

Žinoma, naujausios technologijos
diktuoja sąlygas, kad šaliai nebūtina
turėti tiek daug karinių bazių už savo
teritorijos ribų, ypač tokiose kaimy-
nėse Rytų Europoje, kurios bet kada
gali pasiduoti Vakarų demokratijos
žavesiui. Tačiau tokia logika nekliudė
Rusijai 2007 m. įkurti savo karinės
bazės Armėnijoje ir išlaikyti dvi kari-

nės bazes Baltarusijoje. Tiek Balta-
rusijoje, tiek Armėnijoje pagrindinė
Rusijos karinių bazių funkcija – oro
erdvės stebėjimas. Specialistai teigia,
kad jeigu, pavyzdžiui, Armėnijoje
esančioje bazėje būtų užfiksuotas sig-
nalas, keliantis grėsmę Rusijos terito-
rijos saugumui, jos naikintuvai į ją
sureaguotų per 6 min. Palyginimui,
kaip paaiškėjo per nereikšmingus sie-
nos pažeidimo atvejus, Lietuvoje įkur-
ti NATO naikintuvai vargu ar galėtų
sureaguoti greičiau nei per 20 min.

Rusijos karinė įtaka Centrinėje
Azijoje niekada nebuvo per daug su-

mažėjusi, o kuriant Kolektyvinės gy-
nybos sutarties organizacijos greitojo
reagavimo būrį visų pirma siekiama
įtraukti būtent šias valstybes. Turk-
mėnistane, Mary mieste, yra išlikusi
didelė Rusijos karinė bazė, rusai budi
Tadžikijos ir Afganistano pasieny.
Rusija, siekdama strateginės įtakos
Centrinėje Azijoje, turėtų siekti susi-
grąžinti savo karinę bazę Uzbekista-
ne, Chanabade, kur kažkada buvo iš-
dėstyti sovietiniai bombonešiai, ga-
lintys nesunkiai pasiekti Indiją. Tie-
sa, susigrąžinti turėtą įtaką yra sun-
kiau, nei išlaikyti tai, iš kur nebuvo
atsitraukta.

Vis dėlto Rusijos interesai Cent-
rinėje Azijoje yra grįsti šiek tiek kito-
kia logika ir Europoje yra rečiau ap-
tariami ir pastebimi, nes tai yra JAV
karo prieš terorizmą didžiosios stra-
tegijos įgyvendinimo regionas. Euro-
piečiams daug įdomiau ir svarbiau,
kas vyksta jų pačių pasienyje.

Tačiau per visą nevykusių Rusi-
jos bandymų atgaivinti regioninės gy-
nybos alternatyvos idėją laikotarpį
taip ir liko beveik nepastebėtas vasa-
rio pradžioje pasirašytas Rusijos ir
Baltarusijos susitarimas dėl vienin-
gos oro erdvės ir priešraketinės gyny-
bos. Iš pirmo žvilgsnio šis susitari-
mas gali pasirodyti visiškai nereikš-
mingas ir tik įteisinantis tai, kaip de
facto veikė Rusijos ir Baltarusijos oro
erdvės apsauga. Šio susitarimo pasi-
rašymas buvo vilkinamas nuo 2001
m., manoma, kad taip vyko dėl Bal-
tarusijos siekio iš šio susitarimo iš-
spausti kaip galima daugiau ekono-
minės naudos. Ir A. Lukašenka eilinį
kartą tai pavyko: iš karto po šio susi-
tarimo pasirašymo Rusija pareiškė,
kad Baltarusijai bus suteiktas papil-
domas kreditas, kuris yra ypač reika-
lingas stringančiai šalies ekonomikai.
Taigi skubus „susimokėjimas” rodo,
kad susitarimas Rusijai yra svarbus,
nors iš tiesų jis iki galo ir neįtvirtins
rusų kontrolės baltarusiškoms oro
pajėgoms. Taikiu metu kiekviena ša-
lis kontroliuos savo oro erdvę kaip iki
šiol, tačiau vis dėlto centrinis valdy-
mo štabas veiks Rusijoje, o kilus grės-
mei ar bent jau      Nukelta į 9 psl.

Oro erdvès saugumas, pakibês ore
Tomas Misiùnas

Delfi.lt

Kai JAV prezidentas Barack
Obama tik žengė į savo pareigas, Ru-
sijos geopolitikai ir aukščiausi strate-
gai pradėjo garsiai džiūgauti, kad gal-
būt bus peržiūrėtas George W. Bush
administracijos sprendimas kurti
priešraketines gynybos sistemas Len-
kijoje ir Čekijoje. Nepaisant JAV ir ki-
tų NATO narių tvirtinimų, kad ši sis-
tema nebus nukreipta prieš Rusiją,
bet prieš tas valstybes, kurios laiko-
mos nestabiliomis, o jų vadovai ne-
nuspėjamais. Rusija, bandydama su-
stabdyti JAV įsitvirtinimą visai netoli
savo sienų, ėmė grasinti militarizuo-
sianti Kaliningrado sritį ir Baltaru-
siją, išdėstydama savo raketų komp-
leksus „Iskander”.

Tiesa, kad įtampa Rusijos ir JAV
santykiuose lipo į kalną ne tik pradė-
jus svarstyti priešraketinės sistemos
centrinėje Europoje galimybes, bet
daug anksčiau – įvykus NATO plėt-
rai, įstojus Baltijos valstybėms ir pra-
sidėjus čia vykdomai NATO oro poli-
cijos operacijai. Geopolitiškai ne taip
artimų valstybių žiedas ėmė supti
Rusiją iš visų pusių – pagal NATO
reikalavimus kariuomenės lėčiau ar
greičiau pertvarkomos Ukrainoje ir
Gruzijoje, su abiem šiomis valstybė-
mis pradėti  bendradarbiavimo dialo-
gai, kurie anksčiau ar vėliau baigsis
šių šalių naryste organizacijoje.

Labiausiai klysta tie, kurie ma-
no, kad Rusija visą tą laiką tik žiūrėjo
ir laukė, kuo gi JAV įtakos plėtra
baigsis. Visiems akivaizdu, kad Rusi-
ja sugebėjo kurstyti kaimyninių vals-
tybių vidinius konfliktus, pavyzdžiui,
Moldovoje, tarp Armėnijos ir Azer-
baidžano. Gruzijos bandymai užsitik-
rinti teritorijos vientisumą baigėsi
kariniu nykštuko ir milžino karu. Tie-
sa, milžino nuostabai nykštukas tą-
kart sugebėjo atsilaikyti net 3 dienas.

Kitas instrumentas, žinoma, yra
energetiniai ištekliai, kurie per pas-
taruosius 5 metus tapo oficialia už-
sienio politikos regione priemone.

Žiniasklaida, o gal tiksliau – pro-
paganda taip pat yra strateginė Ru-
sijos ūkio šaka. Teisinėje bazėje yra
įtvirtintas siekis užkirsti kelią kitų
šalių žiniasklaidos įsitvirtinimui Ru-
sijoje, o Rusijos valdžia skiria milijo-
nus žiniasklaidos plėtrai kaimyni-
nėse valstybėse, taip pat ir Lietuvo-
je.

Kad ir kaip nenorima pastebėti,
tačiau Rusija visą pastarąjį laikotarpį
siekė užsitikrinti savo įtaką ir kari-
nėje srityje. Visų pirma, 2007 m. Ru-
sijai pavyko pratęsti Ukrainos Krymo
autonomijoje esančio Sevastopolio
oro uosto nuomos susitarimą, nesu-
derinus tokių gana reikšmingų
„smulkmenų” kaip Juodosios jūros
uoste esančio turto ir žemės nuosavy-
bės klausimas, susitarimų dėl naviga-
cijos ir hidrografijos infrastruktūros
perdavimo Ukrainai parengimas, Ru-
sijos teismų ir teisėsaugos įstaigų
veiklos uoste ir laivuose bei karinių
dalinių ir karinės technikos judėjimo
kontroliavimo teisinių mechanizmų
sukūrimas, Ukrainos nacionalinių
simbolių naudojimo jos pačios terito-
rijoje užtikrinimas.

Tokios „smulkmenos” Rusijai lei-
džia išlaikyti ne tik simbolinę terito-
rijos kontrolę (Ukrainos teisinė siste-
ma uoste neveikia, o nacionaliniai
simboliai nenaudojami), bet ir išlai-
kyti savo rankose labai svarbų šanta-
žo instrumentą, paremtą karine ga-
lia. Moldovoje, Padnestrėje prisideng-
dami ESBO misija budi Rusijos ka-
riai, nors yra įprasta, kad konfliktuo-
jančios šalys negali pačios atlikti ir
tarpininko vaidmens. Todėl nenuos-
tabu, kad vasario mėn. Rusija prisi-
minė primirštą savo pačios sumany-
mą steigti NVS greitojo reagavimo
būrį, kurio veikla turėtų būti koordi-
nuojama pagal NATO pavyzdį, t. y.

centralizuotai, suprask, iš Rusijos.
Mažai tikėtina, kad visos NVS

valstybės prie tokio karinio vieneto
steigimo entuziastingai prisidėtų, to-
dėl jo realizaciją Rusija bandė per-
kelti į siauresnį Taškento Kolektyvi-
nės gynybos sutarties organizacijos
formatą. Tiesa, ir čia buvusių sovie-
tinių respublikų valstybių vadovai
neparodė didelio džiaugsmo, o po su-
sitikimo visi skirtingai komentavo
pasiūlymą – rusai tvirtino, kad toks
būrys galėtų būti įkurtas už šalių na-
rių ribų, baltarusiai paneigė.

Jeigu iš šono visi šie Rusijos su-
manymai kurti alternatyvų saugumo
bloką atrodo nevykę arba bent jau
menkai paruošti ir apgalvoti, tai rei-
kėtų ieškoti to, kas slepiasi už visos
šios nevykusios dūmų uždangos. At-
sakymas – dvišalėje Rusijos ir jos kai-
mynių bendradarbiavimo plėtroje.
Sovietų Sąjungos palikimas – rusiš-
kos ginkluotės paplitimas buvusiose
sovietų įtakos zonose ir, žinoma, viso-
je NVS. 2008 m. prekiaudama gink-
lais Rusija uždirbo 8,35 mlrd. JAV
dol., t. y. beveik 10 kartų daugiau nei
2007 m. Tačiau ne visos NVS valsty-
bės gali džiaugtis pigesne rusiška gin-
kluote. Pavyzdžiui, Gruzijai po kari-
nio konflikto taikomi specialūs apri-
bojimai, su ja neprekiaujama dvigu-
bos paskirties technika.

Tačiau Baltarusija dar 2006–
2007 m. itin palankiomis sąlygomis
buvo aprūpinta raketinėmis sistemo-
mis S-300, kurios yra išdėstomos ne
kažkur šalies viduryje, siekiant ap-
saugoti sostinę, bet Vakaruose, visų
pirma Baltarusijos-Lenkijos pasieny-
je. Tos pačios raketinės sistemos yra
įkurtos ir Armėnijos-Turkijos pasie-
nyje. Šios žemė-oras raketos kai ku-

SCANPIX nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 
Chiropraktika ir 

manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Kaip minėta anksčiau, šiemet
priimtas ,,ekonominės paskatos” įs-
tatymas (dar žinomas kaip ,,Ame-
rican Recovery and Reinvestment
Act of 2009”) numato vienkartinių iš-
mokų iš federalinio biudžeto skyrimą
visiems tam tikrus reikalavimus ati-
tinkantiems asmenims, gaunantiems
socialines lengvatas ar pensijas. Vien-
kartinės išmokos, siekiančios 250 dol.
sumą asmeniui, turėtų pasiekti gavė-
jus iki šių metų birželio mėnesio. 

Pagal nustatytus reikalavimus,
išmokos bus skiriamos visiems asme-
nims, nuolat gyvenantiems JAV bei
2008-ųjų metų lapkričio – 2009-ųjų
sausio mėnesiais gavusiems Social
Security, SSI (Suplemental Security
Income) išmokas, taip pat vetera-
nams bei pensijų iš Geležinkelininkų
Fondo (Railroad Retirement) gavė-
jams. Sutuoktiniams, kurie abu gau-
na Social Security ar SSI išmokas,
,,paskatos” išmokos priklausys kiek-
vienam atskirai. Nepilnamečiams
(jaunesniems nei 18 metų amžiaus)
asmenims, gaunantiems Social Secu-
rity lengvatas, ,,paskatos” išmokos
nebus skiriamos. Kita vertus, neįga-
lūs nepilnamečiai, gaunantys SSI
lengvatas ir 18 metų amžiaus bei vy-
resni asmenys, nedirbantys ir gau-
nantys neįgalumo pašalpas, ,,paska-
tos” išmokas gaus. Asmenys, gaunan-
tys daugiau kaip vieną iš paminėtų
socialinių išmokų, galės gauti tik vie-
ną ,,paskatos” išmoką.

Vienkartinės ,,paskatos” išmokos
bus mokamos atskirai nuo įprastinių
Social Secuity ar SSI išmokų, tačiau
pasieks gavėjus tuo pačiu būdu, t.y.,
gaunantys mėnesinius čekius ,,pas-
katos” išmokas turėtų gauti paštu, jei
banko pavedimu – reikėtų laukti sąs-
kaitos padidėjimo ar papildomos su-
mos debeto kortelėje (Direct Ex-

press). 
Social Security administracija

(SSA) pabrėžia, jog visiems asme-
nims, kuriems priklausys ,,paskatos”
išmokos, nereikės niekur kreiptis ar
siųsti jokių dokumentų, kadangi visa
reikalinga informacija yra saugoma
atitinkamų organizacijų (SSA, JAV
Veteranų reikalų departamento arba
Geležinkelininkų pensijų tarybos)
duomenų bazėse. Todėl bet kokius
nežinomų asmenų ar organizacijų
prašymus pateikti savo asmeninę ar
finansinę informaciją ,,paskatos” iš-
mokoms gauti reikėtų vertinti kaip
apgaulingus mėginimus išvilioti duo-
menis asmens tapatybės vagystės ar
pasipelnymo tikslais.

Pažymėtina, jog ,,paskatos” iš-
mokos nebus priskaičiuojamos prie
federalinių apmokestinamų pajamų
ar prie pajamų, nurodomų norint
gauti SSI lengvatas. Jos taip pat ne-
turės įtakos lengvatinių receptinių
vaistų (,,Extra Help with Medicare
Prescription Drug Plan”) programos
reikalavimams. Asmenims, turin-
tiems federalinių arba valstijos mo-
kesčių įsiskolinimų, priklausanti
,,paskatos” išmoka bus panaudota
skoloms padengti. Kita vertus,  ,,pas-
katos” išmokos nebus mažinamos ar
atimamos iš asmenų, kuriems SSI ar
Social Security yra klaidingai išmo-
kėję per dideles pašalpų ar pensijų
sumas. 

Jei atitinkate visus reikalavimus
,,paskatos” išmokai gauti, tačiau ne-
sulaukėte jos iki numatomos dienos,
po šių metų birželio 4 d. galite kreip-
tis į artimiausią SSA biurą arba
skambinti nemokama telefono linija
1-800-772-1213.

Pagal SSA ir žiniasklaidos 
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

,,PASKATOS” IŠMOKOS
SOCIALINIŲ LENGVATŲ BEI

PENSIJŲ GAVĖJAMS

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
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

IEÕKO DARBO 

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

* Ieškau darbo prižiūrėti vaikus,
globoti senelius ar kitokio darbo.  Būtų
šaunu, kad galėčiau kartu atsivesti sa-
vo dukrytę. Tel. 708-945-0005.

* Profesionali slaugė, turinti CNA
sertifikatą, patirties, vairuojanti, buiti-
nė anglų kalba, geros rekomendacijos,
tvarkinga, ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu, darbo naktimis arba
pakeitimų. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 708-248-0050.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-

ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros reko-
mendacijos, anglų kalba. Gali išleisti
atostogų arba pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

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

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Sudoku Nr. 11 atsakymai

,,Draugo” sudoku Nr. 10 dar teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė 

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
K. J. M., Chicago, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Visiems primename, kad tiek sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Jono Aničo 
„Dr. Kazio Bobelio politinė biografija –

Tarnystė Lietuvos Laisvės  Bylai”
Devenių Kultūros fondo leidinys, kaina $20 + $3
pašto išlaidoms. DKF PO Box 530453, St. Peters-
burg, FL 33747-0453.

Atkelta iš 7 psl.     įtarimui dėl jos
sprendimai bus priimami centrali-
zuotai ir suprantama, kur tas centras
bus.

Į bendrą tokios centralizuotos
Rusijos ir Baltarusijos oro erdvės ap-
saugos sudėtį įeis 5 aviaciniai, 10
priešraketinių ir dar 6 radiotechni-
niai ir radioelektronikos daliniai. To-
kie dalinių skaičiai gal ir neatrodo la-
bai dideli, tačiau iš tiesų tai reiškia,
kad ES ir NATO pasienyje Rusija ga-
lės netrukdoma modernizuoti ir su-
stiprinti priešraketines sistemas, ku-
rių net nereikės specialiai kreipti,
kad pasiektų bent dešimties ES šalių
sostines.

Šiame kontekste Rusijos priešini-

masis priešraketinės gynybos bazių
steigimui Čekijoje ir Lenkijoje atrodo
kaip dar viena dūmų uždanga, kuri
leidžia paslėpti savo pačios karinius
interesus ir jų įgyvendinimą regione.
Juo labiau, kad tokios sutarties pasi-
rašymas su Baltarusija, vėliau vyk-
siantis jos detalizavimas bus puikus
pavyzdys panašių susitarimų lobiz-
mui kitose NVS valstybėse.

Jeigu Rusija taip baiminasi JAV
priešraketinių sistemų, tai kyla klau-
simas, ar Baltijos ir Centrinės Euro-
pos valstybės neturėtų baimintis ru-
siškųjų raketų, kurios jų pasienyje at-
siranda tyliai ir nepastebimai? Klau-
simas, kaip ir šių valstybių saugu-
mas, yra pakibęs ore.

Oro erdvès saugumas, pakibês ore

EPA nuotraukos

KATALIKAI KAMERŪNE 
Atkelta iš 3 psl.
Jaundė miestas Kamerūno vidu-

rio pietuose yra Kamerūno politinė
sostinė nuo 1915 metų. Ant septynių
kalvų pastatytos sostinės pradžia
buvo gan kukli, išaugusi iš kraštą
kolonizavusių vokiečių mokslininkų
1889 metais įsteigtos biologinių
tyrimų stoties. Vieta buvo pasirinkta
dėl derlios žemės ir palankaus klima-
to. Ilgainiui vietovė tapo vokiečių
karinių pajėgų baze dramblio kaulo
eksportui. Baigiantis Pirmajam pa-
sauliniam karui į Jaundė, jau spėju-
siu tapti krašto sostine, įsiveržė bel-
gų kariai, o 1922 metais miestas virto
Prancūzijos protektorato centru.
Nuo 1960 metų Jaundė yra neprik-
lausomos Kamerūno Respublikos
sostinė.

Dabar sostinė Jaundė yra svar-
bus krašto centras, žemės ištekliais ir
ūkiu bei pramone turtingame regio-
ne. 2005 metų duomenimis Jaundė
gyvena milijonas trys šimtai tūks-
tančių žmonių ir pagal dydį yra ant-
rasis Kamerūno miestas. Sostinėje,
vietinių gyventojų taip pat vadinamu
Ongolo miestu, veikia svarbiausios
krašto politinės, taip pat kai kurios
tarptautinės institucijos, kaip antai
regioninė UNESCO įstaiga, aptar-
naujanti Kamerūną, Centrinę Afri-
kos Respubliką ir Čadą.

Krikščionybės žingsniai

Krikščionybės istorija Kamerūne
yra palyginti trumpa. Pirmieji misio-
nieriai, katalikai ir protestantai, šalį
pasiekė XIX amžiaus pabaigoje. Ta-
čiau jų darbo rezultatai iš tiesų
įspūdingi. Šiandien 27 proc. Kamerū-
no gyventojų priklauso katalikų Baž-
nyčiai. Kamerūno Bažnyčią sudaro
24 vyskupijos, 31 vyskupas, 816 para-
pijų, kurias aptarnauja 1847 kunigai,
iš kurių 621 yra vienuoliai.

Sostinėje Jaundė katalikai suda-
ro beveik pusę miesto gyventojų (49
proc.). Įsteigta 1955 metais, Jaundė
arkivyskupija išaugo iš 1890 kovo 18
dieną įkurtos Apaštališkos prefek-
tūros. 1890-ieji apskritai buvo ker-
tiniai metai Jaundė ir viso Kamerūno
Bažnyčios istorijai. Būtent tais me-
tais buvo pradėta krašto evange-
lizacija. Pirmieji misionieriai vokie-
čiai palotinai į Kamerūną atvyko,
anot popiežiaus Jono Pauliaus II,
„vedini vieno troškimo: su nepažįsta-
mais kamerūniečiais dalytis tuo, ką
patys buvo priėmę kaip Gerąją Nau-
jieną ir kuri jiems buvo tapusi
džiaugsmo šaltiniu, pradėjusiu ryšį
su Išganytoju Jėzumi Kristumi”.

Vos tik pradėję evangelizacinę
misiją Kamerūne, vokiečiai misio-
nieriai misijų stotyje Marienburge
1890 metų gruodžio 8 dieną paaukojo
šalį ir jos gyventojus Marijai, Apaš-
talų karalienei. Nors misionierių
steigimasis buvo sudėtingas, tačiau
gan greitai pradėjo duoti daug vaisių.
Ypač sėkmingas buvo palotinų spren-
dimas prie Marijai dedikuotos baž-
nyčios įkurti mokyklą vaikams ir
amatų mokyklą paaugliams.

Kamerūno paaukojimas Marijai
1890 metais nulėmė ir dabartinį sos-
tinės katedros titulą. 1927 metais pa-
statytą Šv. Dvasiai dedikuotą Jaundė
katedrą prireikė nugriauti dėl pasta-
to nesaugumo. Naujoji katedra sim-
boliškai įamžino Kamerūno evange-
lizacijos pradžios ir krašto paaukoji-
mo Marijai pirmąjį šimtmetį katedrai
suteikiant Marienburgo Marijos,
Apaštalų karalienės vardą. Šiuo var-
du tituluojamai šventovei taip pat
pripažįstamas Kamerūno Bažnyčios
Motinos titulas. Katedrai, iškilusiai
ant vienos iš septynių Jaundė kalvų,
popiežius Benediktas XVI 2006 me-
tais suteikė Mažosios bazilikos titulą.

,,Vatikano radijas”
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Stiprybė – mūsų vienybėje 
ILONA KUBILIENÈ

„Ne žemės derlumu, ne drabužio
skirtingumu, ne šalies gražumu, ne
miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tau-
tos, bet daugiausia išlaikydamos ir
vartodamos savo kalbą”, – rašė vie-
nas žymiausių Lietuvos patriotų Mi-
kalojus Daukša. Šiandien, kai Lie-
tuva daugeliui žmonių, gyvenančių
užsienyje, gali nebeišlikti Tėvyne,
poreikis saugoti lietuvybę, kalbą, pat-
riotinius jausmus ir meilę savo kraš-
tui tampa vis prasmingesnis ir kil-
nesnis.

Čikagos Waukegan Lake County
apylinkės Lietuvių Bendruomenė
visada aktyviai siekė būti tautos dali-
mi, rūpintis tautinės kultūros iš-
saugojimu, patriotinių jausmų bei
socialinių ryšių su tautiečiais palai-
kymu. Mūsų darbas – lietuviams ir
Lietuvai, – įsitikinusi ilgametė LB
valdybos narė Elena Skališienė.
Glaudžiai bendradarbiaujant išlai-
kyti lietuvybę lengviau, todėl orga-
nizuodama renginius Waukegan La-
ke County apylinkės LB valdyba į
pagalbą pasitelkia Gedimino litu-
anistinę mokyklą. Bendruomenės
veikla be mokyklos, kaip ir mokyklos
veikla be bendruomenės, ne tokia
sėkminga ir prasminga. Einant kartu
galima greičiau nutiesti kelią į meilę
Tėvynei jauniausiems lietuvių kartos
atstovams. 

Kaip ir kasmet, kovo pirmąjį sek-
madienį į Čikagos Libertyville Civic
centro salę Lietuvos Neprikauso-
mybės dienos paminėti rinkosi įvai-
raus amžiaus tautiečiai, net ir ma-
žiausieji Gedimino lituanistinės mo-
kyklos mokinukai, jų tėveliai, moky-
tojai, svečiai. Puošianti salę valsty-
binė simbolika, sukurta Auksuolės
Kišonaitės, skelbė Lietuvos vardo
Tūkstantmečio jubiliejų: 1009–2009.

Šv. Mišias aukojęs kunigas Jau-
nius Kelpšas atkreipė dėmesį į jo vil-
kimą violetinės spalvos liturginį dra-
bužį. Pavadindamas šią spalvą atgai-
los ir vilties spalva, kunigas priminė
Gerąją naujieną: „Atsiverskite ir
tikėkite!” Jis liudijo prieš tūkstantį
metų į Lietuvą krikščionybę nešusio
misionieriaus vienuolio Brunono
žūtį, paminėtą Europos šalių rašy-

tiniuose šaltiniuose. Raštai patvirti-
na, jog prieš tūkstantį metų Lietuvos
vardas jau buvo žinomas. Kun. Kelp-
šas priminė susirinkusiems, kad
švenčiausias ženklas yra bičiulystė,
todėl kitame tūkstantmetyje linkėjo
brolių ir seserų artumo.

Su laisvės diena susirinkusią
bendruomenę sveikino apylinkės pir-
mininkė Angelė Kavakienė. Ji pa-
linkėjo branginti bei švęsti šią šventę,
kad neturėtume trečiosios šventės.
Stiprybė mūsų vienybėje! – sakė pir-
mininkė.

Apylinkės veteranui, valdybos
iždininkui Gediminui Damašiui pap-
rašius, tylos minute buvo pagerbti
apylinkės mirusieji.

Bendruomenę sveikino ir augan-
čiu lietuvišku atžalynu džiaugėsi
Lietuvių Fondo pirmininkas Arvydas
Tamulis, kuris Gedimino lituanis-
tinei mokyklai įteikė Lietuvių Fondo
5,500 dol. paramą.

Waukegan Lake County LB šven-
tėje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos
generalinė konsulė Skaistė Aniulie-
nė, kuri aptarė Lietuvos ekonominės
krizės priežastis. Susikabinę ranko-
mis mes laimėjome laisvę, – sakė S.
Aniulienė, – todėl jomis susikabinę,
tikrai išgyvensime. Generalinė kon-

sulė apžvelgė būsimus Lietuvos
prezidento rinkimus, supažindino su
kandidatais bei pakvietė tautiečius
aktyviai dalyvauti renkant naują
Lietuvos prezidentą. 

• • •
Lietuvos valstybės atkūrimo ir

tūkstantmečio vardo šventės susi-
kaupimą ir rimtį pakeitė koncertas,
kurį pradėjo jaunoji pianistė Sondrita
Beinorytė. J. M. Damase pjesė „Lie-
tutis” ir I. Albeniz „Ispaniškoji siui-
ta” klausytojus sužavėjo meniniu
atlikimu bei melodingumu. Atlikėjos
talentas buvo įvertintas gausiais plo-
jimais. Gedimino lituanistinės mo-
kyklos mokinių nuoširdumas ir pa-
prastumas, atliekant dainas „Lie-
tuva, brangi” ir „Ko liūdi, berželi”,
sujungė dabarties ir ateities kartas
bendrai dainai. „Tai gražiai gražiai
mane augino” – skambėjo iš tauti-
niais drabužėliais pasidabinusių vai-
kų širdelių. Jaudino darniai atlikta
sutartinė apie žilvitį, džiugino links-
mai sušokta polka. Mokiniai ir istori-
jos mokytoja Violeta Rutkauskienė
susirinkusiems pateikė Lietuvos is-
torinių įvykių apžvalgą. „Kiek rovė –
neišrovė, kiek skynė – nenuskynė,
todėl kad tu – šventovė, todėl kad tu

– Tė-vynė’’, – pakylėti, tarsi užburti,
dainavo visi. Ir iš tikrųjų, norėtųsi
paklausti Justino Marcinkevičiaus
žodžiais: „O kas gi tu esi, Tėvyne, jei
ne mes, jei ne mūs rankos, širdys? O
kas gi esam mes, Tėvyne, jei ne tu?’’ 

• • •
Lietuvos valstybės atkūrimo bei

Tūkstantmečio vardo paminėjimui
skirtas koncertas baigėsi visiems
dainuojant viltingus žodžius „o toj
visoj Lietuvoj lietuviai dainuos’’. Ka-
vinės „Smilgos’’ atvežti cepelinai ir
suneštinės vaišės subūrė norinčius
pabendrauti neoficialioje aplinkoje. 

Buvo malonu atvykti pas jus,
jaučiau šilumą jūsų bendruomenėje,
dėkoju už pakvietimą, – išvykdama
sakė generalinė konsulė. Jei turiu
progos apsilankyti šiaurėje, visada
važiuoju, nes pas jus smagu, – šypso-
damasi tvirtino JAV LB Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkė Aušre-
lė Sakalaitė. Jūs visada šilti ir drau-
giški, – pritarė kun. Kelpšas. Tai
Jūsų visų nuopelnas.

Tikrai nuoširdų pasveikinimą
Lietuvai suorganizavo Waukegan
Lake County LB ir Gedimino litu-
anistinės mokyklos moksleiviai bei jų
mokytojai. Ačiū organizatoriams:
apylinkės valdybos pirmininkei A.
Kavakienei, nariams G. Damašiui, E.
Skališienei, šventę vedusiai Jūratei
Dzemenaitei, salę puošusiai A. Kišo-
naitei, mokyklos direktorei Ingridai
Špokienei, jaunajai atlikėjai S.
Beinorytei, muzikos mokytojai Astai
Buračaitei, šokių mokytojai Aušrai
Jasaitei, istorijos mokytojai V. Rut-
kauskienei, Lietuvių Fondui – už
paramą mokyklai, kun. Kelpšui – už
sielų ganymą, gen. konsulei S. Aniu-
lienei – už atvykimą ir bendravimą,
tėveliams – už vaikų auklėjimą tautos
dvasia, visiems, kurių nepaminėjau,
už dalyvavimą. Jūsų įdėtas triūsas
Tėvynės ir tautos pagerbimui – kil-
nus ir prasmingas darbas. 

Lietuva – nedidelė valstybė, ta-
čiau iš didelių praėjusio tūkstantme-
čio klaidų turime ko pasimokyti.
Mūsų vaikai, mums padedant, turėtų
suvokti, kad tautos išlikimas priklau-
so nuo kiekvieno iš mūsų. Stiprybė –
mūsų vienybėje! 

ÇIKAGOS WAUKEGAN COUNTY APYLINKÈ

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, Gediminas Da-
mašius, Čikagos Waukegan Lake County apylinkės pirmininkė Angelė Kavakienė,
Jūratė Dzemenaitė, Auksuolė Kišonaitė, LR gen. konsulė Skaistė Aniulienė, Rūta
Martusevičienė, Ilona Kubilienė, Dalia Skripkauskienė, Algis Marcinkevičius, Elena
Skališienė ir kun. Jaunius Kelpšas.                      Sandros Ščedrinos nuotraukos
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„Dalis Seimo narių neužėjo į
slapto balsavimo kabiną ir ėjo tiesiai
prie balsadėžės, demonstruodami
kaip jie balsuoja. Tai yra Seimo nario
balsavimo slaptumo sulaužymas”, –
piktinosi socialdemokratas Vytenis
Andriukaitis.

Be V. Andriukaičio, protokolo
nepasirašė „darbietė” Virginija Bal-
traitienė ir „tvarkietis” Remigijus
Ačas. Panašią poziciją plenarinių
posėdžių salėje išsakė ir liberalcen-
tristas Vytautas Bogušis. Jis pikti-
nosi, kad balsuojant pastebėta „poli-
tinės kultūros stoka”, o vienas parla-
mentaras ant balsavimo biuletenio
netgi pasirašė.

Vėliau socialdemokratai surinks
reikiamą skaičių parašų, kad A. Va-
linsko išrinkimo Seimo pirmininku
teisėtumą nagrinėtų Konstitucinis
Teismas. Tačiau A. Valinskui tai nė
motais, – kol to skundo nagrinėjimui
ateis eilė (galbūt metai, o gal ir dau-
giau), gali daug kas pasikeisti. Gali ir
pats skundas nebetekti reikšmės,
žinant, kokie permainingi vėjai pučia
Lietuvos politinėje padangėje.

Tuo būdu, sėkmingai ar nelabai,
akcijai „Seimo rinkimai-2008” buvo
padėtas taškas. Pats laikas padėti
tašką ir šiame dienoraštyje.

Pabaiga.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 17

Kviečiame aplankyti mus AfrikojeKviečiame aplankyti mus Afrikoje

Mūsų mokyklos kalėdinė pro -
grama (2008.12.21) Vasara rašė:
Etiopai švenčia Kalėdas maždaug
sausio 7 d., nes jie naudoja skirtingą
kalendorių (Julijaus) nei mes. Namie,
po Padėkos dienos, jau pra dedame
ruoštis Kalėdoms. Paka bi name žais-
liukus. Rašome Kalėdų svei kinimus.
Visi nori, kad pirktu me daug dovanų.
Čia krautuvės to ne da ro. Nėra šven-
tinių papuošimų. Ne sigirdi šventinės
muzikos. Mes ne kepame kalėdinių
sausainių, nes ne tu  rime tam tin-
kamos krosnies/or kai tės.

Lankome tarptautinę mokyklą
(British International School – R.K.),
tad prieš žiemos atostogas atlikome
šven tinę programą. Mūsų kalėdinė
pro grama labai skyrėsi nuo (mūsų
parapinės) St. Mary mokyklos ir nuo
Maironio (lituanistinės mokyklos)
„Eglutės”. Visų pirma, programa bu -
vo rengiama lauke ir buvo karšta.
Žmo  nės buvo apsirengę kasdienine
ap ranga. Scena buvo pastatyta krep -
šinio aikštėje. Kiti skyriai dainavo
(tarptautines) kalėdines giesmes:

„Jingle Bells”, „Silver Bells”, ir „Oh,
Christmas Tree”, bet aš dainavau
„Sa ve the Children” (,,Išgelbėkime
vaikus”). Buvome paruošę vaidini mą,
bet paskutinę minutę buvo nu tarta jo
nevaidinti. Mūsų mokyklos vai kai,
atvykę iš įvairių kraštų, pa sisakė iš
kur jie kilę. Vaikai iš Indijos,
Etiopijos, Angolos, Vokietijos ir Sau -
do Arabijos. Mūsų mokykla yra tarp -
tau tinė, nes yra mokinių iš Djibouti,
Botswana, Kenya, Uganda, Nigeria,
Le banon, Somalia, Sudan, Ca me -
roon, Liberia, Libya, Gambia, Ghana,
Algeria, Pietų Afrikos, Ru sijos, Chad,
Trinidad and Tobago, Swa ziland,
Jungtinės Karalystės, Airijos, Olan -
dijos, Filipinų, Jamaikos ir JAV (Ri -
verside – Yay!).   

Per Kalėdas mūsų šeima keliaus į
šiaurinę Etiopijos dalį. Pamatysime
kal nus ir senas bažnyčias, pastatytas
iš akmenų, pvz., Lalibela. Labai lauk -
si me norėdami sužinoti, ar Kalėdų
senis mus aplankys gruodžio 25 d., ar
sausio  7 d. 

Pabaiga.

Perkame pietus.

Tęsinys iš 2009 m. kovo 14 d. numerio

Norintys paskaityti daugiau apie Kulbių šei mos nuotykius gali aplankyti jų
blog’ą adresu: www.travelblog.org/Bloggers/GoKulbisGo/. Ten galima
ap žiū rėti šeimos narių darytas nuotraukas. 

Mano „Draugo” prisiminimai
KUN. IGNAS URBONAS

Mes su „Draugu” esame beveik
vienmečiai. Aš tik vieneriais metais
esu jaunesnis. Pirmą kartą su „Drau-
gu” susipažinau 1939 m. rugsėjo
mėn., t. y. prieš 70 metų. Tie 1939 m.
buvo istoriniai metai, tai šia proga
paminėsiu keletą istorinių trupinėlių
iš tų laikų. Tais metais Niujorke
vyko tarptautinė paroda ir tarptauti-
nis studentų katalikų „Pax  Romana”
kongresas. Bet tuo metu jau karo de-
besys slankiojo virš Europos ir oficiali
Kauno universiteto studentų Ateiti-
ninkų korporacijų planuota delegaci-
ja į kongresą atsisakė vykti tuo metu
į užsienį. Tada buvo paskelbta ir pa-
kviesta – savanoriai, kurie sutinka
vykti savo pinigais ir savo rizika. Mes
su kun. dr. Petru Celiešium pasisiū-
lėme su delegacija vykti. Aš gavau
užsienio pasą (po 10 metų su juo
atskridau į Ameriką) ir iš Lietuvos
banko direktoriaus Zigmo Starkaus
90 dol. – tai laivo bilietas į vieną pusę.

Su delegacija norėjo skristi ir J.
Vailokaičio dvi dukros. Nežinau, kiek
joms banko direktorius davė pinigų,
bet jų tėvas pasakė: „Aš su tiek pini-
gų savo dukrų į užsienį leisti nega-
liu”,  ir jos liko namie. Kauno geležin-
kelio stotyje tokių savanorių susirin-
kome penki: studentas Povilas Balti-
nis – delegacijos vadovas, stud. Emi-
lija Klikūnaitė, stud.  Sofija Vistartai-
tė (ji gimusi Čikagoje, baigusi gimna-
ziją, atvyko į Lietuvą patobulinti savo
lietuvių kalbą ir dabar grįžta į Čika-
gą) ir mudu su kun. Celiešium. Vy-
kom per tik atgautą Vilnių, Varšuvą,
Berlyną į Paryžių. Šerburgo uoste įsi-
jungėme į visos Europos delegaciją,
kurioje buvo 600 studentų. Plaukiant
laivu rugpjūčio 23 d. laivo telegramų
agentūra pranešė: „Šiandien Mask-
voje Ribbentropas ir Molotovas pasi-
rašė paktą.” Niujorko uoste mus su-
tiko du jauni vyrai: konsulato atašė
Anicetas Simutis ir Juozas Laučka.

„Pax Romana” kongresas prasi-
dėjo Niujorke, Fordhamo universite-
te. Sekančią dieną mus visus autobu-
sais nuvežė į katalikų universitetą
Vašingtone. Kongresui įpusėjus, kilo
Antrasis pasaulinis karas ir kongre-
sas buvo uždarytas. Vokietijos dele-
gacijos pirmininkas Muler ir Lenkijos
delegacijos pirmininkė Kownacka
buvo suklupdyti prieš Švč. Sakra-
mentą adoracijai. Kun. P. Celiešius
Švedijos laivu išplaukė atgal į Lie-
tuvą, o aš, neturėdamas bilieto nei pi-
nigų jam nusipirkti, likau. Nuvykau į
Niujorką, kur parodoje viena diena
buvo skirta Lietuvai. Čia į didelę sce-
ną šešių policijos motociklų lydimas
atvyko Lietuvos konsulas Budrys
(Klaipėdos sukilimo vadas), cilinde-
riu ir visais ordinais pasipuošęs. Pat-
ranka iššovė 21 šūvį Lietuvos garbei.
Konsulas perskaitė Lietuvos prezi-
dento  Antano Smetonos sveikinimą
ir 59 chorai, muzikui Žilevičiui diri-
guojant, dainavo lietuvių dainas.
Publikoje, mano kairėje, sėdėjo senas
kunigas, už jo – visiems lietuviams
žinomas dr. Jonas Šliūpas, jo žmona
ir jų sūnelis, jaunas berniukas (jis
dabar yra Kalifornijoje garsus inži-
nierius, darantis daug gero Lietuvai).
Kada choras pradėjo dainuoti „Lietu-
va, brangi”, pamačiau, kad iš prie
manęs sėdėjusio senelio kunigo akių
rieda ašaros. Aš jį paklausiau: „Kas
jūs esate ir kodėl ta ašara?” Jis at-
sakė: „Aš esu kun. Milukas (jis 50 m.
leido Lietuvos rašytojų knygas ir
redagavo savo laikraštį „Žvaigždę”),
o ašara tai dėl Lietuvos, jaučiu jai di-
delę nelaimę.”

Iš Niujorko atvykau į Čikagą.
Pirmiausia, mane Cicero vargoninin-
kas Mondeika nuvežė į „Draugą”. Jis
tada buvo 23-ioje gatvėje, prie Aušros
Vartų bažnyčios. Pastato antrame
aukšte buvo „Draugo” redakcija.
Užeinu pas vyr. redaktorių Leonardą
Šimutį. Jis labai susirūpinęs man sa-
ko: „‘Laužiau galvą’ ir nežinau, ką
rašyti į ‘Draugą’ apie Lietuvą. Karas
eina prie Lietuvos sienos ir nežinau,
kas dabar vyksta Lietuvoje. Skambi-
nau konsului dr. P.  Daužvardžiui, jis
nieko nežino. Skambinau į Vašing-
toną mūsų atstovui Žadeikiui, ir tas
nieko nežino, ir neturi jokių žinių iš
Lietuvos.” Tada aš jam pasakiau, kad
prieš porą dienų buvau Brooklyne ir
kun. Pakalnis savo automobiliu mane
išvežė į Brooklyno parką pasivaži-
nėti. Bevažiuojant man buvo dvi nau-
jienos. Viena – automobilis jau turėjo
radiją ir antra – radijo žiniose prane-
šė, kad Lietuva paskelbė dalinę mobi-
lizaciją. Nežinau, ar jis šią žinutę dėjo
į „Draugą” ar ne. Bet mane stebino jo
toks didelis rūpestis Lietuvos likimu.

Kada aš antrą kartą, jau po karo,
atvykau į Ameriką, Šimutis man pa-
sakojo, kad kada 1940 m. Lietuva  So-
vietų Rusijos buvo okupuota, aš nuė-
jau pas „Naujienų” red. dr. Grigaitį ir
jam pasakiau: „Paduokim viens ki-
tam ranką, meskim tuos ginčus, pa-
kvieskim tautininkų atstovą p. Olį ir
‘Sandarą’ ir bendrai kovokime dėl
Lietuvos laisvės.” Tada ir gimė „Al-
tas”. Šimutis buvo vienas iš tų idea-
listų, kurie gyveno ir kovojo dėl Lie-
tuvos. Girdėjau, kad Šimutis neturėjo
nei savo namo, nei savo automobilio,
bet buvo patenkintas redaguodamas
„Draugą”. Man teko su šiuo idealistu
atsisveikinti jam mirštant ligoninėje.
Man paskambino Albertas  Vinikas:
„Važiuokime atsisveikinti su Šimu-
čiu, kuris yra prie mirties ligoninėje
(A. Vinikas čia gimęs, žinomas de-
mokratų partijos veikėjas, ir savo
mieste einąs aukštas pareigas, bet
buvo didelis Lietuvos patriotas ir Ši-
mučio bei „Alto” dešinioji ranka In-
dianoje). Jis mane nuvežė į ligoninę.
Šimutis apsidžiaugė pamatęs  Viniką.
Šimutis, kiek atsigavęs, sako: „Džiau-
giuosi, kad prieš mirtį dar suspėjau
parašyti ‘Alto’ istoriją. Ją rašyti man
buvo lengva, nes visą laiką vedžiau
dienoraštį.” Atsisveikinti jiems nebu-
vo lengva. Šimutis paėmė Viniko ran-
ką ir abu tylėjo, matyti, ieškojo žo-
džio, kurį sunku jiems surasti po 40
metų bendros draugystės ir darbo.
Pagaliau Šimutis tarė: „Vyrai, nepa-
lūžkite ir kovokite vieningai dėl Lie-
tuvos laisvės. Nepraraskite Lietuvos
laisvės vilties.” Aš stovėdamas šalia,
žavėjausi tų dviejų Amerikos lietuvių
meile savo tėvynei. Be Šimučio daug
idealizmo ir meilės „Draugui” parodė
ir pats Marijonų vienuolynas. Prisi-
menu du marijonus broliukus: Žvin-
gilą ir Margį, kurie yra kilę iš Gary
lietuvių parapijos. Jie visą savo vie-
nuolišką gyvenimą praleido dirbdami
„Draugo” spaustuvėje. Ne tik jie, bet
ir visi kiti marijonai, net ir čia gimę,
didžiavosi savo „Draugu”. Dėl to
„Draugas” ir sulaukė 100 metų.

Apie „Draugo” kultūrinę dalį Sta-
sys Goštautas parašė išsamų straips-
nį. Apie vėlesnius „Draugo” redakto-
rius rašė „Drauge” dr. K. Ambrozai-
tis. Tai man tenka priminti anų laikų
praeitį ir padaryti keletą išvadų.
„Draugas” per tuos 100 metų buvo
vadovaujantis dienraštis, nes rėmėsi
123-mis lietuvių parapijomis Ameri-
koje. Tos parapijos turėjo vargoninin-
kus-muzikus, šie turėjo chorus. Ir jie
buvo anų laikų vieninteliai kultūros

nešėjai. Jie ir buvo „Draugo” kultū-
rinio priedo užuomazga. Antroji išei-
vių banga – beveik visi skaitė „Drau-
gą”, nes liberalių pažiūrų išeiviai
skaitė „Draugo” literatūrinį priedą.
Aš manau, kad „Draugui” 100 metų

išsilaikyti padėjo idealistai, tai gal ir
dabar, atsiradus idealistų grupei, gal
ji padėtų pratęsti „Draugo” egzisten-
ciją.

Sėkmės „Draugui”, žengiant į
antrąjį šimtmetį!
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

Profesionalus paveikslų, plakatų 
ir nuotraukų įrėminimas

sumažintomis kainomis. 
10 metų patirtis. 

Didelis medinių ir metalinių rėmų
pasirinkimas. Naujausi ,,Gemini”,

,,Arquati”, ,,Omega” rėmų ir 
pasportų pavyzdžiai. 

ART Links Studio 708-655-0195

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

4536 W. 63rd St., Chicago.
(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,

priešais „Draugo” redakciją).

FIRST RATE
REAL ESTATE

AUÕRA PADALINO
Real Estate Consultant

Cell.: 312-805-4851
Fax.: 773-767-9886

E-mail: Ausra.padalino@gmail.com
4545 W 67th Street, Chicago, IL 60629

Bus.: 773-767-2400

VISOS NEKILNOJAMO TURTO PASLAUGOS

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

PERKASIÙLO DARBÂ

Norèçiau pirkti naudotâ 
8 milimetrû kasetinê video

kamerâ Sony Camcorder
Tel. 708-448-5545,

Leonas

Reikalingas žmogus
darbui ofise. Privalo laisvai

kalbėti angliškai, dirbti
kompiuteriu. Resume siųsti:
fax.: 708-352-3703
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MADOS, MADOS, MADOS

Apsilankykite www.draugas.org

PAVASARIO MADOS 2009

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Accounting
Income TAX Consulting

AUŠRINÈ KINKIENÈ

Pagaliau pavasaris, nors ir kalen-
dorinis, tačiau vis tiek smagu. Jau ir
dienos ilgesnės, ir nuotaika visai kita.
Taip ir norisi nusimesti tuos pabodu-
sius paltus, šalikus, kepures ir išlėkti
vienplaukei, įsispyrus į madingą auk-
štakulnę avalynę, užsimetus lengvą,
stilingą lietpaltį ar švarkelį. O kur
dar milžiniški papuošalai, beje, šių
metų mados šauksmas, ir vyriškos
skrybėlės, primenančios damų skry-
bėlaites? Apie tai ir dar daugiau, kas
madinga šiais metais, ir pakalbėsiu.
O naujovių išties yra. Nors ta mada,
iš kurio  kampo bežiūrėtum, sukasi
ratu ir gana sparčiu, tačiau kaskart
atneša kažką kitoniško.

Geometrinės formos, įmantrūs
siluetai, neįprasti ilgiai

Drabužiai šį pavasarį įgauna geo-
metrines formas – ar  raštų, ar sukir-
pimo, ar tiesiog bendro įvaizdžio pa-
galba. Siluetai gana drąsūs – nuo
kvadratinių, trapecinių iki pernelyg
prigludusių, išryškinančių moteriš-
kas linijas. Apykaklės ir kaklo iškirp-

tės tiek ovalios, tiek trikampės ir tik-
rai labai gilios. O dėl drabužių ilgių,
tai suknelių ir sijonų ilgiai labai
įvairūs, tačiau į madą skverbiasi gana
neįprastas ir, kiek teko pastebėti, ne-
l-abai moterų mėgstamas ilgis – ties
blauzdų viduriu. Kelnių tiek ilgiai,
tiek formos labai įvairios. Pastebimas
lengvas kritimas, siaurėjantis į apa-
čią. Taip pat kai kurie madų kūrėjai
siūlo kombinezono tipo kelnes, ku-
rios šiek tiek primena rytų kovos me-
nų aprangą, „kimono”.

Lietpalčiai, švarkeliai –
jūsų vizitinė kortelė

Šiais metais madų  kūrėjai sudėjo
jei ne visą, tai labai daug vaizduotės,
kurdami pavasario švarkelio ir liet-
palčio siluetus. Vilkėdama tokius dra-
bužėlius moteris tikrai neliks nepa-
stebėta. Tokį lietpaltį siūloma dėvėti
tiek dieną, tiek vakare. O jei jis dar
siūdintas iš prabangios medžiagos,
tai gali tikrai pakeisti išeiginį drabu-
žį, belieka prisitaikyti tinkamą ava-

lynę ir madingus papuošalus. Kal-
bant apie švarkelį, tai jam šių metų
pavasario garderobe suteikiama di-
džiulė garbė. Mat jis šiais metais tam-
pa tikru meno kūriniu,  yra puoštas
daugybe detalių ir, svarbiausia, į ma-
dą grįžta taip seniai užmiršti peteliai.

Sodrios, ryškios 
spalvos

Šių metų pavasariui madų kūrė-
jai renkasi sodresnes, tačiau gyvas,
žaismingas spalvas. Labai madingos
turkio, koralo, derinamos su kremine
spalvos. Vis dėlto, kiek mados kūrėjų,
tiek ir idėjų. Kai kurie iš jų, nesisten-
gia žengti su naujovėmis, o gal tiesiog
nori išlikti ištikimi savo vizijai, rink-
damiesi ramius, neutralius (angl.
„nude”,) atspalvius. Neapsieinama ir
be blizgesio. Tai sakytina kalbant
apie medžiagas, apdailą ir apie deta-
les.

Ypač aukšta avalynė, 
milžiniški papuošalai

Tiek šio pavasario avalynė, tiek
papuošalai, jeigu taip galima būtų sa-
kyti, kuklumu nepasižymi. Šių metų
pavasariui avalynė siūloma su išties
aukšta ir masyvia pakulne, naudo-
jant natūralias medžiagas: odą, pin-
tas vyteles, medį, metalą. Tiek kaklo
papuošalai, tiek įvairiausios apy-
rankės ir sagės – tikrai milžiniško
dydžio. Pasidabinus tokiais papuoša-
lais, kuriems renkamasi pusiau bran-
gus akmuo, stiklas, koralai, metalas,

visa moters apranga įgauna savotiško
teatrališkumo, priemena senovinius
filmus ir jų herojes. 

Tiek trumpai norėjau apžvelgti
šių metų pavasario madas ir gerbia-
mas „Draugo” skaitytojas supažin-
dinti su jos naujovėmis ir pagrindinė-
mis kryptimis.

R. Latvio nuotr.

IŠRINKIME GERIAUSIUS
Atstovus į JAV Lietuvių Bendruomenės

XIX-tą TARYBĄ
Rinkimai vyks 2009 m. gegužės mėn. 9-17d.

Balsuokite savo apylinkėje, paštu ar internetu. 
Balsavimo informaciją rasite http://www.javlb.org arba 
kreipkitės į savo apylinkės rinkimų komisiją ar valdybą.
Lietuvių Bendruomenė yra visų lietuvių organizacija – 
Ji mums reikalinga. Visų lietuvių pareiga yra balsuoti. 

Parodykim savo vienybę!
JAV LB Krašto valdybos rinkimų komisija

29 Fox Hill Lane, Milton, Ma 02184
617-698-2162 arba 617-212-2460

Email: tarybosrinkimai2009@gmail.com

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose 

Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose.
Patarnavimas 24 val.
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Mokslininkas, gyvenimą pašventęs 
Mažajai Lietuvai

VYTAUTAS ŽEIMANTAS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Dienos šviesą išvydo įdomi knyga
„Algirdas Matulevičius apie Mažąją
Lietuvą”. Ją išleido Mokslo ir encik-
lopedijų leidybos institutas. Ji skirta
humanitarinių mokslų daktaro, žy -
maus Mažosios Lietuvos tyrėjo, en -
ciklo pedininko, visuomenės veikėjo
Al girdo Matulevičiaus 70-osioms gi -
mi mo metinėms. Mane, gerai pažįs-
tantį Algirdą Matulevičių, šis solidus
skaičius gerokai trikdo. Sunku juo
patikėti, kai matai aukštą, gražiai
nu augusį, tvirtą vyrą, entuziastingai
trykštantį naujų darbų užmojais,
nevengiantį ir aštraus polemiško dis-
puto, ir tolimų kelionių. 

Man patinka šis darbštus ir ta -
len tingas žmogus, jo būdingas bruo -
žas – rašyti istorijos darbus be komp -
romisų, konjunktūrinio prisitaikymo,
kurio buvo reikalauta sovietmečiu.
Todėl jam iš pradžių ir buvo nelengva
skelbti savo darbus. Tačiau jis visą
laiką siekė artėjimo prie istorinės tie -
sos. Todėl dabar ir gali džiaugtis pa -
siektais rezultatais.

Ši knyga – tai pirmas ir, manau,
ne paskutinis, bandymas apibendrin-
ti plačiašakę daktaro Algirdo Matule -
vičiaus mokslinę ir visuomeninę veik-
lą, surinkti ir aprašyti jo mokslo dar-
bus ir mokslo populiarinimo publi -
kacijas. Knygos straipsniai yra dub -
liuo jami vokiečių ir rusų kalbomis.

Akademikas Vytautas Merkys
įva diniame straipsnyje „Istorijos ir
en ciklopedijų darbų baruose” aukštai
vertina Algirdo Matulevičiaus moks -
linę veiklą ir nuopelnus leidžiant lie -
tu viškąsias enciklopedijas. 

„Jis Vilniaus universiteto auklė-
tinis, iš pat pradžių pasižymėjęs dar -
b štumu ir moksline iniciatyva. 1970
m. atėjo į Istorijos institutą stoti į as -
pirantūrą, įstojo lengvai. Norėjo rašy -
ti apie lietuvių tautinį sąjūdį, jam bu -
vo patarta į šią klampią problemą ne -
sileisti, – laikai buvo nepalankūs.
Opių temų nebijojo, sutarėme (buvau
paskirtas jo disertacijos moksliniu va -
dovu), kad reikia pažadinti blėstantį
istorikų dėmesį Mažajai Lietuvai.
Apie kryžiuočių laikus pokario me -
tais daktaro disertaciją Maskvoje ap -
gynė Povilas Pakarklis, o apie jos et -
ninę sudėtį didelę studiją parašė mas -
k viškio Etnografijos instituto bend -
radarbis Pavelas Kušneris. Sugal vo -
jome sustoti prie mažiausiai tyrinėto
XVIII amžiaus, – rašo akademikas
Vy tautas Merkys. – Žinojome, kas lei-
džiama Maskvai, tas draudžiama
mums Lietuvoje, todėl disertacijoje
et ninius dalykus reikėjo pridengti ag -
rariniais autochtonų lietuvių ir ko -
lonistų vokiečių santykiais, jų nely -
gia teisiškumu. 1970 m. keitėsi Isto -
rijos instituto direktoriai, vietoj Juo -
zo Žiugždos atėjo Bronius Vaitke -
vičius. Šiomis tam tikros suirutės są -
lygomis tema buvo patvirtinta. Diser -
tantas dirbo uoliai bei atkakliai, pagi -
lino vokiečių kalbos žinias ir galėjo
lais vai pasinaudoti vokiečių istoriog -
rafija ir šaltinių publikacijomis. Di -
sertaciją oponentai įvertino gerai, to -
dėl gynimas praėjo sklandžiai. Deja,
B. Vaitkevičius šio vertingo darbo
publikuoti neleido; monografija išėjo
tik Sąjūdžio laikais”.

Įdomus ir šioje knygoje patalpin-
tas akademiko Zigmo Zinkevičiaus
straipsnis „Gyvenimą paskyręs Ma -
ža jai Lietuvai”. Jis irgi pabrėžia ypač
reikšmingą Algirdo Matulevičiaus in -
dėlį į Mažosios Lietuvos istoriografi-
ją. „Istorikas daktaras Algirdas Ma -
tu levičius Mažąja Lietuva ėmė do -
mėtis nuo 1963 metų, dar studijuoda -
mas Vilniaus universitete. Referatus
apie lietuvių tautinį sąjūdį, mažlietu-
vių ir didlietuvių ryšius leidžiant
„Aušrą”, „Varpą”, kitus tautinio at -
gimimo šauklius skaitė Kijevo, Ode -
sos, Novosibirsko, Maskvos, Tartu,
Vilniaus studentų mokslinėse konfe -
rencijose. Nuo 1969 m. Mažosios Lie -
tu vos ir lietuvininkų, Prūsijos ir prū -
sų problemas tiria pastoviai, siste -
mingai. 1973 m. apgynė labai gerai
įvertintą disertaciją. (...) Įgijo tarp-
tautinį pripažinimą nuo 1991 m. da -
lyvaudamas mokslinėse konferencijo -
se Vokietijoje, Lenkijoje. Žinomas iš -
eivijoje”, – rašo akademikas Z. Zin ke -
vičius. 

Pasak akademiko Z. Zinkevi -
čiaus, Algirdo Matulevičiaus, žymiau-
sio Mažosios Lietuvos istoriko, studi-
jose, kuriose gausiai panaudota šalti -
nių ir literatūros (daugiausia vokie -
čių), sprendžiamos esminės prūsų ir
lie tuvininkų, arba mažlietuvių, išliki-
mo per keletą šimtmečių problemos.
Kaip užkariautų prūsų dalis valdant
Kryžiuočių ordinui žuvo per karus,
sukilimus, o likusiųjų dauguma Prū -
si jos kunigaikštystės laikais (1525-
1701 m.), iki XVIII a. pradžios, baigė
asimiliuotis su atvykėliais vokiečiais
arba artimai giminingais lietuviais.
Lygindamas archeologinius, lingvisti -
nius, istorinės geografijos, istorijos
duo menis A. Matulevičius išnagri nė -
jo, kaip iki XVI a. Prūsijoje susidarė
et ninė, etnografinė-etnokultūrinė lie -
tuvininkų bendruomenė, o jų kraštas
vadinamas Mažąja Lietuva. A. Ma tu -
levičius įrodė, kad lietuvininkai yra
au tochtonai, o ne vieni ,,kolonistai”
iš Didžiosios Lietuvos, kaip teigia kai

kurie vokiečių istorikai. Jis patiksli-
no Mažosios Lietuvos, lietuvių kalbos
paplitimo Prūsijoje ribas, sudarė
originalių žemėlapių. 

A. Matulevičiaus mokslinės išva-
dos kertasi ir su dabartiniais rusų
pro  pagandistais, kurie išvis neigia to
krašto kelių tūkstantmečių baltiš ku -
mą.

Apie keturiasdešimt metų A. Ma -
tu levičius yra paskyręs enciklopedijų
leidybai. Nors nežinia, kaip jo gyveni -
mas pakryptų, jei būtų jaunystėje, po
disertacijos gynimo paliktas Istorijos
institute. Jo ten nepriėmė, nes tuo -
met buvo plėtojama ,,prestižinė” va -
di namosios socialistinės visuomenės
is torijos kryptis. O jo tyrimai, tau ti -
nės savimonės paieškos visiškai neti -
ko socializmo stiprinimui ar jo propa-
gandai. Žinoma, jei būtų likęs Isto -
rijos institute, galėjo atsidėti vien
mok sliniam darbui ir, galbūt, pa ra -
šyti daugiau monografijų ir kitokių
pub likacijų. 

Tačiau nėra to blogo, kas nei šeitų

į gera. Nuo 1972 metų dirbdamas vy -
resniuoju moksliniu redaktoriumi
Vy riausiojoje enciklopedijų redakcijo-
je, vėliau Mokslo ir enciklopedijų lei-
dykloje, nuo 1997 m. – Mokslo ir en -
cik lopedijų leidybos institute, A. Ma -
tulevičius parašė, suredagavo kelioli-
ka tūkstančių straipsnių. Itin reikš -
mingas jo darbas leidžiant „Visuotinę
lie tuvių enciklopediją” (2001–2009
m. išleista 14 tomų.) ir „Mažosios
Lie  tuvos enciklopediją” (2000–2006
m. – 3 tomai).

Beje, būtina pabrėžti, kad A. Ma -
tulevičius buvo vienas iš aktyviau sių
„Mažosios Lietuvos enciklopedijos”
iniciatorių, 1996–1998 m. pirmasis
redakcinės grupės vadovas, entu zias-
tingas autorius ir redaktorius.

Kaip teigia VLE Mokslinės tary-
bos sekretorius Antanas Račis, dabar
jis sėkmingai tvarko Lietuvos Didžio -
sios Kunigaikštystės, Mažosios Lietu -
vos, Prūsijos istorijos, taip pat isto -
riog rafijos straipsnius, – vienus reda -

guoja, papildo, kitus rašo savaran kiš -
kai. 

Savarankiškų tyrimų, kiek leido
sąlygos, irgi neatsisakė. Vis rasdavo
naujų temų, tačiau tyrimų objektas
ne sikeitė. Vaizdžiai kalbant, A. Ma -
tulevičius į mažlietuvių ir prūsų is to -
rijos vežimą įsikinkė visam gyveni -
mui. 

A. Matulevičius Mažąją Lietuvą,
jos istoriją siekia populiarinti ir kitais
būdais. Dar būdamas aspirantu ėmė
vadovauti jaunimo, mokytojų ir ki -
toms ekskursijoms į Karaliaučiaus
kraš tą. 

Nuo 1989 m. drauge su kitais or -
ganizavo kraštotyrines ekspedicijas
maž lietuvių ir prūsų istorinio pavel-
do liekanų ieškoti. A. Matulevičius iš -
vaikščiojo visą kraštą.

Vienoje iš tokių A. Matulevičiaus
vadovaujamų pažintinių kelionių mes
ir susipažinome, kitose kelionėse ir
su sidraugavome.

Drauge su kitais 1989 m. jis įs -
teigė Mažosios Lietuvos reikalų tary-
bą ir buvo vienas jos vadovų. A.
Matulevičius priklauso Mažvydo kny-
gos bičiulių, ,,Prūsos” klubams, Vy -
dū no draugijai.

Be šių A. Matulevičiaus darbų
Ma žosios Lietuvos istorijos ir kul tū -
ros istorijos pažinimas būtų kur kas
skurdesnis. Jo darbai žadina et ninę
krašto atmintį ir kliudo ją iškraipyti.
Juk jis įrodė, kad nors lietuvininkai
buvo lojalūs Prūsijos valdžiai, ypač
cie soriui (karaliui), buvo vokiečių
val domos valstybės piliečiai, bet save
jie laikė ne vokiečiais, tik vokietkal -
biais. Jie save vadino lietuvininkais
prūsais. Šie tyrimai svarūs ne tik Ma -
žosios Lietuvos istoriografijai, bet ir
visam europos supratimui, aktualūs
šių laikų Europinei politikai, demo k -
ra tiniams procesams.

Tai, beje, pasitvirtino tik pasi ro -
džius šiai knygai. Štai ką rašo A.
Matulevičui istorikas Arthur Her -
mann, gyvenantis Vokietijoje, Heidel -
berg: „Jūsų knygą nedelsiant įtrau -
kiau į Vokietijos bibliotekų sistemą,
kad būtų visiems prieinama. Per savo
gyvenimą surinkote labai daug žinių.
Jos visos pasitarnaus ateičiai”.

Didžiąją knygos dalį sudaro
Algirdo Matulevičiaus bibliografija.
Čia ypač vaisingai padirbėjo Audronė
Matijošienė, surinkusi per dešimtme -
čius išsisklaidžiusias po įvairius Lie -
tuvos ir užsienio leidinius jubiliato
pub likacijas, be to, skelbtas ne tik lie -
tu vių, bet ir vokiečių, rusų, lenkų,
anglų kalbomis. Pirmojoje bibliogra -
fijos rodyklės dalyje chronologiškai
su registruotos A. Matulevičiaus mok -
s linės publikacijos, straipsniai iš ži -
ny ninių leidinių, recenzijos, žemė la -
piai, mokslo populiarinimo ir kitos
publikacijos. A. Matijošienė aprašė ir
darbus, kuriuos jis redagavo, recen -
za vo, konsultavo ar buvo redaktorių
kolegijų narys. Atkreipiau dėmesį į
skyrių „Literatūra apie Algirdą Ma -
tulevičių”. Jame beveik 150 šaltinių.
Apie A. Matulevičių, jo mokslinę
veiklą rašė ir vertino įvairių šalių
spauda lietuvių, vokiečių, rusų ir len -
kų kalbomis. Dėmesį skyrė ir lietuvių
išeivijos spauda, ypač Čikagos „Drau -
gas”, kuris tikrai negaili vietos Ma žo -
sios Lietuvos problematikai.

Knygoje yra pluoštas nuotraukų,
asmenvardžių rodyklė.

Šiemet daktaras Algirdas Matulevičius buvo apdovanotas ordino ,,Už nuopelnus
Lietuvai” Riterio kryžiumi. Apdovanojimą įteikė Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus.
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MIRTIES SUKAKTYS

A † A
Dr. ALGIRDAS K. MACIŪNAS

1913.01.10–2008.03.22
A † A

Dr. GENOVAITĖ STRIKAITĖ
MACIŪNIENĖ

1917.XI.20–2007.02.15

Šventos Mišios už mylimų Tėvelių sielas bus aukoja-
mos sekmadienį, kovo 22 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijoje, Lemonte; sekmadienį, kovo 22 d. 9 val.
ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles; sekmadienį,
kovo 29 d. 2 val. p. p. Church of Epiphany, Georgetown,
Washington D.C.

Prašome prisiminti a. a. Algirdą ir a. a. Genovaitę
savo maldose.

Liūdi vaikai ir šeimos

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
GEDIMINAS SAKEVIČIUS

2009 m. kovo 23 d. sueina penkeri metai, kai mūsų mylimas
tėvelis užbaigė savo žemės kelionę ir iškeliavo Amžinybėn.

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, kovo 29 d. 10:30 val.
ryto  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Kartu bus auko-
jamos šv. Mišios už mūsų mylimą broliuką,

A † A
RIMĄ JUOZĄ SAKEVIČIŲ,

kurį iš šio pasaulio Dievas pasišaukė vardadienio dienoje, 1995
m. kovo 19 d.

Lai gailestingas Dievas suteikia jiems Amžiną ramybę, o
šviesūs prisiminimai telieka su mumis visada.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi-
minti Gediminą ir Rimą savo maldose.

Nuliūdę Vida, Kęstutis ir Audrius

Brangiai mamytei
A † A

RASAI POSKOČIMIENEI

Amžinybėn išėjus, reiškiame užuojautą vyrui REMI-
GIJUI, vaikams, mūsų mieliems draugams studen-
tams ateitininkams LINAI, MARIUI ir SIGAI, MA-
RIUI ir ERIKUI BERNER bei visiems POSKOČIMŲ
ir ŠOLIŪNŲ šeimų nariams.

Užaugome kartu. Jos meilė ir daina aidės amžinai.

Studentų Ateitininkų sąjunga

Mielai draugei ir buvusiai Moks-
leivių Ateitininkų sąjungos Centro val-
dybos pirmininkei

A † A
RASAI POSKOČIMIENEI

išvykus į Dievo švelnų globį, reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą jos vyrui REMIGIJUI, vaikams: MAS Cent-
ro valdybos iždininkei LINAI, MAS Centro valdybos
tinklalapio vedėjui MARIUI, SIGAI, MARIUI ir ERI-
KUI BERNER, mamai ALDONAI ŠOLIŪNIENEI, jos
seserims: AUDRONEI, VIDAI, ZITAI, broliams: LI-
NUI, SAULIUI ir KASTYČIUI su šeimomis ir visai
POSKOČIMŲ ir ŠOLIŪNŲ giminei.

Neužmiršim jos šypsenos, entuziazmo ir dainų. Ji
visa atnaujino Kristuje.

Moksleivių Ateitininkų sąjunga

A † A
VYTAUTUI BELECKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai  GENUTEI
ir visiems giminėms.

Sunny Hills Lietuvių Bendruomenė

A † A
URSULA SABRINSKAS

Mirė 2009 m. kovo 19 d., sulaukusi 89 metų.
Gyveno Cicero, IL.
Nuliūdę liko: duktė Dalia Harris, anūkė Teresa.
A. a. Ursula buvo žmona a. a. Juozo B. ir mama a. a. Vido.
Velionė pašarvota pirmadienį, kovo 23 d. nuo 10:45 val. ryto Šv.

Antano bažnyčioje, 1501 S. 50 th  Ave., Cicero, IL, kurioje 12 val. bus
aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a.a. Ursula bus palaidota Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse.

Liūdinti šeima

Ivins/Moravecek Funeral Home, Riverside, tel. 708-447-2261
arba www.moravecek.com

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

,,DRAUGAS”
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�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius kviečia kovo mėn. 27 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. į Bočių menę,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
pasiklau syti paskaitos ,,Finansinė
padėtis  JAV ir Lietuvo je”. Paskaitą
skaitys pasaulyje ir Lie tuvoje gar sus
finan sininkas Antanas Grina.

�FSS Čikagos skyrius ruošia
margučių marginimo vakaronę, kuri
įvyks š. m. balandžio 3 d. 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, apa-
tinio aukšto valgykloje. Norintys da-
lyvauti ir gauti informacijos, ką at-
sinešti, skambinkite Jolandai tel.:
630-257-2558.

�Didįjį penktadienį, balandžio
10 d., 12–3 val. p. p. ,,8 Dienos cen-
tras” (8th Day Center) kviečia visus į
Čikagos centrą prisijungti prie ei -
tynių, ku rios prasidės Congress aik š -
tės šiaurės kampe (Michigan ir Con g -
ress),  už visuotinį teisingumą. Tema
„Kas skelbs Žodį?” Eitynės vyks
Kryžiaus kelio principu, pakeliui sus -
to jant penkiose stotyse (Congress
Pla za, Board of Trade, Federal Plaza,
Daley Plaza, Thompson Ctr. Plaza) ir

atkreipiant dėmesį į neteisingų vi -
suotinių potvarkių skaudžią įtaką
tam tikroms asmenų grupėms bei
mel džiantis, kad tokie potvarkiai
būtų keičiami. Daugiau informacijos
tel.: 312-641-5151 arba

www.8thdaycenter.org

�Kviečiame į LUMA. Š. m. vasa -
rio 8 d. daktarės Romualdos Lauri -
nai tės-Johnson iniciatyva įsteigtas
Lietuvos universitetų moterų asociaci-
jos (LUMA) Čikagos skyrius kviečia
prisijungti moteris, kurios norėtų:
remti tarptautinių diplomuotų mote -
rų bendradarbiavimą; kelti kul tūrą ir
švietimą Lietuvoje ir išeivijoje lietu-
vių bendruomenėje; skatinti moteris
intelektualiniam darbui ir profesi -
niam tobulėjimui, ypač akcentuojant
moters vaidmenį šeimoje; rūpintis
moterų ir vyrų lygiateisiškumo įgy -
ven dinimu; rinkti ir skleisti medžia -
gą apie iškilias lietuves moteris;
lankyti kultūrines vietas, pažinti
savo kraštą. Norinčios tapti LUMA
na rėmis gali skambinti R. Lauri -
naitei-Johnson (pirmininkė), tel. 708-
499-2013, arba rašykite el. pašto
adresu: mdromualda@yahoo.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

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

IŠ ARTI IR TOLI...

�Cicero Šv. Antano bažnyčioje Gavėnios susikaupimo va karas bus
ketvirtadienį, kovo 26 d. Šiam vaka rui vadovaus iš Lietuvos atvykęs  kun.
Oskaras P. Volskis, Marijos radijo direktorius. 5 val. p.p. – pusvalandžio kon-
ferencija; po to – su  sitaikinimo sakramentas (bus klau so ma išpažinčių), o po
jų atnašaujamos šv. Mišių auka su homilija. Po pa maldų – pabendravimas.
Kun. O. Vol s kis turi labai didelę kalbėjimo prak ti ką. Vien per Marijos radiją
jis yra paruošęs daugiau nei tūkstantį radijo laidų. Visi nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, dvi Ga vė-
nios susikaupimo popietes (kovo 27 ir kovo 28 dienomis) ves svečias iš
Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis. Abi popietės prasidės 2 val. p. p. ir baigsis
5 val. p. p. Pradžioje bus klausoma išpažinčių, po jų – pusvalandžio konferen-
cija. Po konferencijos – Kry žiaus kelias (tik kovo 27 d.) ir  šv. Mišios. Visi
nuoširdžiai kviečiami da lyvauti.

�Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž ny  čioje
sekmadienį, kovo 29 d., 10 val. r. šv. Mišių auką atnašaus svečias iš Lietuvos
– kun. Oskaras P. Volskis. 

Gavėnios susikaupimo popietės

Koncer to programą atliks solistai 
Edmundas Sei lius (tenoras) ir 

Kristina  Zmai lai tė (sop ranas). 
Akompanuos Edvinas Mink štimas. 

Bilietus į kon certą galėsite nusipirkti prie įėjimo durų.

DIENRAŠČIO ,,DRAUGAS” (1909–2009)
JUBILIEJINIS KONCERTAS

kovo 22 d. 2 val. p.p. 
Maria gimnazijos auditorijoje
6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629

Edvinas Mink štimas Kristina  Zmai lai tė ir Edmundas Seilius

St. Monica parapijos baž nyčios patalpose
(Indianapolis, IN) Daiva Miller mokė
susi rin kusiuosius kaip nudažyti mar-
gučius. Ji ne tik mokė marginti, bet
papasakojo ir apie Lie tuvą. Susi-
rinkusiems (jų buvo per 30 asme-
nų) šis užsiėmimas labai patiko!

Aleksandros  Simonaitienės 
nuotraukoje:  Daiva Mi ller
(kai rėje) su dukra Giedra
Campbell prie nudažytų
margučių.

�Š. m. kovo 28 d., šeštadienį, Šv.
Petro lietuviškoje parapijoje Bostone
vyks III JAV lietuvių katalikų Sie -
lovados konferencija, kurią ruošia
Lie tuvos vyskupų konferencijos Už -
sienio lietuvių katalikų sielovados de -
legatūra. Kviečiami dalyvauti lie tu -
vių sielovadoje dirbantys kunigai, pa -
rapijų tarybų nariai, parapijos veik -
loje dalyvaujančios ir ją remian čios
organizacijos, vienuolijos, parapijie -
čiai ir sielovados bendradarbiai. Ad -
resas: 50 Orton Marotta Way, South

Boston, MA. Registraciją veda admin.
Rūta Rusinienė  tel.: 416-233-7819
ar ba el. paštu: admin@sielovada.org.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

,,Lithuanian Heritage” žurnalas 
sveikina dienraštį ,,Draugas” šimtmečio proga 

ir linki gyvuoti dar daug daug metų.
Lilė ir Valentinas Ramoniai


