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JAV turi paisyti Rusijos interesų Baltijos šalyse

Komisijos ataskaita buvo perduota ir Barack Obama administracijai, ir Rusijos prezi
dentui Dmitrij Medvedev. SCANPIX nuotr.

PERIODICALS

Vilnius, balandžio 29 d. (Bal- 
sas.lt) - Iš didžiausių JAV partijų at
stovų sudaryta nepriklausoma ko
misija parengė ataskaitą apie JAV ir 
Rusijos santykius. Ataskaitoje teigia
ma, kad nepaisant to, jog strategi
niai Washington interesai neleidžia 
Rusijai vyrauti Baltijos šalyse, tačiau 

Washington turi paisyti Maskvos in
teresų regione.

Komisijos ataskaita, kurioje pa
skelbta 19 patarimų, buvo perduota 
tiek Barack Obama administracijai, 
tiek Rusijos prezidentui Dmitrij Med
vedev.

Ataskaitoje teigiama, kad dėl da

bartinės ekonominės krizės Rusijos 
vaidmuo pasaulyje neabejotinai su
menko, tačiau, jei į pasaulinį ir pačios 
JAV saugumą būtų žvelgiama plačiai, 
tai Rusija vis dar lieka pagrindiniu 
veiksniu ir vienintele valstybe, galin
čia fiziškai nušluoti JAV nuo žemės 
paviršiaus.

Komisijos ataskaitoje politikai 
raginami „pro medžius matyti miš
ką”. Iš esmės tai reiškia raginimą, 
kad menko svarbumo klausimai dau
giau nebetrikdytų esminių derybų 
dėl branduolinio nusiginklavimo, gin
kluotės Europoje mažinimo ir pan.

Be to, teigiama, kad Rusijos įsi
veržimas į Gruziją ir Ukrainai bei 
Baltijos valstybėms daromas spaudi
mas yra labai rimti ženklai. Strategi
niai JAV interesai teigia, kad Rusijai 
neturi būti leidžiama vyrauti šiuose 
regionuose ir Washington dėl to turi 
tvirtai remti Baltijos valstybių bei 
Ukrainos nepriklausomybę. Tačiau 
JAV raginamos skaitytis su faktu, 
kad ir Kremlius šiose šalyse turi savų 
strateginių teisėtų interesų.

Nukelta į 6 psl.

Aukštas NATO 
pareigūnas giria 
Lietuvos karius

Vilnius, balandžio 29 d. (ELTA) 
- Lietuvoje viešintis NATO karinio 
komiteto pirmininkas admirolas 
Giampaolo Di Paola aukštai įvertino 
Lietuvos karių profesionalumą ir di
delį indėlį stabilizuojant padėtį Af
ganistane.

NATO karinio komiteto vadovas 
pažymėjo, kad Lietuva buvo ir išlieka 
patikima partnerė vykdant tarptau
tines saugumo operacijas.

Svečias su prezidentu Valdu 
Adamkumi aptarė ir organizacijos 
vieningumo bei pajėgumų stiprinimo 
klausimus.

V Adamkus pabrėžė, kad Lietu
va tęs savo ilgalaikius įsipareigoji
mus atkuriant saugumą ir stabilumą 
Afganistane, todėl šioje šalyje sutelks 
didžiąją dalį tarptautinėms operaci
jos skiriamų išteklių.

Aukščiausias karinis NATO pa
reigūnas, į Lietuvą atvykęs kariuo
menės vado generolo leitenanto Val
do Tutkaus kvietimu, susitiks su 
Seimo pirmininku, ministru pirmi
ninku, krašto apsaugos ministre, 
lankysis Karinių oro pajėgų bazėje 
Šiauliuose.

NATO karinis komitetas, ku
riam pirmininkauja admirolas G. Di 
Paola ir kurio narys yra generolas 
leitenantas V Tutkus, yra aukščiau
sia karinė įstaiga, teikianti patari
mus Šiaurės Atlanto Tarybai, Gyny
bos planavimo komitetui ir Branduo
linei planavimo grupei. G. Di Paola 
komitetui atstovauja šiose aukščiau
siose strateginėse tarnybose.

Nerimas dėl gripo - ir Lietuvos ambasadoje
Čikaga, balandžio 29 d. (BNS/ 

„Draugo” info) - JAV vyriausybės pa
reigūnai patvirtino, kad šalyje nuo 
naujos atmainos kiaulių gripo viruso 
mirė pirmas žmogus - metų ir 11 
mėn. vaikas. Tai pirmasis mirties nuo 
kiaulių gripo atvejis už Meksikos, ku
ri labiausiai kenčia nuo šios ligos pro
trūkio, ribų. Pareigūnai daugiau de
talių nepateikė, tik sakė, kad vaikas 
mirė Texas.

Tūkstantmečio odisėja pasiekė Kanadą

Iškilmingas buriuotojų sutikimas Halifax uoste. Mindaugo Rutkausko nuotr.

Halifax. balandžio 29 d. (LR am
basados Kanadoje info) - Balandžio 26 
d. Tūkstantmečio odisėjos jachta „Am- 
bersail” pasiekė tolimosios Kanados 
krantus Nova Scotia provincijoje, kur 
Halifax uostamiesčio pagrindinėje aikš
tėje skambant dūdmaišio melodijoms 
buriuotojų laukė didelis būrys pasi
tinkančiųjų su Lietuvos vėliavomis.

Paradinėje „Karalienės” prie
plaukoje, skambant Lietuvos himnui,

Pasaulinė sveikatos organizacija 
(PSO) sako, kad visame pasaulyje jau 
patvirtinti mažiausiai 105 atvejai: 64 
JAV 26 Meksikoje, 6 Kanadoje, 3 
Naujojoje Zelandijoje ir po 2 Ispani
joje, Jungtinėje Karalystėje, Vokieti
joje. PSO duomenimis, Meksikoje 
nuo kiaulių gripo mirė 7 žmonės. 
PSO savo perspėjimą dėl naujos at
mainos gripo pandemijos sustiprino 
iki 4-osios fazės iš 6, kuri reiškia 

atplaukusios „Ambersail” jachtos 
įgulos nariai iškėlė didžiulę Lietuvos 
trispalvę. įgulą pasveikino provinci
jos premjero įgaliotinis Energetikos 
ministras Barry Barnet, miesto me
ras Peter Kelly, pakrantės direkcijos 
prezidentas Colin MacLean, Lietuvos 
ambasadorė Kanadoje Gintė Damušy- 
tė ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 
(LB) vicepirmininkė Rūta Kličienė.

Nukelta į 6 psl. 

reikšmingai padidėjusią riziką dėl pa
saulinio ligos protrūkio.

„Prasidėjus kiaulių gripui amba
sadoje Washington subūrėme koordi
nacinį centrą, mėginame stebėti pa
dėtį. Remiamės ir generaliniais kon
sulatais kituose JAV miestuose. Mek
sikoje Lietuva savo konsulato dar ne
turi, bet kandidatas į garbės konsulus 
Ronen Waisser Landau pasiryžęs 
mums pagelbėti”, Nukelta į 6 psl.
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Iš kelių oratorijų suręstas koncertas

Šiandien kiaulių gripu susir
gus keturiuose pasaulio žemy
nuose gyvenantiems žmonėms, 
o Texas valstijoje nuo šio viruso 
mirus pirmam amerikiečiui, bai
mė dėl galimos po visą pasaulį 
išpilsiančios epidemijos kaip 
niekad tikra. Žinomąjį ypač pa
didėja, sužinojus, Jog veiksmingi 
skiepai, Jei epidemija vis dėlto 
sparčiai pradėtų plisti, geriausiu 
atveju gali būti sukurti tik po 6-8 
mėnesių. Atrodo, Jog viruso 
baimė plinta greičiau, nei pats 
virusas. Bent keliuose JAV laik
raščiuose Jau pasirodė straips
niai apie „baimės virusą”, apė
musį ekonomiką. Žurnalistai ir 
analitikai pastebi, Jog Ir taip 
gerokai smuktelėjusi pasaulio 
ekonomika, paaiškėjus pir
miems kiaulių viruso atvejams, 
pati gali netrukus pasigauti 
virusą ir dar labiau sunegaluoti. 
Liaudyje sakoma, Jog nelaimės 
nevaikšto po vieną.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Ne kur kitur, o žydro dangaus 
laiminame Los Angeles mieste, Šv. 
Kazimiero šventovėje, Palmių sekma
dienio popietės metu parapijos choras 
ir solistai atliko tradicinį religinį kon
certą, Viktorui Raliui vadovaujant. 
Sakyčiau, muzikinis koliažas, ku
riame vyrauja melodija ir malonūs 
solistų tembrai. Patikimas religinės 
klasikos spalvingumas. Vargonais 
grojo šio instrumento meistrė Mary 
Lee Mistretta.

Los Angeles operoje dirbančio V 
Ralio dėka talkino jo bičiuliai operos 
solistai: sopranas Nicole Femandez, 
tenoras Liam McLachlan ir žymių 
Los Angeles choralų solistas bosas 
Carver Cossey.

Šį sykį ne visa programa buvo 
atliekama viršuje prie vargonų, kai 
klausytojams lemta sėdėti nusisukus 
nuo atlikėjų. Padaryta maža išimtis. 
Moterų kvartetas - vadovė Gražina 
Grinkevičienė, Ina Skardžiūtė, Mar
garita Vainutienė ir Nijolė Vitkaus
kaitė, sustojusios prie altoriaus pa
giedojo dvi giesmes: nežinomo auto
riaus „Marijos varpelis” ir W. A. Mo- 
zarto „Avė Verum”. Varpelis nuskam
bėjo įtaigiau nei Mozarto subtilus 
„Verum”.

DETROIT, MI________________________________________________________ _____________

Dariaus ir Girėno klubo susirinkimas
Dariaus ir Girėno klubo visuoti

nis narių susirinkimas įvyko balan
džio 19 d. Šv. Antano parapijos patal
pose, Detroit, MI. Dalyvavo 16 narių 
ir 2 svečiai. Susirinkimą pradėjo klu
bo pirmininkas Mykolas Abarius. 
Susikaupimo minute buvo prisiminti 
nuo 2007 m. mirusieji klubo nariai: 
Albinas Andriušaitis, Juozas Kin- 
čius, Alfonsas Lukas ir Albinas Gri
gaitis. Linas Orentas buvo pakvies
tas vesti susirinkimą. Buvo pristaty
ta ir priimta dienotvarkė. Paskutinio 
klubo susirinkimo protokolą, įvyku
sio 2007 m. balandžio 29 d., perskaitė 
sekretorė Regina Juškaitė-Švobienė. 
Jis buvo patvirtintas be pataisų, plo
jimais.

Po to valdybos nariai paskaitė 
savo pranešimus. Pirmininkas Aba
rius pranešė, kad nuo praėjusio susi
rinkimo Šv. . Antano patalpose, talki
ninkaujant Švyturio jūrų šaulių kuo
pai, ramovėnams ir birutietėms, 
buvo suruoštos 75 metų Dariaus ir 
Girėno žygio ir jų tragiškos -žūties 
minėjimas, Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimas, Kariuomenės 
šventės minėjimas ir Vasario 16-osios 
minėjimas. Kasmet šv. Mišios auko
jamos už a. a. Stasį Ogintą, kuris 
1996 m. klubui paliko 120,000 dol. 
palikimą. Abarius pranešė, kad jis 
gavo dviejų kompanijų kainoraščius, 
kaip pagerinti Pilėnų stovyklavietę, 
t. y. pertvarkyti virtuvę, garažą, tua
letus ir miegamus kambarius. Visa 
tai kainuotų apie 91,000 dol. Advo
katas Kęstutis Miškinis pradėjo ir 
tęsė a. a. S. Oginto bylos svarstymą. 
Buvo paruošti dokumentai ir prista
tyti teismui. Teismas priėmė spren
dimą ir a. a. Oginto palikimas pasi
lieka klubui.

Iždininkas Leonas Petronis pa
teikė iždo ataskaitą. Klubo pinigai 
yra laikomi dvejose sąskaitose. Po

Tai buvo tik intarpas į kelių, jau 
ankstesniais metais choro išmoktų 
oratorijų (T. Dubois, G. Rossini, G. 
Verdi) parinktų dalių eigą. Koncerto 
stuburu (pradžia ir pabaiga) tapo T. 
Dubois „Septyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai”. Taip pat trys ištraukos iš G. 
Verdi „Reųuiem”, vėliau iš G. Rossini 
„Stabat Mater” išraiškus „Inflamma- 
tus”. Tose dalyse girdėjome solistų, 
choro, vargonų įvairų audinį. Intar
puose gerai žinomos jautrios kompo
zicijos: G. Faurę „Pie Jezu” (sopra
nas), C. Gonoud „Sanctus” (bosas), 
C. Franck „Panis Angelicus” (sopra
nas, choras) papildė pagrindinę kon
certo liniją ir glostė susimąsčiusią 
auditoriją.

Įžangoje ir per vidurį kūrinius 
vargonais - J. S. Bacho „O nekaltasai 
Dievo avinėli” ir Craig Phillips aran
žuotą „Kokia nuostabi šioji meilė” - 
grojo vargonininkė Mary Lee Mis
tretta. Visus atliekamus kūrinius 
publika palydėdavo gausiais ploji
mais. Tai atvanga. Ypač tvirtai nu
skambėjo boso Cossey giedama G. E 
Handel serija iš „Mesijo” - „Kodėl 
tautos kartu gaivalingai šėlsta?” Nie
kas lig šiol nepajėgia atsakyti.

Pabaigoje skambėjo T. Dubois 

visų išlaidų, iš viso klubas dar turi 
beveik 106,000 dol., įskaitant a. a. S. 
Oginto palikimą. Revizijos komisija 
(pirm. Juozas Račiukaitis) patikrino 
sąskaitas ir patvirtino, kad jos ve
damos tvarkingai.

Po to vyko pirmininko ir valdy
bos rinkimai. Naują valdybą sudaro: 
Linas Orentas, pirmininkas; Algis 
Mačionis, iždininkas; Regina Juškai
tė-Švobienė, sekretorė ir Juozas Ra
čiukaitis, revizijos komisijos pirmi
ninkas.

Toliau vyko a. a. Oginto aukų at

Maloniai kviečiame visus dalyvauti
J.E. Vyskupo Pauliaus A. Baltakio, OFM

ATSISVEIKINIMO RENGINYJE

Koncelebruotos šv. Mišios su pagrindiniu Celebrantu 
Vyskupu Pauliumi A. Baltakiu, OFM 

bus celebruojamos lietuviškai ir angliškai 
Maspeth'o Atsimainymo bažnyčioje 

2009 metų gegužės 10 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
Vaišės-šilti pietūs 2 vai. p.p. Atsimainymo bažnyčios salėje 

64-25 Perry Avė., Maspeth, NY
Dėl bilietų vaišėms teirautis tel.: 718.326.2236

C PSICHOLOGINĖS PAGALBOS LINIJA
Skambinti tel.: 1-866-438-7400

pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 6 vai. v. iki 1O vai. v.

oratorijos „Penkto Kristaus žodžio” 
(bosas, tenoras, choras) veriantis 
troškimas - Sitio! Ir galiausiai, tarsi 
ištęstas atodūsis, rami choro malda - 
„Adoramus te Christe”.

Koncerto nostalgiškas patosas 
buvo užbaigtas chorvedžio skaito
momis J. Sibelijaus „Finlandia” teks
to eilėmis, o po to jų himnišku ben
dru giedojimu. Ar nebus tai garbin
gas atsisveikinimas ir su Los Angeles 
simfoninio orkestro gabiuoju dirigen
tu suomiu Esą Pekka Salonenu, pa
sitraukiančiu iš šių pareigų? Ryžosi 
laiką skirti dirigavimui.

Los Angeles Šv. Kazimiero para
pijos chore trūksta tenorų. Šį sykį 
giedojo tik trys (įjungiant Gražiną 
G.). Ar pavyks pritraukti iš trečio
sios bangos jaunesnių lietuvių dar du 
ar tris, parodys ateitis. Didžiuliame 
L. A. plote važinėjimas į dažnas re
peticijas beveik neįmanomas. Prisi
deda ir senėjimo faktorius. Tad ši
tokio masto koncerto paruošimas, 
kad ir giedant gerokai padėvėtą 
repertuarą, yra žmogiškos ištvermės 
apraiška. Viskas Prisikėlimo šlovei. 
Juk pavasaris būna kasmet.

Pr. V

minimui įamžinti skirstymas. Buvo 
pasiūlyta ir vienbalsiai priimta 
aukoti'taip: Wayne Statė University 
(WSU) Detroit, MI, lietuviško semi
naro kambario atnaujinimui - 5,000 
dol., Valdovų rūmams Vilniuje - 
1,000 dol.; Tautos fondui - 1,000 dol. 
ir Dainavos jaunimo stovyklai, Man- 
chester, MI - 1,000 dol. Keli pasiūly
mai bus atidėti«iki kito metinio visuo
tinio narių susirinkimo.

Susirinkimas buvo baigtas sugie
dojus Tautos himną.

Regina Juškaitė-Švobienė

mailto:redakcija@draugas.org
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KUO ĮDOMUS KANDIDATAS Į 
PREZIDENTUS Č. JEZERSKAS?

GINTARAS VISOCKAS

Šiandien akivaizdu, kad Česlovas 
Jezerskas yra oficialus partijos 
„Tvarka ir teisingumas” kandidatas j 
Lietuvos Respublikos postą. Kad 
„tvarkiečiai” kandidatu pasirinko 
būtent šį įspūdingo stoto vyrą, matyt, 
nieko keisto ir nuostabaus.

Jezersko ryšiai su Rolando Pakso 
aplinkos žmonėmis pastebėti jau 
seniai. Tačiau šiuo rašiniu noriu at
kreipti dėmesį visai į kitus Jezersko 
biografijos faktus. 2004-ųjų pradžioje 
šiam Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
karininkui buvo suteiktas brigados 
generolo laipsnis. Brigados generolo 
laipsnis suteiktas labai svarbiu, at
sakingu momentu - Lietuvos stojimo 
į NATO išvakarėse. Jau tada spaudo
je svarsčiau, ar Jezerskas yra vertas 
brigados generolo antpečių. Mat pas
kui jį velkasi keistų, įtartinų suta
pimų šleifas. Į 2004-ųjų balandį vie
šai iškeltus klausimus oficialaus at
sakymo nesulaukiau. Nei iš tuometi
nės krašto apsaugos ministerijos va
dovybės, nei iš paties Jezersko. Todėl 
2004-aisiais iškeltas abejones ir vėl 
norėčiau prisiminti. Juk šį kartą Je
zerskas siekia tapti šalies prezidentu. 
Tiksliau tariant, generoliškų regalijų 
jam jau per maža. Jis trokšta tapti 
vyriausiuoju Lietuvos ginkluotųjų 
pajėgų vadu. Bet ar galima šiam vy
rui patikėti raktus nuo rūmų Dau
kanto aikštėje?

Imtynininkus sovietmečiu 
kontroliavo KGB

Dar tuometinio krašto apsaugos 
ministro Česlovo Stankevičiaus vado
vavimo laikais šis karininkas buvo 
nustumtas ant atsarginių žaidėjų 
suolelio. Priežasčių įvairiausiems 
įtarinėjimams būta užtektinai. Je
zerskas - buvęs imtynininkas profe
sionalas. O sovietmečiu pačius ga
biausius imtynininkus SSRS teritori
joje kontroliavo visagalė slaptoji tar
nyba - KGB. Jezerskas skynė pergalę 
po pergalės, ne sykį lipo ant čempio
no pakylos. Maždaug 1983 metais 
Lietuvoje sulaikyta grupė kauniečių 
imtynininkų, kurie jau tais laikais 
užsiėmė reketu bei kitais panašiais 
nusikaltimais. Jezerskas nebuvo su
imtas. Nesuimtas todėl, kad visiškai 
švarus, ar nesuimtas todėl, kad turėjo 
galingų užtarėjų?

Nelaimės šeimoje

Taip, Jezerskas buvo vienas iš 
pirmųjų motorizuotosios pėstininkų 
brigados „Geležinis Vilkas” vadų. Jis 
iš tiesų daug nusipelnė pirmaisiais 
nepriklausomybės metais. Bet kai 
kurie jo gyvenimo epizodai - įtartini. 
Jo šeimą persekiojo didelės nelaimės 
(nusižudė žmona, vėliau nusižudė 
sūnus). Nors teisėsauga nustatė, jog 
dėl šių mirčių šeimos galva visiškai 
nekaltas, nemalonūs gandai tebesk
lando. Girdi, moteriai kažkas padėjo 
nusižudyti, nes ji itin daug žinojo 
apie vyro draugus, drauges, verslo 
partnerius, be to, ruošėsi skirtis. 
Gilinuosi į asmeninį naujojo brigados 
generolo gyvenimą ne todėl, kad 
norėčiau įskaudinti ar pažeminti. 
Pasakoju todėl, kad NATO priklau
sančiose valstybėse kreipiamas itin 
didelis dėmesys į aukštas pareigas 
užimančių karininkų elgesį šeimoje. 
Jeigu karininkas yra išsiskyręs arba 
nevedęs, jeigu yra turėjęs meilužių, 
jis Vakaruose vargu ar gaus aukštą

postą, vargu ar jam bus patikėtos itin 
svarbios pareigos. Tokiais atvejais 
niekas net nesigilina, kodėl karinin
kas nevedęs ar išsiskyręs. Vakaruose 
užtenka vien to, kad karininko as
meninis gyvenimas nesutvarkytas, 
kad busimasis generolas gali būti 
pažeidžiamas.

Mokėsi prestižinėje 
Maskvos mokykloje

Dar viena įsimintina aplinkybė. 
Kai dauguma karininkų veržėsi stu
dijuoti į Vakarus, Jezerskas netikėtai 
išvažiavo mokytis į Maskvos genera
linio štabo akademiją. Kai kurie KAM 
Antrojo departamento žmonės jam 
nuoširdžiai patarė nevažiuoti. Mat 
sugrįžęs iš maždaug dvejus metus truk
siančių mokslų Jezerskas greičiausiai 
bus laikomas nepatikimu karininku. 
Tiksliau sakant, Lietuvos karinė 
žvalgyba ir kontržvalgyba tuo metu 
tikrai neturėjo galimybių rimtai aiš
kintis, ar Rusijos slaptosios bei spe
cialiosios tarnybos bando verbuoti Je- 
zerską. Ir vis dėlto Jezerskas išvažia
vo. Matyt, jis neturėjo kitos išeities.

Beje, Maskvoje Jezerskas mokėsi 
... ne itin šauniai. Nors jis pats tvirti
na, girdi, sugrįžęs „antrukams” pa
rašė puikią, išsamią ataskaitą apie 
gyvenimą Rusijos sostinėje (kai kurių 
šaltinių teigimu, Jezersko ataskaita - 
niekam tikęs minčių kratinys). Kai 
kurie „antrukai” teigia, kad Lietuvos 
kariuomenei iš Jezersko buvimo ne
draugiškoje valstybėje - maža naudos 
(savo ataskaitose jis pateikė labai ma
žai vertingos informacijos). Užtat pa
liko dešimtis įvairiausių klausimų. 
(...)

Tapo netgi generaliniu 
inspektoriumi

I sugrįžusį iš Maskvos Jezerską 
Lietuvoje buvo žvelgiama įtariai 
(Maskva bandydavo verbuoti visus 
mūsų karininkus, kurie įvažiuodavo į 
Rusijos teritoriją ilgiau nei kelioms 
dienoms). Kai KAM vadovavo Stan
kevičius, Jezerskas buvo išleistas į 
aktyvųjį rezervą.

Oficiali versija - Jezerskas pats 
išėjo į atsargą. Bet iš tiesų jis buvo 
priverstas išeiti, nes jam tuokart pa
siūlytos labai nereikšmingos, labai 
neprestižinės pareigos. Šis pulkinin
kas atkuto tik tada, kai krašto apsau
gos ministru vėl tapo Linas Linkevi
čius. Jezerską jis paskyrė vadovauti 
itin svarbiai ir įtakingai institucijai - 
KAM Generalinei inspekcijai. Linke
vičius neatsižvelgė į aplinkybę, kad 
Jezerskas neturi specialaus teisi
ninko išsilavinimo.

Bet Linkevičius greičiausiai tą
syk ir nesiekė gražių tikslų. Matyt, 
buvo norima į šį postą pastatyti bū
tent tokį žmogų, kuris slopintų, bet 
nekeltų į dienos šviesą karinėse sfe
rose susikaupusias negeroves.

Suteikiamas generolo laipsnis

Ir štai, Linkevičiaus siūlymu, 
prezidentas Jezerskui suteikė briga
dos generolo laipsnį. Pasielgta neap
dairiai, skubotai. Šiuo atveju teisus 
buvo tuometinis Seimo narys Aloyzas 
Sakalas, tvirtindamas, kad, prieš 
žengdamas tokį žingsnį, ministras 
pirmiausia privalėjo įvairiapusiškai 
patikrinti Jezerską. Ypač dėl to, kad 
šis yra bendravęs su abejotinos repu
tacijos verslininke Renata Smailyte.

Nukelta į 11 psl.

Organizacijų vystymosi 
stadijos

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

T
urime daug organizacijų įvairiose vystymosi stadijose. Dienraštis 
„Draugas” kopia į pirmojo šimtmečio pabaigtuves. Rako ir Dai
navos stovyklos bei Jaunimo centras atšventė savo 50-sius metus. 
JAV Lietuvių Bendruomenė prieš keletą metų paminėjo savo 50-metį, o 

Lietuvių Fondas artėja prie auksinio jubiliejaus. Uždarinėjamos garbaus 
amžiaus sulaukusios ir aptuštėjusios lietuviškos parapijos. Užsidaro šal
pos organizacija BALF’as. Rūpinamasi susitelkusios archyvinės medžia
gos išsaugojimu. Tai dalis mūsų išeivijos realybės.

Kaip atskiri individai, taip ir organizacijos savo gyvenime pereina 
įvairias vystymosi stadijas. Susan Gross, Kari Mathiasen ir Nancy Franco 
teigia, kad pelno nesiekiančios organizacijos turi keturias tipiškas vysty
mosi stadijas. Kiekvienoje stadijoje yra ramus, darbingas periodas, kuris 
pasibaigia su kažkokia krize, nes organizacija išauga savo dėvimus rūbe
lius. Grupė, prasidėjusi lyg šeimos verslas, pasiekia krizę, kai nebegali 
derinti ir koordinuoti didėjančio darbuotojų skaičiaus. Norint padėtį 
suvaldyti, centralizuojama vadyba, formalizuojamos procedūros. Tačiau 
toks sprendimas su laiku gali privesti prie kitos krizės, nes pernelyg daug 
kas ateina iš viršaus. Kyla reikalavimai procedūras decentralizuoti, dau
giau deleguoti. Vadybos reakcija nusprendžia, kaip sėkmingai organizaci
ja toliau vystysis.

Pažiūrėkime iš arčiau į minėtų mokslininkų išskirtas organizacijos 
vystymosi stadijas. Pradžioje vyrauja didelis kūiybingumas ir užsianga
žavimas. Steigėjai yra pilni kilnių norų, apsukrūs ir pasišventę. Orga
nizacinė struktūra, vadyba yra neformali, individualistinė. Pareigos ir 
atsakomybė nėra tiksliai aptartos, jos tarsi viena kitą papildo. Informa
cijos apsikeitimas yra dažnas ir tiesioginis. Svarbu lankstumas ir nefor- 
malumas, nors šios ypatybės vėliau atneš sunkumų. Organizacijai ple
čiantis, turimos susižinojimo priemonės pasidaro nebetinkamos. Nauji 
darbuotojai būna mažiau užsidegę. Laisvas vadybos stilius jau ima nebe
tikti atsiskaitant, susižinant arba užtikrinant aukštą kokybę ir produk
tyvumą. Steigėjai pamato, kad jų entuziazmo nebeužtenka, kad organi
zacija klestėtų. Pradeda rodytis biurokratijos šmėkla. Pirminis štabas su 
sentimentalumu prisimena laikus, kai jie galėjo dirbti savarankiškai, ne
buvo varžomi taisyklių bei procedūrų. Štai čia ir atsiranda vadybos krizė. 
Organizacijai reikia stipresnės vadybos, bet kūrybingiems steigėjams tai 
neįdomu. Net jų temperamentas gali tam prieštarauti. Tuo pačiu jiems 
sunku atiduoti savo augintą kūdikį kitoms auklėms, kitai vadybai.

Organizacija šią krizę išsprendžia įnešdama daugiau struktūros ir 
priežiūros. Paruošiami darbų ir pareigų aptarimai, išryškinami atsakomy
bės ryšiai. Organizacinė struktūra yra centralizuojama, atsakomybė būna 
tiksliai aptarta ir dažnai apribojama. Dienos, kai visi darė viską, ką mo
kėjo ir norėjo, jau praeityje. Vadovai pasirenka tiesioginę vadybą, susiži
nojimas formalizuojamas ir nuasmeninamas, autoritetas centralizuoja
mas. Šie pokyčiai yra reikalingi, bet su laiku jie tampa užuomazga, sėklos 
naujai krizei, kuri organizaciją pastūmės į kitą vystymosi stadiją. Kont
rolė tampa per daug centralizuota, procedūros per griežtos, hierarchija 
per daug apsunkinanti, lygybė tarsi išgaruoja. Darbuotojai nebeturi lais
vės savo pareigas atlikti savarankiškai. Pakertama iniciatyva ir kūry
bingumas. Vėl susilaukiama krizės. Šį kartą krizė liečia suvešėjusį kon
troliavimą. Darbuotojai nori ir reikalauja daugiau autonomijos, daugiau 
progų prisidėti prie svarbių sprendimų. Norint išspręsti šią krizę, organi
zacijai reikia didesnio pasitikėjimo ir delegavimo. Tai būna ypač sunku 
grupės vadovybei, kur vadybos stilius buvo tiesioginė kontrolė, o ne išra
dingumo derinimas ir koordinavimas. Šioje stadijoje dažnai reikia vadovy
bės pakeitimo.

Atsakymo ieškoma ir jis randamas decentralizacijoje. Su tuo pakyla 
darbuotojų iniciatyva. Pati organizacija ūgteli į viršų, išbando naujus me
todus ir projektus. Daugumas planų ir sprendimų daromi projekto ar sky
riaus (padalinio) lygyje. Vykdomasis pirmininkas ir kiti viršininkai retai 
beįsikiša, nebent iškiltų didelės problemos. Darbuotojų susižinojimo ry
šiai su vadovybe sumažėja. Plačiai naudojamas delegavimas paruošia dir
vą greitam augimui, nors tuo pačiu veda prie kitų sunkumų. Vadovybė 
praranda kontrolę išsiplėtusiems projektams. Išdygsta „karaliukai”, su
sižinojimas ir apsikeitimas nuomonėmis sumažėja. Sumažėja poskyrių 
bendradarbiavimas, padidėja konkurencija dėl organizacijos išteklių - lė
šų ir dėmesio. Įsigali taip vadinamas „projectitis”. Tai tarsi kokia liga, kur 
asmeniški interesai savo projektams nustelbia bendrus organizacijos tiks
lus ir siekius. Pasigirsta balsai, reikalaujantys didesnės vienybės, koordi
navimo, integracijos, atnaujintu tikslų išryškinimo.

Siekiant glaudumo, pastovumo ir koordinacijos, organizacija konso
liduojasi: peržiūri savo išteklius, jungia turimus projektus, ieško būdų su
mažinti išlaidas. Stiprinama centrinė vadyba, įvedamas formalus plana
vimo procesas. Išvystomi procesai koordinuotam planavimui, artimam 
susižinojimui ir dažnam raportavimui. Padidėjęs dėmesys koordinacijai, 
atsakomybei bei planavimui gali vesti prie kanceliarinio formalizmo kri
zės. Ji atsiranda, kai dažnėja posėdžiai, detalizuojami procesai. Vietoj to, 
kad padėtis palengvėtų, įvestos sistemos pareikalauja daugiau pastangų. 
Susiduriama su uždaviniu — kaip suderinti bendrus tikslus, centralizuotą 
planavimą ir kryptį su darbuotojų laisve, kūrybingumu bei naudingumu.

Nukelta į 9 psl.
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Redaktorė Laima Apanavičienė

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis
Mecenatė Marija Remienė iš Čikagos savo gimtųjų vietų - Musninkų 

vidurinėje mokykloje kasmet organizuoja rašinių konkursą tos mokyklos 
mokiniams. Pereitame numeryje spausdinome vienos iš nugalėtojų rašinį. Šį 
kartą siūlome skaitytojams dar dviejų nugalėtojų rašinius.

* * *

★ * *

Gražiausias žodis žmogaus ausiai 
yra jo vardas. Lietuvio ausiai mieliau
sias turėtų būti Lietuvos pavadini
mas. Tiek kartų žodį „Lietuva” mė
ginta ištrinti iš pasaulio žemėlapio, 
bet visi bandymai anksčiau ar vėliau 
baigdavosi nesėkme. Todėl šiandien 
dar maloniau šaukti: „Aš lietuvis! 
Mano šalies vardui, Lietuvos vardui 
jau tūkstantis metų!”

Prieš tūkstantį metų Lietuva bu
vo pagonių kraštas, kurio pasienyje 
su Lenkija buvo nužudytas misionie
rius Brunonas (aprašant Brunono 
mirtį Lietuvos pavadinimas ir buvo 
pirmą kartą paminėtas). Lietuva 
augo ir stiprėjo, laikui bėgant tapo 
viena iš didžiausių Europos valsty
bių. Kas Lietuva dabar? Taškelis 
pasaulio žemėlapyje? Krepšinio šalis? 
Gal... Bet man Lietuva - tai daug 
daugiau. Tai mano namai, šalia jų 
esanti Musės ir Neries santaka, kur, 
grįžusi iš mokyklos, vedu pabėgioti 
savo šunį. Tai Pilsudskių dvaras, 
Lauiyno Stuokos Gucevičiaus projek
tuota bažnyčia, tai netoli namų 
esančiame miške augantis keturių 
kamienų ąžuolas ir iš kaimynės 
parsinešti naminiai lašiniai. Tai mo
kykla už trylikos kilometrų, rytais iš 
kaminų rūkstantys dūmai bei paukš
čių balsai, girdimi pabundant. Tai 

•mano gimtinė, po kurią gerą keliauti 
ir visada gera sugrįžti.

Gera Lietuvoje gyventi, bet su
prantu, kad tai taip pat ir didelė at
sakomybė. Tai šalis, turinti savo kal
bą, bet tik apie tris milijonus žmonių, 
kalbančių šia viena iš seniausių kal

bų. Istorijos eigoje susiklostė, kad 
Lietuva vystėsi lėčiau už Vakarų val
stybes tai dėl pagonybės, tai dėl 
kaimyninių šalių „globos”. Nenuo
stabu, kad dąbar juokaujama, jog 
Lietuva greitai gali tapti pasaulio 
„Rumšiškėmis” - senovinės buities 
muziejumi. Nežinau, ar tai blogai. 
Manau, blogiau būtų, jei taip nenu
tiktų. Manyčiau, reiktų telkti visas 
jėgas, kad išliktų senieji amatai, 
kurie vis dar gyvi mūsų kaimuose ir 
kaimeliuose. Kad būtų nustoti kirsti 
miškai, juk Lietuva tai žalias girių 
kraštas ir norėtųsi, kad tokiu liktų 
toliau. Nereikia mums bėgti paskui 
kitas šalis, garbinančias miestų kul
tūrą. Verčiau eiti savo keliu. Remti 
kaimus ir jų bendruomenes, juk 
kaimai - senųjų tradicijų židiniai, o 
kas lieka iš tautos užmiršusios tradi
cijas? Mums pats laikas jas gaivinti, 
kol visai neišnyko. Žinoma, niekas 
negali iš anksto nuspėti teisingiausio 
kelio. Prieš tūkstantį metų kas būtų 
pagalvojęs, kad Lietuva galėtų prik
lausyti Europos Sąjungai ar kad Vil
nius, kažkada buvusi pagonių sos
tinė, taps Europos kultūros sostine.

Per tūkstantį metų daug kas gali 
pakisti pasaulyje ir Lietuvoje, daug 
kas jau pakito. Užtat liko Lietuvos 
vardas, kuris yra mums toks bran
gus. Liko kalba, lietuviška širdis, 
mylinti savo šalį ir savo žemę.

Danutė Bakaitytė
Musninkų vidurinės m-los 11 

klasės mokinė

Paimkime gaublį. Smagiai jį pa
sukime. Reikės gerai įsižiūrėti, kad 
pamatytume Lietuvą. Tokia maža ta 
Lietuvėlė žemėlapyje. Jeigu Kinija ar 
Amerika pasaulio žemėlapyje atrodo 
kaip didelės dėmės, tai mūsų gimtoji 
Lietuvėlė vos didesnė už mažą taš
kelį. Bet kai joje gyveni, tai ji atrodo 
kaip didžiausias ir svarbiausias že
mės kraštas.

Lietuva yra gražiausia šalis pa
saulyje, nes aš joje gyvenu. Lietuvoje 
yra daug nuostabių miestų. Visi jie 
labai skirtingi ir savotiškai gražūs. 
Turistų pamėgti Kaunas, Vinius žavi 
savo istorija. Malonu pabraidyti Bal
tijos jūroje ties Klaipėda, Palanga, Ni
da. Įspūdingai atrodo Panemunės 
pilys pavasarį, kai žydi sodai.

Mano gimtinėje yra daug upių. 
Paupiuose žaliuoja pievos, kuriose 
vasarą ganosi karvės ir išdidžiai 
vaikštinėja gandrai, žydi mėlynos ir 
geltonos gėlės. Taip gera rytais pa
braidyti po tas rasotas pievas, pasik
lausyti paukščių giesmės.

Lietuva yra pačiame Europos 
centre. Tai valstybė, išsaugojusi savo 
kalbą, tradicijas, papročius. Lietuviai 
supranta, kad šalis be savo kalbos, 
papročių, tradicijų kaip žmogus be 
širdies. Jeigu širdis nustotų plakti, 

žmogus mirtų. Valstybė, praradusi 
savo vertybes, prarastų savitumą. Ji 
nebūtų įdomi pasauliui.

Lietuviai gali daug kuo pasigirti: 
giriomis, upėmis, ežerais... Kad ir 
menkutės, kaime augančios gėlytės, o 
kokią šilumą, grožį jos skleidžia. Ar 
to neužtenka? Manau, kad nuošir
dūs, geri žmonės gali daug nuveikti. 
Užtenka nedidelio, bet nuoširdaus 
pripažinimo, kad mes esame. Mes, 
lietuviai, trokštame, kad apie mus ži
notų visas pasaulis. Žinotų ir gerbtų 
už mūsų pasiekimus mene, moksli
nius atradimus, siekį būti laisvais.

Kad ir menkutės kaime augan
čios gėlytės, o kokią jos skleidžia šilu
mą, grožį. Ar to neužtenka? Manau, 
kad žmonių nuoširdumas, gerumas 
gali daug nuveikti. Tereikia būti 
drauge, stengtis suprasti vienas kitą. 
Mes, lietuviai, turime būti vieningi. 
Tada mus gerbs viso pasaulio tautos. 
Lietuva, nors ir ne ką didesnė už 
mažą taškelį gaublyje, nori būti saugi 
ir stipri. Lietuviai nori, kad ji išliktų 
tokia, kokia yra.

Tomas Rukavičius
Musninkų vidurinės m-los

6 klasės mokinys

Šiame mažame Lietuvos miestelyje Musninkai gyvena Danutė Bakaitytė ir 
Tomas Rukavičius, atsiuntę savo rašinius mūsų laikraščiui.

Mūsų skaitytojų kūryba
Kazimiera Kubilienė

Varna ir zuikiai
Šimtas zuikių kai suėjo
Rimtą posėdį pradėjo.
Varna ant šakos tupėjo
Visą posėdį girdėjo.

Tarės zuikiai - ką daryti:
Kaip morkyčių pasodyti?
Reik rimtai mums padirbėti 
Ir morkytes greit pasėti.

Varna kraipęs ir kvatojo 
Net sparnais per pilvą plojo - 
Visai zuikiai iškvailėjo 
Žemę dirbti jie pradėjo.

Kokia aš esu puiki
Ir protinga, ir graži
Nors nedirbu aš visai
Valgau aš labai skaniai.

Zuikiai sunkiai padirbėjo, 
Gerą derlių jie turėjo
Varna derlių kai pamatė 
Iš pavydo galvą kratė.

Krankė ji labai piktai, 
Akis vartė išdidžiai - 
Toksai derlius, tai juokai 
Valgys jį kvaili zuikiai.

Greitai vasara praėjo 
Ir žiemužė atskubėjo, 
Ji daug šalčio dovanojo 
Žemę ji sniegu užklojo. 

Varnai badas greit atėjo, 
Ji pas zuikius nuskubėjo 
Zuikiai - jūs geri draugai 
Ir padėsit man tikrai.

Zuikiai elgėsi gražiai, 
Davė morkų nemažai,
Lyg namų ją palydėjo 
Ir jai šitaip palinkėjo: 

Reikia dirbti, netingėti 
Pavydo nereik turėti 
Nebereiks tau elgetauti 
Ir atėjus pataikauti.

Darbą mėgt yra gerai 
Elgetauja tinginiai 
Pavydo liga bloga.
O darbštuoliams pagarba!
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APLINK PASAULĮ SU 
„TŪKSTANTMEČIO ODISĖJOS” LAIVU

IURGITA RAŠKEVIČIUTĖ 

Specialiai „Draugui" 
iš New York miesto

„Lietuva! Lietuva! Lietuva!” - 
skandavo susirinkusi minia 2009 m. 
balandžio 17 d., pasitikdama „Tūks
tantmečio odisėjos” jachtą, plau
kiančią aplink pasaulį. Šeštą valandą 
vietos laiku elegantiška „Ambersail” 
priartėjo prie New York krantinės, 
kur jos su iškeltomis Lietuvos tris
palvėmis jau laukė minia tautiečių. 
Ne iš vieno galėjai išgirsti džiaugsmo 
šūksnius, vos išvydus baltą burę su 
užrašu „Vienas vardas - Lietuva”. 
Skandavo ne tik žiūrovai, bet ir įgu
los nariai, kurie po penkių dienų 
kelionės iš Miami, New York pasitiko 
su plačiomis šypsenomis ir saulės 
nugairintais veidais. Vos priplaukusi 
prie kranto laivo įgula pakėlė Lietu
vos, Jungtinių Tautų ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų vėliavas, o Lie
tuvos Respublikos konsulas NY, am
basadorius Jonas Paslauskas, kreip
damasis į įgulą, perskaitė New York 
mero Michael Bloomberg sveikinimą. 
Nuostabiai plevėsuojanti Lietuvos 
trispalvė šiame milžiniškų dango
raižių fone dar labiau padrąsino tau
tiečius visiems kartu sušukti „Lie
tuva!”

Visi kartu sugiedoję Lietuvos 
himną, patraukiame jachtos link. 
Tiek mažam, tiek dideliam norisi pas
tovėti ant denio ir pajusti tai, ką šie 
vyrai jaučia mėnesiais, keliaudami 
jūromis ir vandenynais. Jeigu nenu
stebino jachtos didingumas ir siūba
vimas, tai keliais laipteliais žemiau 
esanti patalpėlė tikrai privertė 
sušukti „oho!” Maži buriuotojų gultai 
- vienas virš kito, mažas staliukas ir 
kiek tolėliau esantis tualetas - viskas 
vienoje mažoje patalpėlėje. Viena mo
teris neištvėrusi pasakė: „Man duotų 
milijoną, tikrai nekeliaučiau su tokia 
jachta.” Į jos repliką vis besišypsantis 
įgulos narys atsakė: „O mes sumokė
tume milijoną, kad tik mums leistų 
plaukti.” Išgirdusi šį pokalbį, nus
prendžiau pasidomėti, iš kur šiam 
projektui buvo gautos lėšos. Iš dalies 
mano spėjimai pasitvirtino, dalis lėšų 
buvo gauta iš pagrindinių rėmėjų: 
„TV3 žinios”, „Swedbank” ir „Ergo”, 
kurių ryškūs pavadinimai margavo 
ant didžiulės jachtos burės. Buvau 
ypač nustebinta, kai išgirdau, jog kita 
dalis lėšų atkeliavo iš pačių buriuoto

J. Paškevičiūtės nuotraukos

jų kišenės. Pasirodo, besišypsantis 
įgulos narys buvo teisus - nori plauk
ti, turi ir susimokėti už tai, nepai
sant, kokią misiją vykdai.

Antroji vakaro dalis vyko Su
sivienijimas lietuvių Amerikoje patal
pose, kur aštuntojo etapo įgula įvyk
dė savo misiją - perskaitė ir įteikė 
Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus 
laišką New York Lietuvių Bendruo
menei su kvietimu visiems vieningai 
švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį. 
Skaitydami šią kalbą, dvylika Lietu
vos vikingų su aštuntojo etapo kapi
tonu Linu Tamkvaičiu, plačiai iš
skleidę laikė Lietuvos Prezidento 
vėliavą, kuri yra pats tikriausias sim
bolis, jog Lietuva didžiuojasi savo 
tauta jau 1000 metų.

Projekto sumanytojo Raimondo 
Dauboro teigimu, šis susitikimas 
New York yra pats gausiausias iš visų 
lietuvių bendruomenių aplink pa
saulį. Anot jo, ši „Tūkstantmečio odi
sėjos” kelionė aplink pasaulį turi du 
tikslus. Visų pirma, „apnešti Lietu
vos vardą aplink pasaulį ir kviesti vi
sus pasaulio lietuvius švęsti drauge”. 
O antras tikslas priklauso nuo kiek
vieno lietuvio asmeniškai. Tai yra 
kvietimas 2009 liepos 5 d., Mindaugo 
karūnavimo išvakarėse, 9 valandą 
vakaro Lietuvos laiku, visiems kartu 
sugiedoti „Tautišką giesmę”. Ne
svarbu, kokiame pasaulio kampelyje 
būtume, koks laikas būtų, tą vakarą, 
kai „Tūkstantmečio odisėjos” jachta 
baigs savo misiją ir priplauks prie 
Klaipėdos krantų, sugiedokime „Tau
tišką giesmę”. Kiekvienas lietuvis šią 
giesmę giedos savo širdies ritmu, 
savo aplinkoje ir taip, kaip gali.

120 buriuotojų, 26 pasaulio lietu
vių bendruomenių, 20 šalių, 5 žemy
nai ir 40,000 jūrmylių - tai skaičiai, 
kurie, manau, ne tik įgulai, bet ir ne 
vienam pasaulio lietuviui išliks at
mintyje, prisiminus šią nepaprastą 
kelionę aplink pasaulį, skelbiant Lie
tuvos vardą. „Tūkstantmečio odisė
ja” savo kelionę pradėjo 2008 m. spa
lio 5 dieną ir misiją baigs 2009 m. lie
pos 5 d. Per šį devynių mėnesių laiką 
ji turi įvykdyti ypatingai garbingą mi
siją - sukviesti pasaulio lietuvių ben
druomenes švęsti Lietuvos vardo tūk
stantmetį vienu metu visuose pen
kiuose žemynuose. Skiriantys van
denynai nėra kliūtis išlaikyti tautiš
kumą, nes dabar jau tikrai mus visus 
jungia vienas vardas - „Lietuva”.
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Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetas švenčia jubiliejų

Rugsėjo 1 -osios šventė 2008 metais VDU. ELTOS nuotr.

Skautai kviečia į savo gretas 
pirmuosius valstybės asmenis

Kaunas, balandžio 29 d. (ELTA) 
- Kauno Vytauto Didžiojo universite
to bendruomenė mini svarbią sukak
tį - universiteto atkūrimo 20 metų 
jubiliejų.

„Per du dešimtmečius beveik iš 
nieko buvo sukurtas toks universite
tas, kokį matome dabar: šiuolaikinis, 
turintis didelį studijų programų skai
čių, kvalifikuotų dėstytojų, gausų 
studentų būrį. Šiandien jis žinomas ir 
pripažintas ne tik Lietuvoje, bet ir 
pasaulyje - galime tuo džiaugtis ir di
džiuotis”, - sako VDU rektorius pro
fesorius Zigmas Lydeka.

Atkuriamojo Senato ir dabartinio 
VDU Senato pirmininkas akademi
kas Jurgis Vilemas pabrėžia, kad 
VDU Lietuvos universitetų gyvenime 
atliko svarbų vaidmenį.

„Ši aukštoji mokykla pradėjo tai, 
kas dabar taikoma kituose universi
tetuose: pirmą kartą Lietuvoje įgy
vendinta, kitose valstybėse gerai iš
bandyta trijų pakopų studijų sistema 
pasekė ir kiti universitetai. VDU at
kūrimas yra sudedamoji Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo dalis”, - 
teigia J. Vilemas.

Trečiadienį vykusioje mokslinėje 
popietėje „Universitetas XXI amžiu
je” prisiminta istorija, aptarta dabar
tis ir žvelgiama į universiteto gali

JAV turi paisyti Rusijos interesų 
Baltijos šalyse

Atkelta iš 1 psl.
Washington raginamas iš naujo 

pažvelgti į planus Vidurio Europoje 
išdėstyti priešraketinį gynybos sky
dą. Raginama surasti kelią, kaip ne
siūlant narystės NATO galimybės su
artinti Vakarus su Gruzija ir Ukrai
na. JAV raginamos pripažinti, kad 
Kijevas ir Tbilisis prisijungimui prie 
NATO tiesiog nėra pasirengę.

Ataskaitą „Teisinga JAV politi
kos Rusijos atžvilgiu kryptis” rengė 
Nixon centro ir Harvard University 
Belfer centro specialistai, kuriems 
pirmininkavo buvę senatoriai Chuck 
Hagel ir Gary Hart. Komisijoje taip 
pat darbavosi buvęs JAV ambasado
rius Sovietų Sąjungoje Jack Matlock, 
Nixon centro prezidentas Dimitri Si- 
mes ir Harvard profesorius Graham 
Allison.

Tiesa, ataskaita susilaukė itin 
daug kritikos dėl savo abstrakčių ir 
nieko nepasakančių teiginių. Pavyz
džiui, teigiama, kad JAV turi sukurti 

mybes ateityje.
Ketvirtadienio popietę Kauno 

valstybiniame muzikiniame teatre 
vyksta iškilmingas VDU Senato po
sėdis. Jo metu garbės daktaro ir gar
bės profesoriaus regalijos bus įteiktos 
keturiems iškiliems mokslininkams 
ir visuomenės veikėjams - Lenkijos 
laikraščio „Gazeta Wyborcza” vy
riausiajam redaktoriui Adam Mich- 
nik, docentui dr. Antanui Kulakaus
kui, profesoriui Waldemar Rezmer bei 
profesoriui, habil. dr. Antanui Tylai.

Jubiliejų švenčiantis Vytauto Di
džiojo universitetas ne tik vykdo stu
dijas bei mokslinę veiklą, bet ir akty
viai dalyvauja kultūriniame Kauno ir 
visos šalies gyvenime. Čia dirba daug 
žymių mokslininkų ir visuomenės 
veikėjų.

VDU sekretorės docentės dr. 
Auksės Balčytienės teigimu, univer
sitete veikia 10 fakultetų, stojantie
siems siūloma rinktis iš 26 bakalau
ro, 45 magistrantūros bei 11 tęstinių 
studijų programų, 17 mokslo krypčių 
doktorantūros. VDU akademinė ben
druomenė - tai daugiau nei 9,000 
studentų, 550 dėstytojų ir moksli
ninkų, 20,000 absolventų (po 1989 
m.). VDU garbės daktaro vardas iš vi
so suteiktas 21 iškiliam veikėjui.

veiksmingą struktūrą, per kurią būtų 
palaikomi dvišaliai santykiai, vykdo
mi pasitarimai ir derybos. Šiuo atve
ju galima tik klausti, kodėl reikia 
kurti naujas struktūras, jei galima pa
sinaudoti jau esančiomis. Be to, jei jau 
reikia kurti naują struktūrą, tai kyla 
klausimas, kokia ji turėtų būti. Apie 
tai ataskaitoje visiškai nekalbama.

Be to, ataskaitoje Washington ra
ginamas paversti Rusiją savo partne
re sprendžiant Irano branduolinės 
programos problemą. Toks siūlymas 
nesuteikia jokių aiškesnių gairių 
problemai išspręsti. Neatsakoma į 
klausimą, ar pati Rusija noti būti JAV 
partnere, ar jai mielesnis yra įžūlus 
Iranas, kuris mažintų Washington 
įtaką Vidurio Rytuose. Be to, juk 
Maskva gali nenorėti spręsti Irano 
problemos vien dėl to, kad geri Vaka
rų ir Teherano santykiai Maskvai 
paprasčiausiai yra grėsmingi. Iranas 
tokiu atveju galėtų tapti kitu gamti
nių dujų tiekėju Europai.

Vilnius, balandžio 29 d. (ELTA) 
- Lietuvos ir pasaulio skautai kviečia 
prie jų prisijungti ir pirmuosius vals
tybės asmenis. Skautų teigimu, sekti
nas aukštų šalies pareigūnų pavyzdys 
paskatintų skautų draugų gretų au
gimą kiekvienoje šalyje.

Tokios mintys skambėjo po prezi
dento Valdo Adamkaus ir Lietuvos 
skautijos bei Pasaulinės skautų orga
nizacijos fondo atstovų susitikimo.

Pasak V Adamkaus, savanorys
tės idėja yra itin svarbi. Šalies vadovo 
įsitikinimu, tai yra pagrindas kuriant 
darnią demokratinę visuomenę.

„Savanoriškas suaugusių žmo
nių - skautijos vadovų darbas ugdant 
vaikus ir jaunimą atsakingais Lietu
vos ir pasaulio piliečiais yra vertingas 
indėlis kuriant Lietuvos ir pasaulio 
ateitį”, - sakė prezidentas.

Lietuvos skautijos atstovai pa

Prezidentas Valdas Adamkus (viduryje) priėmė Lietuvos skautijos atstovus. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Tūkstantmečio odisėja pasiekė Kanadą
Atkelta iš 1 psl.
Iškilmes stebėjo užsienio šalių 

konsulai, uostamiesčio jachtų klubų 
nariai, LB atstovai ir vietiniai gyven
tojai, pasiskaitę apie renginį provin
cijos pagrindinio dienraščio vedama
jame, skirtame Lietuvos tūkstant
mečiui aptarti.

Po iškilmingo sutikimo šventė 
persikėlė į Jūrų muziejaus prie At
lanto vandenyno laivų galeriją, kur 
tarp nuolatinės senų laivų parodos 
vyko Lietuvos ambasados šventinis 
priėmimas. Jo metu buvo atidaryta 
Mariaus Jovaišos nuotraukų paroda 
„Neregėta Lietuva” ir pristatyti įgu
los nariai ir filmuota medžiaga apie 
kelionę.

Didelio spaudos dėmesio susi
laukęs renginys buvo ne tik plačiai 
aprašytas keliuose didžiausiuose Ha- 
lifax dienraščiuose, bet ir pristatytas 
per „Globai” televizijos vakaro ži
nias, kurios turi didžiausią žiūrovų 
skaičių Nova Scotia provincijoje. Prie

Nerimas dėl gripo - ir Lietuvos ambasadoje
Atkelta iš 1 psl. - sakė
Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksi
kai A. Brūzga. Kol kas nė vienas Lie
tuvos pilietis dėl kiaulių gripo nesi
kreipė nei į atstovą Meksikoje, nei į 
diplomatus JAV

Po pasaulį pradėjęs plisti kiaulių 
gripo virusas pakeitė ir mūsų šalies 
nuolatinės atstovybės prie UNESCO 
ambasadorės Inos Marčiulionytės 
planus kitą savaitę aplankyti Meksi
ką. I. Marčiulionytė šiomis dienomis 
Washington, DC ir New York susitiks 
su JAV valdžios pareigūnais. 

dėkojo šalies vadovui už skautų judė
jimo palaikymą bei globą, įteikė raš
tišką padėką bei skautų simbolį - Vy
čio lazdą. Lietuvos skautai taip pat 
pakvietė prezidentą prisidėti prie 
Skautų draugų organizacijos, sie
kiančios aktyvesnės veiklos Rytų ir 
Vidurio Europoje, šiuo metu ypatingą 
dėmesį skiriančios Baltijos šalims.

Lietuvos skautija yra didžiausia 
skautus vienijanti organizacija mūsų 
šalyje. Joje yra apie 2, 5 tūkst. tokį 
aktyvų gyvenimo būdą pasirinkusių 
žmonių.

216 pasaulio šalių ir vietovių yra 
daugiau nei 28 mln. skautų ir skau
čių, jaunimo ir suaugusiųjų. Mano
ma, kad tai didžiausias jaunimo judė
jimas pasaulyje, nes per visą skauti
jos istoriją jam priklausė apie 580 
mln. žmonių.

laivo pirmadienį atėjo straipsnius 
perskaitę ar reportažus apie buriuo
tojų kelionę žiūrėję Halifax gyvento
jai ir šio miesto svečiai, kurie, kaip 
paaiškėjo, turi įvairių ryšių su Lietu
va. Jie buvo labai nudžiugę sužinoję 
apie Tūkstantmečio odisėją.

Po šventinių sutiktuvių Halifax, 
kapitono Lino Tamkvaičio vadovauja
ma buriuotojų komanda išvyko į už 
1,300 km esantį Toronto susitikti su 
gausia Kanados LB, skaičiuojančia 
beveik 50,000 narių. Balandžio 28 d. 
Kanados LB Toronto buvo oficialiai 
perduotas prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimas Lietuvos vardo 
tūkstantmečio proga.

Iš Halifax, pasikeitus įgulai ir 
jachtos vadovavimą perėmus 9-osios 
įgulos kapitonui Viktorui Golubovs- 
kiui, jachta pradės paskutinę kelio
nės atkarpą atgal į senąjį žemyną. Ją 
išlydės Halifax LB ir Lietuvos amba
sados Kanadoje atstovai.

Tuo tarpu Lietuvos AIDS centro 
virusologinėje laboratorijoje, tiriant 
Meksikoje viešėjusio Lietuvos piliečio 
mėginį, išskirtas A tipo gripo virusas. 
Tolesniam tyrimui dėl galimo naujo 
tipo gripo viruso mėginys išsiųstas į 
Londoną. Nors ligonis šiuo metu jau
čiasi gerai, gydytojai patarė gydymą 
ir stebėjimą tęsti ligoninėje, pranešė 
Sveikatos apsaugos ministerija. Svei
katos apsaugos ministras patarė gy
ventojams neskubėti pirkti vaistinėse 
vaistų nuo kiaulių gripo. „Šis vaistas 
prevenciškai neveikia”, - priminė jis.
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B. Obama ieško išeities iš 
virtinės šalį užgriuvusių krizių
Washington, DC, balandžio 29 

d. (AFP/BNS) - JAV prezidentas Ba
rack Obama trečiadienį minėjo pir
mąjį savo valdymo šimtadienį, kurį 
temdo kiaulių gripo ligos protrūkis, 
papildęs ilgą vidaus ir užsienio kri
zių, užgulusių jo naujos adminis
tracijos pečius, sąrašą. Tačiau niūrias 
nuotaikas gali praskaidrinti prezi
dentui palankios žinios iš Kongreso.

B. Obama, kurio kadencijos pra
džia viena įtempčiausių per daug de
šimtmečių dėl Jungtines Valstijas 
apėmusios didžiausios ekonomikos 
krizės nuo praėjusio amžiaus 4-ojo 
dešimtmečio Didžiosios depresijos 
laikų bei karų Irake ir Afganistane, 
dabar taip pat reikia skubiai ieškoti 
priemonių, kaip užkirsti kelią pa
saulinei pandemijai.

Baltieji rūmai iš pradžių ketino 
nepaisyti žiniasklaidos keliamo šur
mulio dėl tradiciškai minimo prezi
dento veiklos šimtadienio, pavadinę 
tai „komercine švente”, tačiau vėliau 
pakeitė nuomonę.

B. Obama trečiadienį Washing- 
ton, DC dalyvavo spaudos konferen
cijoje, kurioje pateikė savo pirmųjų 
100 dienų veiklos vertinimą. Prezi
dento atstovas spaudai Robert Gibbs 
savo viršininkui parašė B su pliusu, 
pažymėjęs, kad „visuomet yra vietos 
pažangai”.

Po Jungtines Valstijas ištikusios 
gilios ekonomikos krizės B. Obama 
ėmėsi žingsnių sugrąžinti šalį į nor
malias vėžes. Prezidentas atvėrė ke
lią didelio masto valdžios įsikišimui į 
ekonomiką, patvirtinęs istorinį 787 
mlrd. JAV dolerių ekonomikos ska
tinimo planą ir dabar rengiasi pradėti 
reikšmingas pertvarkąs aplinkosau
gos ir sveikatos apsaugos srityse.

Tarptautinėje politikoje B. Oba
ma atsisakė savo pirmtako George W. 
Bush pasipūtėliško tono, ėmėsi žings
nių pagerinti santykius su musul
monais ir užbaigti dešimtmečius 
trunkantį priešiškumą su Kuba bei 
Iranu. B. Obama ėmėsi esminių per
mainų Washington politikoje Kinijos, 
Meksikos ir Kubos atžvilgiu, atsi
prašė europiečių už JAV pasipūtėliš
kumą praeityje, nurodė uždaryti 
Guantanamo įlankos bazėje veikiantį 
įtariamų teroristų sulaikymo centrą, 
uždraudė kankinimus ir paskelbė, 
kad Amerika iki 2011 m. pabaigos iš
ves visas savo pajėgas iš Irako. Jis 
taip pat padvigubino statymą Afga
nistane ir Pakistane, pakeitė Wa- 
shington nuostatą dėl klimato kaitos 
ir paragino pasaulį atsisakyti bran
duolinių ginklų.

„Tai neabejotinai yra ambicin

Pasaulio naujienos
EUROPA

giausia darbotvarkė bent nuo praėju
sio amžiaus 7-ojo dešimtmečio”, - sa
kė istorikas ir politologas Julian 
Zelizer iš Princeton University.

Tačiau nemažai B. Obama naujo
sios politikos krypčių netenkina res
publikonų, kurie pirmą kartą per 8 
metus nekontroliuoja nei vienerių 
Kongreso rūmų ir yra priversti dirbti 
su demokratų prezidentu.

Tuo tarpu įtakingas JAV respub
likonų senatorius Arlen Specter pa
skelbė, kad pereina į Demokratų par
tiją, - šis jo sprendimas labai padės 
prezidentui B. Obama stumti JAV 
Kongrese savo drąsią darbotvarkę. 
Šis žingsnis suteikė naują postūmį su 
sunkumais susiduriančiai A. Specter 
kampanijai dėl perrinkimo 2010 m., o 
demokratai dabar turės 59 vietas 
Senate - vienu balsu mažiau nei 60 
balsų, kurių pakanka, kad būtų nie
kais paverstos bet kokios respub
likonų pastangos žlugdyti įstatymų 
projektus vilkinimo taktika.

Tuo tarpu B. Obama tenka spręs
ti pirmąją per savo kadenciją krizę 
sveikatos apsaugos srityje. Trečia
dienį buvo pranešta, kad šalyje nuo 
naujos atmainos kiaulių gripo viruso 
mirė pirmas žmogus. Tai pirmasis 
mirties nuo kiaulių gripo atvejis už 
Meksikos, kuri labiausiai kenčia nuo 
šios ligos protrūkio, ribų. JAV jau 
patvirtinti 65 žmonių užsikrėtimo 
kiaulių gripu atvejai. Savaitgalį B. 
Obama šios ligos protrūkį paskelbė 
nepaprastąja visuomenės sveikatos 
padėtimi ir paragino Kongresą skirti 
1,5 mlrd. dolerių kovai su kiaulių gri
po plitimu.

B. Obama iškilo sunkumų suda
rant savo kabinetą, o paskutinės lais
vos pareigos jame buvo užimtos ant
radienį, kai buvo prisaikdinta naujoji 
JAV sveikatos ir socialinio aprūpini
mo sekretorė Kathleen Sebelius. Bu
vo būgštaujama, kad jei vyriausybėje 
nebus už sveikatą atsakingų aukš
čiausio rango pareigūnų, tai gali rim
tai apsunkinti pastangas veiksmingai 
kovoti su kiaulių gripo protrūkiu.

Neseniai atlikta CNN ir „Opi- 
nion Research Corporation” apklau
sa parodė, kad amerikiečiai patenkin
ti tuo, kaip B. Obama sprendžia iš
kilusias krizes. Remiantis pirmadienį 
paskelbtais apklausos rezultatais, 63 
proc. apklaustųjų pritaria tam, kaip 
prezidentas dirba savo darbą.

Apklausa taip pat parodė, kad 3 
iš 4 amerikiečių mano, jog B. Obama 
turi prezidentui būtinų, asmeninių 
savybių. 57 proc. apklaustųjų nuro
dė palaikantys B. Obama nuostatą 
įvairiais klausimais.

BERNAS
Šveicarijos traukinyje antradienį 

sprogo konteineris, kuriame buvo 
gabenamas kiaulių gripo viruso pa
vyzdys. Per sprogimą sužeistas vie
nas žmogus, tačiau kitiems traukiny
je buvusiems asmenims joks pavojus 
negrėsė. Viruso pavyzdys buvo gabe
namas į Ženevoje įsikūrusį naciona
linį gripo centrą, kur mokslininkai 
bando sukurti testą, leidžiantį nus
tatyti, ar žmogus yra apsikrėtęs kiau
lių gripu.

TIRANA
Albanija planuoja prisijungti prie 

Europos Sąjungos. Šalies vyriausybė 
pateikė Čekijai, kuri šiuo metu pir
mininkauja sąjungai, oficialų prašy
mą dėl narystės ES. Šiuo metu Al
banija yra pasirašiusi su ES Stabi
lizacijos ir asociacijos susitarimą. 
Albanija yra viena iš vargingiausiai 
gyvenančių Europos valstybių, todėl 
artimiausiu metu šalies ES nare tik
rai netaps. Tiesa, Albanija jau tapo 
NATO nare.

ROMA
Italijos premjero Silvio Berlus- 

coni silpnybė gražioms moterims jo 
žmonai sukelia kančią, prisipažįsta ji 
atvirame laiške. Šiame laiške, kuris 
yra jau antras toks premjero žmonos 
viešas protrūkis, kalbama daugiausia 
apie S. Berlusconi pasirinktus jo par
tijos „Laisvės tauta” kandidatus bir
želį vyksiantiems Europos Parlamen
to rinkimams. Kai kurie jų, kaip pra
nešama, yra jaunos, gražios moterys, 
neturinčios jokios politinės patirties.

RUSIJA

MASKVA
Rusijos karo laivyno eskadrinis 

minininkas netoli Somalio krantų 
sučiupo 29 įtariamus piratus, Rusijos 
naujienų agentūros citavo Gynybos 
ministerijos pranešimą. Rusijos mi
nininkas sulaikė daugiau įtariamų 
piratų nei kuris nors kitas tarptau
tinių pajėgų karo laivas, pastaraisiais 
metais budėjęs Adeno įlankoje. Da
bar iškilo klausimas, kur gali būti 
teisiami sulaikyti 29 įtariamieji.

Atlantu?

Auto Export

Krovinių gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis.

Krovinių gabenimas Sriflt MĮigjL 
lėktuvu j visas pasaulio šalis. 
________ ~~~~~~ AirFreight

| Automobilių pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis.

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje.

Small Packages
ISmulkių siuntinių siuntimas bei

|» |Pris‘-atymas i namus Lietuvoje. Latvijoje,
gi I Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Avė 8r/dgev/ew, IL 60455 Te/. 7 708-599-9680
Fox. 7 708-599-9682 Te/. 1 800-775-7363

• * *
Rusijos prezidentas Dmitrij Med- 

vedev patvirtino federalinio įstatymo 
pataisas „Dėl pagrindinių vaiko tei
sių užtikrinimo Rusijos Federaci
joje”. Pataisomis ribojamas nepilna
mečių buvimas viešose vietose vėlai 
vakare ir naktį, praneša „RIA No- 
vosti”. Pagal pataisas RF atsakingos 
įstaigos gali įtvirtinti priemones, 
draudžiančias neturintiems 18 m. 
paaugliams lankytis aludėse, resto
ranuose, baruose, taip pat seksu
alinio pobūdžio prekių parduotuvėse. 
Regionų valdžios įstaigos nustatys, 
kuriose vietose gali būti padaryti žala 
fiziniam, dvasiniam ir moraliniam 
vaikų vystymuisi.

AZIJA
SEULAS
Šiaurės Korėja pagrasino įvyk

dyti antrą branduolinį bandymą ir 
išbandyti balistines raketas, jei Jung
tinės Tautos (JT) neatsiprašys už tai, 
kad pasmerkė jos raketos paleidimą. 
Saugumo Taryba savo pareiškimu 
yra pasmerkusi tai, kad Šiaurės Ko
rėja balandžio 5 d. paleido savo ra
ketą. Be to, Taryba nurodė griežčiau 
taikyti jau esamus apribojimus.

KABULAS
JAV kariškiai pranešė, kad per 

mūšį, kuris įvyko trečiadienį į piet
vakarius nuo Afganistano sostinės 
Kabulo, buvo nukauta 10 įtariamų 
kovotojų, o Didžioji Britanija paskel
bė apie vieno savo kario žūtį šioje ša
lyje. Susišaudymas prasidėjo, kai Af
ganistano ir JAV vadovaujamų pa
jėgų kariai atvyko į vietovę, kurioje, 
pasak žvalgybos, buvo susirinkę tali- 
bų kovotojai.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV Aukščiausiasis Teismas pa

laikė administracijos sprendimą su
griežtinti kovą su nešvankybėmis 
televizijoje ir skirti baudas rengėjams 
už kiekvieną keiksmažodį, ištartą 
tiesioginio eterio laidose. Pirmojoje 
per ilgiau nei 30 metų nutartyje dėl 
nešvankybių eteryje aukščiausioji 
teisminė įstaiga pergalės laurus ati
davė Federalinei ryšių komisijai 
(Federal Communications Commis- 
sion, FCC), kuri anksčiau buvo priė
musi nutarimą bausti už kiekvieną 
keiksmažodį televizijos tiesioginėse 
laidose, jeigu jas galėjo žiūrėti vaikai.

1-800-775-SEND
www.atianticexpresscorp.com

http://www.atianticexpresscorp.com
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Šeimininkės patarimai
Paruošė Nijolė Nausėdienė

AUGALŲ GALIA IS
AMŽIŲ GLŪDUMOS

PANKOLIS (FANEL) 
foeniculum vulgare

Pankolis, arba vaistinis krapas, 
buvo žinomas jau senovės kinų, indų 
gydytojams. Jo istorija sena ir plati, 
siekia 3000 metų pr. Kristų. Karingos 
germanų gentys garbino pankolį, 
teigė, jog tai vienas iš devynių šventų 
augalų. Pankoliai labiausiai mėgsta
mi Viduržemio šalių virtuvėje. Kilęs 
iš Viduržemio jūros pakraščių, papli
to po daugelį Europos valstybių, 
įskaitant ir Japoniją. Pradžioje šis 
augalas buvo naudojamas tik medici
nos reikalams. Vėliau tapo mėgstamu 
prieskoniu.

Visas augalas turi malonų anyžių 
kvapą, įskaitant ir šaknis. Turi daug 
eterinio aliejaus bei vitamino C. 
Paskutiniu metu labai plačiai pap
litęs Lietuvoje, įeinantis į daugelio 
valgių gaminimo receptus.

Pankolio lapai tinka salotoms su 
žuvimi ir sriuboms. Augalo stiebai 
valgomi kaip salierai, o šaknys, jei 
virtos, kaip kitos daržovės. Sėklos 
naudojamos kepiniams, sūrių gamy
boje, prie žuvies bei kiaušinių 
patiekalų. Tinka taip pat arbatai.

Gydomasis poveikis

Slopina uždegimus, skalbia glei
vių išsiskyrimą, naikina nuodus. 
Padeda numesti svorio. Neleidžia 
kauptis šlapimo rūgštims, skatina 

.ekstrogenų susidarymą, padeda nuo 
menopauzės negalavimų. Gerina lak
taciją. Vartojama nuo virškinimo 
sutrikimų, vidurių pūtimo (ypač kū
dikiams), dantų skausmo, sudegina 
riebalus. Istoriškai vartojama nuo 
akių ligų.

Atstato dvasinę būklę: praskraid- 
rina sielą, išblaško negeras mintis. 
Teikia ' dvasios ramybės. Atkuria 
dvasinę pusiausvyrą. Vėsina per 
didelį įkarštį. Veikia raminamai, 
padeda nuo nemigos.

Pankolių medus

Nuo kosulio ir bronchito padeda 
pankolių medus. Ypač tinkamas vai
kams gydyti.

11/2 oz pankolių sėklų,
2 puodukai vandens,
1 ir pusė puoduko medaus.
Pankolio sėklas pavirinkite van

denyje, šiek tiek palaikykite, kad 
prisitrauktų, ir nukoškite. Į atvėsintą 
skystį pridėkite medaus. Gautą 
apytirštę masę supilkite į tamsaus 
stiklo buteliuką. Keliskart per dieną 
suvalgykite po šaukštelį arba pasal
dinkite karštą gėrimą.

Receptai
Pankolių gumbai valgomi kaip 

daržovės, iš jų ruošiamos salotos. Tai 
neišsemiamas vitaminų šaltinis, be 
to, puikiai degina riebalus.

EI.paštas: nausediene@aol.com

Pankoliai kiaulienos 
kumpio vystykluose

Reikės:
4 mažų pankolių, 
2 šaukštų sviesto, 
1 šaukšto miltų, 
1 stiklinė pieno, 
muškatų,
1/2 puoduko sutarkuoto fermen

tinio sūrio,
4 didelių parūkyto ir išvirto kiau

lienos kumpio griežinių,
druskos 
pipirų
Nudaryti ir nuplauti pankolių 

gumbus. Sudėti į puodą, užpilti ver
dančiu pasūdytu vandeniu ir apie 
valandą virti ant lėtos ugnies.

Pagaminti baltąjį padažą. Puse 
sviesto ištirpinti keptuvėje, tolygiai 
suberti miltus ir keletą minučių pa
kepinti ant labai silpnos ugnies nuo
lat maišant mentele. Neleisti paru
duoti.

Pieną užvirinti ir po truputėlį, po 
mažą šlakelį, nuolat maišant, supilti 
keptuvėn, į pakepintus miltus. Vis 
nesiliaujant maišyti dar 15 minučių 
pakaitinti ant labai silpnos ugnies. 
Pagardinti druska, pipirais, maltais 
muškatais. Galiausia suberti puse 
sutarkuoto sūrio.

Ištepti sviestu indą apkepams. 
Išvirtus ir gerai nuvarvintus pan
kolius perpjauti pusiau, kiekvieną 
puselę suvynioti į kumpio griežinį. 
Supilti padažą. Sudėti kumpin su
vyniotus pankolius ir apiberti likusiu 
sūriu. Orkaitę įkaitinti iki 350 F. Indą 
su pankoliais pašauti orkaitėn ir 
kepti, kol paviršius gražiai pagels. 
Patiekti labai karštą su visu puodu.

Troškinti pankoliai

Paruošti 4-6 pankolius, nulupti 
kietus šoninius lukštus, nupjauti 
stiebus bei lapus, išimti visas patam
sėjusias beį sukietėjusias dalis. 
Minkštus žalius lapus bei viršūnėles 
atidėti (galima laikyti šaldytuve) ir 
vėliau panaudoti kaip žalėsius dar
žovių salotoms, padažams ar sriu
boms. Perpjauti gumbus pusiau, su
dėti kniubščius į keptuvę, užpilti 4 
šaukštus alyvų aliejaus ir pakepinti 
ant smarkios ugnies. Svarbu, vos pra
dėjus kepti, kiekvieną puselę gerai 
prispausti mentele ir taip palaikyti 
keletą akimirkų. Pakepinus apie 10 
minučių apversti ir kepinti dar 5 mi
nutes. Įpilti 1/3 puoduko vištienos 
sultinio arba vandens, kad aptektų. 
Tiks ir vandeniu atskiestos citrinos 
sultys arba kepamos mėsos bei 
paukštienos syvai. Įberti druskos, 
pipirų, įmesti čiobrelio šakelę, apie 
puse puodelio juodųjų alyvuogių ir 
užvirinti. Uždengus pusvalandį pa
troškinti ant ugnies, kol troškinio 
skystimas kiek pabals ir sutirštės. 

Tuomet pankolius išgriebti, aplieti 
sutirštėjusia mase, apiberti 2 šaukš
tais smulkiai sukapotų petražolių ir 
bematant patiekti, kol neataušo.

Troškinti pankoliai - vienas iš 
geriausių priedų prie orkaitėje keptų 
veršienos kepsnių. Kvapnūs jų troš- 
kinimo syvai itin pabrėžia mėsos 
kvapą ir skonį.

Triušis sugarstyčiomis ir 
pankolio sėklomis

Reikės:
1 triušio,
1 stiklainio garstyčių,
3-4 pomidorų,
3-4 šaukštų alyvų aliejaus,
1 šaukšto pankolių sėklų,
1 ryšelio šviežių bazilikų, 
druskos, 
pipirų.
Triušį nuplauti, nusausinti. Mė

są supjaustyti ir gausiai ją aptepti 
garstyčiomis. Pomidorus plonai su
raikyti. Aliejumi ištepti indą apke
pams. Į dugną sukloti pomidorus, ant 
viršaus sudėti triušieną. Apiberti 
pankolių sėklomis bei susmulkintais 
bazilikų lapeliais, pagal skonį druska, 
pipirais. Apšlakstyti aliejumi. Už
dengti folija ir valandą kepti 425 F 
orkaitėje.

Patiekti su virtomis bulvėmis, 
pagardintomis šlakeliu alyvų aliejaus 
ir krapais.

PETRAŽOLĖS

Tai visame pasaulyje mėgstama 
prieskoninė daržovė, pasižyminti 
švelniu aromatu ir maloniu skoniu. Ji 
yra kilusi iš Sardinijos salos. Tai irgi 
nuo senų laikų vartojama daržovė. 
Graikai ir romėnai petražolėmis 
puošdavo iškilmingų puotų stalus ir 
pindavo vainikus didvyriams pa
gerbti. Viduramžiuose petražolė buvo 
labai populiari daržovė vienuolynų 
daržuose. Iš Anglijos kolonistai ją 
atvežė į Ameriką.

Pastebėta, kad petražolė turi 
labai daug vertingų gydomųjų savy
bių. Jos lapeliuose yra daugybė vita
minų ir mineralinių medžiagų (ypač 
yra daug kalcio, geležies, fosforo), 
eterinio aliejaus, flavonoidų, glikozi
dų. Naudingų medžiagų gausu visose 
petražolių dalyse - lapuose, šaknyse, 
sėklose. Todėl reikia kasdien kuo 
daugiau valgyti šviežių petražolių: 
barstyti jomis salotas, dėti ant su
muštinių, dėti į sriubas, barstyti ant 
koldūnų, mėsos patiekalų ar ant bul
vių.

Gydomosios savybės

Petražolės žadina apetitą ir geri
na virškinimą. Petražolėse esančios 
medžiagos skatina skysčių pertek
liaus šalinimą iš organizmo, mažina 

tinimus. Jos reikalingos žmonėms, 
kurie serga širdies, inkstų ir šlapimo 
pūslės ligomis. Petražolės suteikia 
jėgų, pagerina kraujo gamybą, gydo 
kraujuojančias dantenas.

Petražolės nuo antiką laikų ži
nomos kaip erekciją stimuliuojantis 
augalas. Tuo tikslu jas galima valgyti 
šviežias, gerti arbatas. Sergant perša
limo ligomis, petražolių arbatą gali
ma gerti kaip prakaitavimą skati
nančią priemonę. Šviežių petražolių 
lapai mažina patinimus sugėlus bi
tėms, uodams.

Petražolės grožiui

Oda atrodys jaunesnė ir skaistes
nė, jei kasdien neskubant suvalgysite 
8-10 petražolių augliukų. Petražolių 
sultys, lygiomis dalimis sumaišytos 
su citrinos sultimis, puikiai tinka 
strazdanoms ir pigmentinėms dė
mėms balinti. Norint išbalinti odą, 
kiekvieną rytą patariama veidą plau
ti stipriu petražolių šaknų nuoviru.

PORAI

Porų gimtinė - Viduržemio jūros 
pakrančių rytinė dalis. Maistui ir 
prieskoniams jie buvo vartojami Ma
žojoje Azijoje, Egipte, Graikijoje. 
Dabar porai plačiai auginami dauge
lyje pasaulio šalių. Poruose gausu 
žmogaus organizmui reikalingų mi
neralinių medžiagų, baltymų, anglia
vandenių, eterinių aliejų, vitaminų. 
Baltojoje poro dalyje sausu medžiagų 
yra daugiau, negu lapuose, tačiau 
lapuose beveik du kartus daugiau 
mineralinių medžiagų, baltymų ir 
riebalų. Vitamino C yra tiek pat poro 
lapuose ir baltojoje jo dalyje. Svarbu 
tai, kad pavasarį, tinkamai išlaiky
tuose per žiemą poruose vitamino C 
yra pusantro du kartus daugiau nei 
rudenį.

Gydomosios savybės

Poruose esantys eteriniai aliejai 
žadina apetitą, aktyvina kepenų, 
tulžies pūslės veiklą ir žarnyno peris
taltiką. Poruose yra daug minerali
nių druskų ir kalio, kuris gerina 
inkstų veiklą. Porai skatina šlapimo 
skyrimąsi, todėl patartina vartoti ser
gant reumatu, inkstų akmenlige, 
ateroskleroze, turint antsvorio. Daž
nai jie padeda ir sergant virškinamo
jo trakto ligomis.

Neabejokime gamtos gydomo
siomis, stiprinančiomis, grūdinan
čiomis galiomis. Juk ji, ištikima kūno 
ir dvasios gydytoja, visada pasiren
gusi mums padėti, pasidalinti savo 
lobiais. Nelikime ir mes abejingi, ne
patiklūs.

Linkiu linksmo, šviesaus savait
galio.

PARDUODA

Parduodami 36 tomai „Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Tel. 773-585-9500

mailto:nausediene@aol.com
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Čerškus

Nr. 11

Vėliau tas pats žonglierius, jau 
persirengęs „arabiška” apranga, su 
turbanu, j sceną įėjo su kokių trijų 
metrų kartimi, uždėta statmenai ant 
galvos. Karties viršuje vos vos laikėsi 
verdantis, kaip atrodė, rusiškas vir
dulys - „samovaras”. Kokį triuką 
„Rokoko” žonglierius dar buvo suma
nęs parodyti, aš nežinau. Bet aiškiai 
prisimenu, kaip tas įkaitęs „samo
varas” nusprūdo nuo karties viršaus, 
ir nukrito tiesiai fakyrui ant veido, 
apliedamas jį verdančiu vandeniu ir 
apibarstydamas degančios anglies 
žarijomis. Ši siaubinga drama buvo 
žiūrovų sutikta siaubo ir užuojau
tos šūksniais. Tada man atrodė, kad 
įvyko baisi tragedija, kurios negalė
jau pamiršti. Bet iš to nepasimo
kiau...

Nutariau išbandyti tik „ugnies 
rijimą”. Įsiurbiau į bumą labai ne
didelį kiekį švaraus benzino. Užsi
degiau degtuką ir laikiau ištiestoje 
rankoje atitraukęs kuo toliau nuo 
savęs. Staigiai išpurškiau benziną, 
taikydamas virš liepsnos. Pavyko! 
Efektas buvo stulbinantis, bent jau 
man pačiam taip atrodė. Netikėtai 
susilaukiau ir pirmojo gerbėjo pri
pažinimo - meistras Birulis buvo 
sužavėtas tuo, ką atsitiktinai pamatė. 
Jis su entuziazmu šoko prašyti, kad 
šį „fokusą” parodyčiau jo draugams, 
ir nedelsdamas nulėkė į kitus cechus 
kviestis daugiau publikos. Aš, su
prantama, jaučiausi šlovės viršūnė
je.

Kai iš kitų AMLIT’o cechų su
sirinko dar keletas Birulio draugų, 
kad pamatytų nemokamo „cirko”, aš 
įžengiau į „sceną”. Stengiausi neap
vilti savo gerbiamo meistro ir šį kartą 
„įsipyliau” gerokai daugiau degalų. 
Ištiesiau ranką su degančiu degtuku 
ir... Įvyko, kas ir turėjo įvykti - ne
sugebėjau staigiai išpurkšti tokio 
kiekio benzino. Liepsnos liežuvis 
akimirksniu sugrįžo į mane, ir benzi
nas degė ant mano lūpų ir veido.

Nežinau, kuo visa tai būtų pasi
baigę, jeigu ne mano meistro žaibiška 
reakcija. Jis griebė savo darbinį cha
latą ir prišokęs apgaubė juo mano 
degančią galvą. Buvau gerokai išsi
gandęs ir apsvilintas. Labai skaudėjo 
dar ir dėl to, kad patyriau visišką 
fiasko, nuvildamas publiką ir savo 
meistrą Birulį.

Meistras, pritariant susirinku
siems žiūrovams, tuojau sugalvojo, 
kaip įtikinamai paaiškinti mano 
nudegimą, kad išvengtume didesnių 
nemalonumų iš AMLIT’o viršininkų. 
Taigi, pagal oficialią versiją įvyko 
taip: „man beplaunant, per nesan
dariai priveržtą degalų vamzdelį ant 
variklio ištekėjo benzino, kuris nuo 
atsitiktinės kibirkšties užsiliepsnojo 
ir apdegino mano veidą”.

Po pirmosios pagalbos darbe ma
ne nugabeno į Raudonojo Kryžiaus 
ambulatoriją, prie Įgulos bažnyčios. 
Ten man patepė vaistais ir perrišo 
galvą. Taip bintu apmuturiuotu vei
du, kaip iš fronto, ir parėjau į namus. 
Namie, suprantama, laikiausi ofi
cialiosios versijos... Tris dienas sėdė
jau namuose ir nėjau į darbą, kol ga
lėjau nusiimti tuos bintus. Dar keletą 
dienų gydžiausi ambulatoriškai.

Po to niekad nebandžiau žaisti su 
ugnimi. Ir kitiems nepatariu.

7. „Pšecivka”

Pasišalinus iš darbo, Biruliui ir 
kitiems „mėgėjams” nereikėjo labai 
toli eiti. Prieš pat mūsų „Amerikos 
lietuvių akcinę bendrovę”, kitoje Kęs
tučio gatvės pusėje, buvo toks žydelio 
„restoranėlis”, o tiksliau - landynė. 
Pritrūkęs „šnapso” Birulis kartais ir 
mane, kaip savo gizelį, nusiųsdavo į 
tą „knaipę”. Šį „darbą” turėdavau 
atlikti nepastebint vyriausiam meist
rui. Tuose darbininkų užeigos na
muose buvo bufetas bei valgykla, 
kurios gale buvo dar atskiri kam
barėliai be durų. Vietoje jų, buvo už
kabintos užuolaidos. Tuose kam
barėliuose - „kabinose” prie staliuko 
dažniausiai sėdėdavo tie klientai, 
kurie nenorėdavo „afišuotis” bendro
je salėje. Šalia užkandos ten visuomet 
galėjai gauti „šnapso” ar alaus. Alaus 
bokalas tada kainavo 25-40 centų, 
priklausomai nuo rūšies. Populia
riausias buvo „Pilzeno” ir „Dobei” 
(dvigubas). Aš tada, kaip mokinys, 
uždirbdavau 60 litų per mėnesį, o 
meistrai - 500 Lt ir daugiau. Birulis, 
kaip labai geras meistras, uždirbdavo 
700 litų. Vėliau ir man jau mokėjo 
350-400 Lt mėnesinę algą. AMLIT’o 
senbuviai tą landynę vadindavo 
„Pšecivka” (lenkiškai ,,przeciwko” - 
priešais). Jie dažniausiai ir pietauda
vo šioje „knaipėje”. Labai dažnai ir 
baigus darbą, prieš išeinant namo, 
mūsų darbininkai ten užsukdavo 
atsigerti bokalą alaus ar išlenkti 
„čierkutę” degtinės. Tarp nuolatinių 
„Pšecivkos” lankytojų nemažai buvo 
kairiųjų pažiūrų ir net atvirai komu
nistuojančių pijokėlių (matuojant 
nepriklausomos Lietuvos talpos vie
netais). Dažnas iš jų tik apsimesdavo, 
kad esąs užsikrėtęs „kairumo liga” ir 
kad karštai pritaria ir domisi komu
nizmo idėjomis. Tai jiems paprasčiau
siai apsimokėdavo, nes kaip idėjiniai 
„draugai” („tovarišči”) gaudavo ne
mokamai išgerti. Juos dažnai dykai 
girdė toks komunistuojantis žurnalis
tas (buvęs kairuoliško laikraščio 
„Laisvas žodis” redaktoriumi) Justas 
Paleckis, kuris irgi buvo nuolatinis 
šios „knaipės” lankytojas. Beje, jo 
sūnus - Lietuvos Darbo Demokra
tinio „draugo” Prezidento patarėjas 
(buvęs SSRS ambasados Šveicarijoje 
„diplomatas”) labai primena savo 
tėvą. Ir ne vien veido bruožais...

J. Paleckis turėjo „draugų” ir 
mūsų bendrovėje. Jis tankiai, ypatin
gai šeštadieniais, susikviesdavo iš 
mūsų bendrovės „pažangiausius” 
darbininkus ir „sočiai” iki pusiau
nakčio vaišindavo juos alkoholiu, 
praskiesdamas jį įkyria komunistine 
propaganda. Mūsų meistrai ir šalt
kalviai jį tiesiog vadindavo Justu. 
Kaip išgarsėjęs „fundatorius”, jis 
visuomet būdavo didelio darbininkų 
būrio apsuptyje. Kadangi tose ma
žose „kajutėse” sykiu netilpdavo 
daug žmonių (daugiausia šeši), tai 
„prijaučiantys” pritraukdavo salės 
staliukus arčiau „kabinos”, kur lin
dėjo Justas, ir gurkšnodami dovanotą 
alų ar „šnapsą” klausydavosi „pra
našo” agitacinių kalbų. Kartais pažįs
tami AMLIT’o darbininkai pasikvies
davo kartu ir mane pasivaišinti ne
mokamu alumi bei užkandžiais, ku
rių būdavo gausu. Tad ir man teko 
„garbės” paragauti iš socializmo kū
rimo ištakų.

Bus daugiau.

Dantų gydytojai Stuburo ir skausmo ligos
DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvartys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai artsa lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

VIDAS J. NEMICKAS, MD 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Organizacijų vystymosi stadijos
Atkelta iš 3 psl.
Kai žmogus miršta, valdžios 

įstaiga paruošia jo mirties pažymėji
mą. Ten pažymimas jo vardas, pa
vardė, mirties data, mirties priežas
tis. Tikintieji lieka įsitikinę, kad ve
lionis iškeliavo į dangų. Kas atsitin
ka, kai organizacija nustoja egzis
tavusi? Jos palaikai perkeliami į 
archyvą, rašomos knygos. Pirmiau
sia, labai retai tai formaliai įvyksta, 
gal išskyrus VLIK’o ir BALF’o atve
jus. Daugybė lietuviškų organizacijų 
yra tarsi mirties patale, nors dar rodo

Mokslininkai rado senovės indo kalbq
Jei tokie mokslininkų teiginiai 

pasitvirtins, šis atradimas gali tapti 
raktu, padėsiančiu atskleisti vienos 
paslaptingiausių civilizacijų paslap
tis. Nauja mokslininkų analizė teigia, 
kad sudėtingi ant amuletų ir lentelių 
nubraižyti senovės civilizacijos sim
boliai priklauso nežinomai kalbai, 
rašo „Guardian”.

Šis kontroversiškas teiginys lei
džia tikėtis, jog pavyks iššifruoti 
vienos paslaptingiausių senovės civi
lizacijų raštą ir atverti duris jos seno
sios kultūros pažinimui.

Uždara nuo pasaulio Indo civi
lizacija klestėjo prieš 4,5 tūkst. metų, 
dabartinio Rytų Pakistano pasienyje, 
tačiau apie jos narius bei bendruo
menes neišliko beveik jokių žinių. Re
gione dirbantys archeologai aptiko 
daugybę radinių - amuletų, antspau
dų, keramikinių lentelių - daugelis 
kurių išmarginta neįprastais simbo
liais. Šie radiniai į dvi stovyklas pa
dalino mokslininkus. Vieni jų teigia, 
kad šie simboliai yra primityvi kalba, 
kiti tvirtina, jog tai tik piktogramos.

Iki šiol pavyko atpažinti 500 
skirtingų Indo simbolių, atrodo, kai 
kurie jų vaizduoja žuvį, žiedus, žmo
gų, karvės galvą. 2004 metais vienas 
mokslininkas pasiūlė 10 tūkst. JAV do
lerių atlygį tam, kuris sugebės suras
ti nors vieną Indo civilizacijos arte
faktą, papuoštą daugiau nei 50 sim
bolių.

University of Washington, Seat- 
tle ir Tata fundamentalių tyrimų ins
tituto Mumbajuje mokslininkai nus
prendė išanalizuoti simbolius, tikė
damiesi pagaliau išspręsti dėl Indo

JONAS V. PRIINSKIS, MD 
TERRI DflLLflSJ’RUNSKB, MD 

flNDREWJ.YU.MD 
ir partneriai 

lllinois P«in Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
Barrington: 847-852-2000 
www.lllinoispain.com

Akių ligos
ARAS ŽLIOBA, MD 

AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos
EDMUNDAS VIŽINAS, MD, S.C.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai

6918 W. Arcber Avė. St 5 ir 6 
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą

dirbtinai palaikomus gyvybės žen
klus. Neretai su organizacija senėja ir 
jos vadovybė. Tad turime ar esame 
turėję daugybę garbingų organizaci
jų, kurios yra pakeliui į archyvų 
lentynas. Taip pat turime gana daug 
naujų, jaunų, dinamiškų organizaci
jų, esančių pirmose vystymosi stadi
jose. Nenoriu nei vienų (merdinčių), 
nei kitų (gyvuojančių) vardų minėti, 
kad nepasijaustų nurašytos ar pasi
keltų į puikybę. Laikas ir atliekamas 
darbas parodys jų vystymosi stadi
jas.

civilizacijos raštų kilusius ginčus. 
Naudodama kompiuterinę programą, 
mokslininkų komanda lygino Indo 
civilizacijos rašto pavyzdžius su ki
tais, randamais žinomose kalbose ir 
informacijos sistemose, tarkime, 
DNR ar kompiuterinėje kalboje. Kai 
kuriose informacinėse sistemose sim
bolių sekos yra atsitiktinės, tačiau ki
tose, pavyzdžiui, dievybes ar kitas 
sąvokas atspindinčiose piktogramose, 
yra aiški hierarchija, įtakojanti tvar
ką, kuria simboliai pateikiami. Šne
kamoji kalba patenka kažkur tarp šių 
abiejų kraštutinumų, derindama ir 
lankstumą, ir tvarką.

Mokslininkams atlikus kompi
liacinių Indo civilizacįjos tekstų ana
lizę, paaiškėjo, jog jų simbolių pa
vyzdžiai neįprastai panašūs į naudo
jamus šnekamojoje kalboje. „Science” 
žurnale paskelbtame tyrime Indo ci
vilizacijos raštas lyginamas su seno
vės šumerų, senųjų tamilų kalbomis. 
„Šiuo metu galime teigti, jog Indo ci
vilizacijos raštuose egzistuoja sta
tiškas reguliarumas, būdingas ir kito
ms kalboms”, - teigė tyrimui vadova
vęs Vašingtono universiteto moksli
ninkas Rajesh Rao. Dabar moksli
ninkai tiria kitus Indo raštus ir tikisi 
suprasti jų sintaksę bei gramatines 
taisykles.

Senovės egiptiečių hieroglifus 
mokslininkas XIX a. pavyko iššifruoti 
tik atradus Rozetės akmenį, ant 
kurio tas pats tekstas buvo užrašytas 
egiptiečių ir senovės graikų kalbomis. 
Panašaus atradimo gali prireikti ir 
Indo civilizacijos kalbą norintiems iš
šifruoti mokslininkams. LRT

http://www.lllinoispain.com
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Buvo Dirmeikis, Vijeikis, buvo ir Deveikis
PETRAS PETRUTIS

Anksčiau margutiečiais buvo va
dinami žmonės, kurie vienaip ar ki
taip reiškėsi „Margutyje”. Dirmeikis 
ir Vijeikis į margutiečių gretas pateko 
vienaip, o Deveikis visiškai kitaip.

Deveikis, ieškodamas papildomo 
(part time) darbo, vieną dieną užėjo j 
„Margučio” raštinę, veikusią Western 
Avė., Marąuette Park. „Margučio” 
„bosas” Antanas Vanagaitis tuo me
tu atostogavo. Sakoma, kad Deveikis 
patiko raštinėje sutiktiems margutie- 
čiams. Jiems patiko jo atvirumas, 
nuoširdumas ir paprastumas. Patiko 
ir Deveikio balso tembras. Šios būdo 
savybės užtikrino Deveikiui pagei
daujamą darbą.

Kazys (Casey) Deveikis

Deveikis, gimęs ir augęs Ameri
koje, buvo raštingas žmogus. Jis gana 
gerai kalbėjo lietuviškai ir buvo, kaip 

•anais laikais sakydavo, lietuviško nu
sistatymo. Jo tėvai, Kazimieras ir 
Ona Deveikiai, buvo tuometinio be
turiu ateivių organizacinio veikimo 
darbuotojai. Kazimieras Deveikis, 
1888 m. gimęs Joniškėlyje, 1907 m. 
atvyko į Ameriką. Jis gyveno ir dirbo 
Cicero miestelyje. Čia sukūrė šeimą ir 
išaugino du sūnus ir dvi dukras. Jam 
teko gyvai pasireikšti Sandaroje, „Tė
vynės” mylėtojų draugijoje, ALTe, 
BALFe, SLA ir kitose lietuvių organi
zacijose.

Agnietė Malela, gyvenanti Melrose Park, IL, pratęsė „Draugo” 
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Albinas Sakalas, gyvenantis Woodhaven, NY, užsisakė „Draugą” 
skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. 
auką. Labai ačiū.

Gražina Kenter, gyvenanti Danbury, CT, skaitys „Draugą” dar 
vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Anna Kiskis, gyvenanti Dearborn Heights, MI, pratęsdama me
tinę „Draugo” prenumeratą, paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai dė
kojame.

Vito Baniukaitis, gyvenantis Rockford, MI, užsiprenumeravo 
„Draugą” dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 
100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus dosniai remiate ir 
skaitote.

Paulina Mikštas, gyvenanti Gulfport, FL, pratęsė metinę 
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms 
sumažinti. Nuoširdžiai Jums ačiū.

A. Vanagaitis grįžęs iš atostogų, 
savotiškai nustebo radęs naują dar
buotoją. Jam nelabai patiko ameri
kietiškai skambėjęs Deveikio lietu
viškų žodžių tarimas. Tačiau per 
daug nesišiaušdamas ėmė Deveikiu- 
ką mokyti teisingos lietuvių kalbos. 
Regis, kad abiems - mokytojui ir mo
kiniui - netrūko gabumų. Devei- 
kiukas (taip pradžioje jis buvo vadi
namas) greitai įsisavino lietuvių kal
bos plonybes. Beje, Vanagaitis sten
gėsi Deveikiukui išrūpinti stipendiją 
Kaune veikusiame Vytauto Didžiojo 
universitete, bet prasidėjęs karas pa
vertė niekais abiejų svajones. Anot 
anuometinių „Margučio” klausytojų, 
tais laikais Deveikis taip gerai pra
nešinėjo, jog kiti manydavo, jog jisai 
yra neseniai atvykęs iš Lietuvos.

JAV pakėlus ginklą prieš Vokie
tijos agresiją, Deveikiui, tuosyk dar 
studijavusiam literatūrą Northwes- 
tem universitete, teko civilinius dra
bužius pakeisti į kareivio uniformą. 
Baigęs karininkų kursus jis buvo 
paskirtas į inžinerijos pulką. Su šiuo 
pulku keliavo į Angliją, o paskui į 
Europą. Po to garsiosios Patton armi
jos sudėtyje žygiavo per Prancūziją, 
Liuksemburgą iki Vokietijos. Vėliau 
pulkas buvo sugrąžintas į Prancūziją, 
dar vėliau per Panamos kanalą buvo 
nuplukdytas į Filipinus. Karui bai
giantis pateko į Japoniją. O karui 
pasibaigus, Deveikis, pasiekęs kapito
no leitenanto laipsnį, sveikas sugrįžo 
į Čikagą.

Beje, atsiskirdamas su ginklo 
draugais, pasižadėjo aprašyti karo 
metu patirtus įspūdžius. Duotą paža
dą ištesėjo. Netrukus paaiškėjo, kad 
parašytos knygos išleidimas yra ne
maža kliūtis. Leidyklos domėjosi De
veikio parašyta istorija. Tačiau nesi
teikė imtis knygos išleidimo. Girdi, 
apie karo eigą yra pakankamai prira
šyta. Galbūt Deveikio parašyta isto
rija nebūtų pasirodžiusi, jeigu jis su
grįžęs į „Margutį” nebūtų susidūręs 
su Vladu Vijeikiu. Pastarasis, plana
vęs įsigyti spaustuvę, pasiūlė Devei
kiui atspausdinti knygą. Iškilo opus 
finansinis klausimas. Knygos at
spausdinimui buvo reikalingi pinigai. 
Deja, nei vienas (Deveikis ir Vijeikis) 
neturėjo pakankamos pinigų sumos. 
Todėl Deveikiui teko kreiptis į savo 
buvusius ginklo draugus. Atsirado 
500 prenumeratorių, kurie sutiko iš

Naujo WHFC radijo stoties pastatymo proga „Margučio" štabas atvyko pasveikin
ti Kongreso narį Richar W. Hoffman, stoties savininkg. Sėdi: Lillian Vanagaitienė, 
Kongreso narys R. Hoffman. Stovi iš kairės: Petras Linkus, Antanas Lapinskas, 
Vladas Vijeikis, Kazys (Casey) Deveikis ir Antanas Olis.

„Margutis" Nr.12, 1949 m. nuotraukos

anksto įmokėti po 5 dol. Trūkstančią 
pinigų dalį teko parūpinti knygos au
toriui.

Kazio Deveikio parašyta knyga 
„Eager Beaver Regiment” pagaliau 
išvydo dienos šviesą. Nuotraukomis 
iliustruota, kietais viršeliais knyga 
buvo išsiuntinėta prenumeratoriams, 
bibliotekoms ir kt. Knyga susilaukė 
deramo dėmesio ir įvertinimo.

Kazys Deveikis, kuriam anksčiau 
buvo pranašauta rašytojo kaijera, 
galvojo apie kitų knygų parašymą. 
Deja, nuolatos stigo laiko. Jis vaka
rais dirbo „Margutyje”, o dieną Cook 
apskrities šerifo įstaigoje. Besisukda
mas skirtingose įstaigose, šiaip taip 
rasdavo laiko straipsnių parašymui. 
Jo raštai buvo spausdinami „Margu

Fotoalbumo „Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje/ 
Lithuanian Cultural Legacy in America” sutiktuvės

„Lietuvių kultūrinis paveldas 
Amerikojel Lithuanian Cultural Le
gacy in America”. Atsakingas redak
torius Algis Lukas, 2009 m., 224 psl., 
kietais viršeliais, fotoalbumas, spaus
dintas JAV.

„Amerikos lietuvių kultūrinio 
paveldo išsaugojimas yra vienas iš 
svarbiausių mūsų šiuolaikinių už
davinių. Šiuo metu JAV LB Kultūros 
Taryba skiria daug dėmesio būtent 
šiam klausimui”, - kalbėjo Algis Lu
kas JAV LB Tarybos suvažiavime 
Bostone 2008 m. rugsėjo mėn.

Ir štai rezultatas - Amerikos LB 
Kultūros taryba kviečia į fotoalbumo 
„Lietuvių kultūrinis paveldas Ame
rikoje” pristatymą gegužės 15 d., 

čio” žurnalo puslapiuose.
Vis dėlto nebuvo jam lemta tapti 

pripažintu rašytoju. Ilgainiui pradė
jęs negaluoti, buvo priverstas atsisa
kyti kūrybinio darbo. Kazys Deveikis, 
ankstyvesniųjų lietuvių ateivių atža
la, atsisveikino su šiuo pasauliu 1959 
m. rugsėjo 13 d. Velionis mirė nesu
laukęs brandesnio amžiaus. Jo mirtis 
buvo smūgis artimiesiems, bendra
darbiams ir draugams.

Velionis buvo labai taikaus būdo. 
Jam buvo lengva surasti bendrą kal
bą su visais žmonėmis, nebuvo sunku 
pasidžiaugti Kitų pasisekimais ir ap
gailestauti dėl kitų nepasisekimų.

R S. Naudotasi LTSC archyvu ir 
kitais šaltiniais.

penktadienį, 7 vai. v. Lietuvių dailės 
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte.

Fotoalbumas supažindina skai
tytojus su gausiu Amerikos lietuvių 
kultūriniu palikimu Amerikoje: Ame
rikos lietuvių istorija, Lietuvos Res
publikos ambasada, lietuvių kultūri
niais centrais, pirmosiomis lietuvių 
bažnyčiomis, taip pat bažnyčiomis ir 
jų architektūra po 1950 metų, vie
nuolynais, jaunimo stovyklomis, vaiz
duojamuoju menu, paminklais ir kop
lytstulpiais, lietuvių kapinėmis. 
Kiekvienas albumo skyrius turi 
trumpą aprašymą. Albumas gausiai 
iliustruotas - jame daugiau nei 350 
spalvotų nuotraukų.

Fotoalbumas išleistas lietuvių - 
anglų kalba, todėl jis gali supažindin
ti lietuvius, amerikiečius ir kitus sve
timtaučius su gausiu lietuvių kultū
ros paveldu Amerikoje. Fotoalbumas 
- puiki dovana giminaičiams, pažįs
tamiems ir kitataučiams draugams.

Knygos sutiktuvių programą ves 
Danutė Bindokienė, knygos redakto
rė; fotoalbumą pristatys Algis Lukas, 
atsakingas redaktorius; leidinį aptars 
Algimantas Kezys, fotomenininkas, 
Bronius Abrutis, „Amerikos lietuvis” 
vyriausias redaktorius ir Dalia Cidzi- 
kaitė, „Draugo” vyriausia redaktorė. 
Meninę programą atliks operos solis
tė Nida Grigalavičiūtė, akompanuos 
Ričardas Šokas. Albumas skirtas Lie
tuvos vardo tūkstantmečio sukakčiai 
paminėti.

„Draugo” info
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KUO ĮDOMUS KANDIDATAS Į 
PREZIDENTUS G JEZERSKAS?

Atkelta iš 3 psl.
Puikiai prisimename, kaip sto

matologė iš Kauno Smailytė žadėjo, 
kad Jezerskas gaus generolo laipsnį, 
jei padės pasiekti kai kurių tikslų (šie 
dalykai iškilo į paviršių, kai iš prezi
dento posto buvo verčiamas Rolandas 
Paksas). Ar Jezerskas susiviliojo 
Smailytės pasiūlymais, informacijos 
neturime. Tačiau įtarimų liko. Juk 
generolo laipsnis Jezerskui buvo su
teiktas.

Lietuviškieji įstatymai 
neįpareigoja domėtis?

Gindamas Jezerską bei atsikirs
damas savo oponentams L. Linkevi
čius tąsyk pareiškė, jog įstatymai neį
pareigoja išsamiai patikrinti busimo
jo generolo. Bet juk ir nedraudžia. 
Šiaip ar taip Jezerskui suteikiamas 
ne grandinio, o brigados generolo 
laipsnis. Galų gale, ko vertas įstaty
mas, jeigu neįpareigoja KA ministro 
atlikti išsamaus patikrinimo, patiki
mam ar nepatikimam karininkui 
suteikiamas toks aukštas laipsnis?

Įdomumo dėlei galime pasakyti, 
jog melo detektoriumi tikrinamiems 
Lietuvos karininkams, skirtingai nei 
kolegoms iš’ NATO šalių, anksčiau 
tikrai nebuvo pateikiami itin nepato
gūs klausimai - apie homoseksua
lumą ir kitas panašias bėdas. Bent 
jau tokia tvarka dar neseniai egzista
vo. Žodžiu, brigados generolo laipsnis 
stojimo į NATO išvakarėse buvo su
teiktas ne JAV karinius mokslus stu
dijavusiam pulkininkui Arvydui Po
ciui, kuris jau tuo metu turėjo patir
ties vadovauti 10 tūkst. karių pajė
goms, kuris nebijojo tikrintis melo 
detektoriumi, kalbėjo angliškai, kuris 
nebuvo įsipainiojęs į ryšius su abejo
tinos reputacijos verslininkais ir nie
kada nesimokė Maskvoje, o Jezers
kui, paskui kurį velkasi keistų suta
pimų bei įtarimų šleifas. Tuomet, kai 
Jezerskui buvo iškilmingai įteikti 
brigados generolo antpečiai, viename 
straipsnyje ironiškai šaipiausi: „tarsi 
Lietuva integruotųsi ne į NATO, o į 
Rusijos vadovaujamą Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugą”.

Moralinė šio reikalo 
pusė

Tikslumo dėlei turėčiau pasaky
ti, kad buvęs Lietuvos kariuomenės 
vadas Jonas Kronkaitis tuomet la
biau pabrėždavo moralinę šio reikalo 

Ona Strimaitis, gyvenanti Putnam, CT, pratęsė metinę „Draugo” 
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Petras T. Norkus, gyvenantis Palm Desert, CA, pratęsė „Draugo” 
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
esame dėkingi.

Regina Kazlauskas, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė kasmetinę 
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai 
dėkingi.

Adelė Galinaitis, gyvenanti Westchester, IL, skaitys „Draugą” dar 
vienerius metus. Džiaugiamės tuo bei nuoširdžiai dėkojame už atsiųstą 50 
dol. auką laikraščio leidybai paremti.

Stasė Petrušaitienė, gyvenanti Racine, WI, pratęsė „Draugo” 
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums 
dėkojame.

pusę. Pasak JAV pilietybę turinčio ge
nerolo majoro J. Kronkaičio, Vaka
ruose Jezerskui vargu ar būtų patikė
tos svarbios pareigos, nes nusižudė 
net du jam artimi žmonės - žmona ir 
vaikas. Kronkaitis tuomet sakydavo, 
kad JAV svarbių pareigų neskubama 
patikėti net tiems, kurie išsiskyrę, 
kurie vedę antrą sykį. O čia šeimoje - 
net dvi savižudybės.

Tuo tarpu kai kurie buvę ir esa
mi „antrokai” labiau gilinosi į Je
zersko studijas Maskvoje. Pabrėž
davo, jog netiki, esą Rusijos slapto
sios tarnybos nebandė verbuoti šio 
Lietuvos karininko. Deramai pasi
ruošti tokiam žingsniui Rusijos žval
gybininkai turėjo net dvejus metus 
laiko. Todėl Linkevičius, suprask, 
padarė didelę klaidą, į viršų stum
damas „visokius jezerskus”.

Tačiau Linkevičiaus laikysena, 
kai kurių buvusių Lietuvos karinės 
žvalgybos bei kontržvalgybos darbuo
tojų teigimu, nė kiek nestebino. Tą
syk būta didelių įtarimų, jog Linke
vičiaus klanas prieš stojimą į NATO 
skuba į svarbiausius postus susodinti 
saviškius. Kitaip tariant - prorosiš- 
kus karininkus. Kad šie, Lietuvai įsi- 
liejus į Šiąurės Atlanto sutarties or
ganizacijos gretas, turėtų dideles ga
lias ir pajėgtų veikti savarankiškai.

Į klausimą, kaip kariškąją mūsų 
kadrų politiką pakenčia oficialusis 
Vašingtonas, 2004-aisiais sulaukda
vau štai tokių paaiškinimų. Ameri
kiečiai viską mato, viską žino, todėl 
su Lietuva bendrauja labai atsargiai. 
Rengia daug furšetų, kokteilių vaka
rų, iškilmingų priėmimų, o svarbio
mis paslaptimis dalintis neskuba. Ir 
neskubės. Maždaug .taip kalbėdavo 
„antrokai”, su kuriais susitikdavau 
nuošalioje Valakupių kavinėje ar 
Antakalnyje esančiuose „Laukiniuo
se Vakaruose”.

Lietuvos slaptosios tarnybos 
šiandien nepajėgios atsakyti į klau
simą, į kokias situacijas galėjo pak
liūti net dvejus metus Maskvos ge
neralinio štabo akademijoje karinius 
mokslus studijavęs Jezerskas. Tad 
šiandien mums lieka viena vienintelė 
išeitis - aklai pasitikėti kandidato į 
Lietuvos Respublikos prezidento 
postą Jezersko garbės žodžiu. Jeigu 
sako, kad „neverbavo”, vadinasi - 
„neverbavo”...

Sutrumpinta

www.slaptai.lt

Patriotines dainas dainavo vyrų choras „Seni draugai".

Kas rūpi Lietuvos Laisvės 
kovotojų sąjungai?

DR. ALDONA KAČERAUSKIENĖ

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjun
ga (LLKS) savo veiklą pradėjo 1940 
metų žiemą ir tęsė per visą okupacijų 
laikotarpį Tėvynėje, užsienyje, net 
lageriuose. Anot valdybos pirmininko 
Jono Buroko, „sovietinė nomenkla
tūra, paveldėjusi dideles sumas pini
gų, perėmė valstybės turtą ir spaudą, 
įsitvirtino vadovaujančiuose valsty
bės postuose. LLKS, pasirinkusi 
nuostatą ‘Kova dar nebaigta’, 1996 
metų pavasarį nusprendė atkurti 
veiklą. Sekame vidaus ir užsienio po
litiką, rengiame įvairius siūlymus ir 
dokumentus negerovėms šalinti, da
lyvaujame valstybiniuose ir vietinės 
reikšmės renginiuose. Ten visuomet 
plevėsuoja mūsų vėliava, su ja į Am
žinybę palydime bendražygius.” Kas 
antri metai LLKS rengia suvažia
vimus, kuriuose įvertinami atlikti 
darbai, numatomos veiklos gairės 
ateičiai.

Balandžio 18 dieną Vilniaus įgu
los Karininkų ramovėje įvykusį 
LLKS suvažiavimą - ataskaitinį rin
kiminį susirinkimą invokacija pradė
jo monsinjoras Robertas Pukenis. 
Pasveikino europarlamentaras prof. 
Vytautas Landsbergis, paraginęs ne
nuleisti rankų, būti optimistais, dirb
ti Tėvynės labui tol, kol esame, Už
sienio reikalų ministras Vygaudas 
Ušackas, Seimo narė Auksutė Rama- 
nauskaitė-Skokauskienė, Krašto ap
saugos viceministras Vytautas Um
brasas, Politinių kalinių ir tremtinių 
bendrijos pirmininkas Vytas Miliaus
kas, s. Nijolė Sadūnaitė ir kt.

Savo rūpesčius iš tribūnos išsakė 
garbingi vyrai. Akademikas Zigmas 
Zinkevičius apgailestavo, kad pasku
tiniuoju metu Seimo nariai daug 
diskutuoja dėl aukštojo mokslo refor
mos, deja, mažai kalba apie mokymo 
turinio reformą; švietimo reformos 
svarbiausias uždavinys turėtų būti 
Lietuvos patriotų ugdymas. Deja, 
apie tai taip pat nediskutuojama.

Habil. dr. Kazimieras Garšva iš
reiškė pasipiktinimą dėl lietuviško 
raidyno keitimo, siekiant įvesti len
kiškų pavardžių rašybą. „Mane spau
džia nutilti, bet šito nebus. Gal ir 
pralaimėsiu, bet neparduosiu nei kal
bos, nei Tėvynės”, - sakė mokslinin
kas. Jam pritarė Lietuvos Sąjūdžio 
Vilniaus miesto tarybos pirmininkas 
Leonas Kerosierius. Tuo klausimu 
buvo priimtas atitinkamas suvažiavi
mo kreipimasis.

Architektas prof. Algis Vyšniaus
kas, partizano sūnus, sielojosi dėl 
pernelyg ilgai užsitęsusio Vilniaus 
Lukiškių aikštės sutvarkymo. Suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, kurioje 

raginama „Nedelsiant organizuoti 
naują architektūrinį meninį Lukiškio 
aikštės sutvarkymo ir paminklo Lais
vės kovų dalyviams (ne simbolio, bet 
paminklo!) projekto sukūrimo kon
kursą”.

Ordinu apdovanojama partizanę ryši
ninkė dr. Regina Parnarauskienė.

Prof. Gediminas Karalius ir doc. 
dr. Romas Batūra priminė, kad 2010 
metais minėsime 600 metų sukaktį 
nuo Žalgirio mūšio. „Žalgirio epocha 
įsirašė į pasaulio istoriją. Baigėsi 250 
metų Lietuvos gynybinio karo, agre
soriai buvo atremti. Mūšiui vadovavo 
du lietuviai gediminaičiai Vytautas ir 
Jogaila. Tai reikia priminti pasau
liui”, - sakė Batūra. Reikėtų pasta
tyti paminklus prie Veliuonos, Gedi
mino kalno papėdėje. „Kūrybinį dar
bą atlikčiau be jokio atlyginimo”, - 
žadėjo prof. G. Karalius.

LLKS suvažiavimas priėmė rezo
liuciją „Dėl įteisinto neteisingumo 
Pilietybės įstatyme naikinimo”. Joje 
reikalaujama „keisti ydingą ir valsty
bei žalingą LR Pilietybės įstatymą, 
numatant teisę kiekvienam pagal 
kilmę lietuviui būti Lietuvos pilie
čiu”.

Aukščiausiu LLKS apdovano
jimu - ordinu „Už Tėvynės laisvę”, 
buvo apdovanota keletas aktyviausių 
organizacijos narių. Tarp jų - prof. 
Vytautas Landsbergis, buvę parti
zanų ryšininkai Regina Pamaraus- 
kienė, dr. Juozas Parnarauskas, par
tizanas Vytas Masiukonis.

Per dvidešimt įvairaus amžiaus 
žmonių panoro tapti LLKS nariais. 
Kiekvienas jų prisiekė bučiuodamas 
vėliavą, ištaręs „Tarnauju Lietuvai”. 
Nauji nariai - kiekvienos organizaci
jos džiaugsmais, prasmės ir patrauk
lumo rodiklis.

LLKS pirmininku dar vienai ka
dencijai išrinktas Jonas Burokas.

http://www.slaptai.lt
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„Draugo" šimtmečiui skirtos parodos atidarymas ir simpoziumas 
vyks gegužės 3 d. 3 vai. p.p.v

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Avė., Chicago
Simpoziumo dalyviai: ,,Draugo" vyr. redaktorė Dalia 

Cidzikaitė „Apie dienraščio 'Draugas' šiandienę", žur
nalistas Stasys Goštautas „Kaip 'Draugas' įprasmino 
išeivijos likimę - apmąstymai 'Draugo' kultūrinio priedo 60 
metų proga" ir kun. dr. Kęstutis Trimakas. „'Draugę'," 
lydi katalikybė: nuo įkūrimo iki?.."

Maloniai kviečiame visus į parodos atidarymę ir sim- 
poziumę.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

♦Dr. Petro Kisieliaus mirties 
metinės bus paminėtos šeštadienį, 
gegužės 9 d., 9:30 vai. r. Šv. Antano 
bažnyčioje, 1515 50th Avė., Cicero.

♦ Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys maloniai kviečia visus daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad 
kongregacijos steigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta
dienį, gegužės 2 d., 9:30 vai. r., sese
lių Motiniškajame name, 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago. Mišias au
kos kun. Anthony Pizzo, OSA, Ritos 
parapijos klebonas. Po šv. Mišių - ka
vutė. Prašome dalyvauti.

♦Motinos dienos pietūs įvyks 
gegužės 3 d. 12:30 vai. p. p. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salėje, Le- 
monte. Pietus ruošia Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misija. Stahiš užsi
sakyti galite tel.: 630-243-1432 (Irena 
Valaitienė).

♦JAV LB XIX Tarybos rinkimai 
LB apylinkėse įvyks š. m. gegužės mė
nesio 9-10 ir gegužės mėnesio 16-17 
dienomis. Dalyvauti rinkimuose turi 
teisę visi Amerikoje gyvenantys lietu
viai. Teisę dalyvauti rinkimuose taip 
pat turi ir ne lietuvių kilmės asme
nys, kurių sutuoktiniai yra lietuviai. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos elek
troninis adresas:

tarybosrinkimai2009@gmail.com

Koncertas „Mūsų dainos - Tau, Mamyte” 
gegužės 3 d. 1 vai. p. p. Pasaulio lietuvių centro Lietuvių Fondo salėje 

(14911 127th St, Lemont, IL 60439) 
gegužės 10 d. 1 vai. p.p. Jaunimo centro didžiojoje salėje

(5620 S. Claremont Avė, Chicago, IL 60636)

Koncertuos vaikų estrados studija „Tu ir Aš” (vadovė Loreta Karsokienė), 
jaunimo dainavimo studijų „Rūta” (vadovė Rūta Morozovaitė) ir „Re-Mi-Do” 
(vadovė Loreta Staąitytė) jaunieji dainininkai iš Lietuvos, šoks Mante Baliuta- 
vičiūtė. Renginį ves Aušra ir Hansas.

Nuotraukoje: jaunieji dainininkai iš Lietuvos jaunimo dainavimo studijos 
,,Re-Mi-Do” su vadove Loreta Stasityte (antra iš kairės).

IŠ ARTI IR TOLI...

♦„Meno ataka 2009” (Art Attack 
2009) - lietuvių menininkų darbų pa
rodos atidarymas „Gintaro” vasar
vietėje (15860 Lake Shore Rd., Union 
Pier, MI 49129, tel.: 269-469-3298) 
vyks penktadienį, gegužės 1 d., 7-10 
vai. v. Michigan laiku (ĖST). Gegu
žės 2 d., nuo 11 vai. r. iki 6 vai. v. - 
meno paroda ir fotografo Algimanto 
Kezio knygų pristatymas (2-4 vai. p. 
p.). Sekmadienį, gegužės 3 d. 12-4 
vai. p. p. - meno paroda bei meninin
kė Jonė Rakoski mokys lydyti stiklą 
(1 vai. p. p.). Parodos dalyviai: Dalia 
Ancevičius - tapyba, Taiyda Chia- 
petta - vitražas ir gamtinė medžiaga, 
Otilija Kasparaitis - juvelyrika, Al
dona Kaminskas - gintaro dirbiniai, 
Aušrinė Kerr - oda, Algimantas Ke- 
zys - fotografija, Raimundas ir Ra
minta Lapšiai - meninis stiklas, Jonė 
Rakoski - taikomosios dailės darbai, 
vitražas, lydytas stiklas, Jerry Strub
- abstrakcinė tapyba, Lydija Vaitkus
- spalvoti pieštukai.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Čikagos lituanistinėje mokykloje lankėsi aistringas keliautojas ir buriuotojas, 
vienas iš įdomaus projekto „Tūkstantmečio odisėja" sumanytojų ir dalyvių Paulius 
Kovas. Jis papasakojo mokiniams apie projektų, parodė filmukų apie jachtos 
„Ambersail" kelionę aplink pasaulį. Mokiniai apibėrė žymų keliautojų klausimais. 
Jiems buvo įdomu viskas - ar teko buriuotojams matyti ryklių, kas verda valgyti jų 
kelionės metu, ar keliautojai nebijo didelių bangų, kokio dydžio buvo sugauta 
žuvis?

Filmukų R Kovas padovanojo mokyklai, o mokiniams išdalino atvirlaiškius, 
kad šie galėtų juos užpildyti ir nusiųsti į Lietuvų.

Nuotraukoje: R Kovas kalbasi su Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais. 
Laimos Apanavičienės nuotr.

Spaudos apžvalga

„Lietuvių frontas” 1 -as tomas 
„Lietuvių frontas vokiečių okupacijos metais”

Mindaugo Bloznelio knygos „Lie
tuvių frontas” pirmosios dalies („Lie
tuvių frontas vokiečių okupacijos 
metais”) sutiktuvės Lietuvoje įvyko 
2008 metų pabaigoje (lapkričio 29 
d.), kai jos autorius minėjo garbingą 
jubiliejų. '

Lietuvos antisovietinio ir anti- 
nacinio pasipriešinimo veikėjas, tech
nologijos mokslų daktaras Mindau
gas Julius Bloznelis gimė 1923 m. 
lapkričio 28 d. vienoje gražiausių Lie
tuvos vietovių, legendomis apipintoje 
Merkinėje.

„Ištirti ir nušviesti Lietuvių 
fronto veiklą ir kovos dėl Lietuvos 
valstybingumo sovietų ir vokiečių 
okupacijų metais XX amžiuje reikš
mę, atskleisti Lietuvos fronto san
darą, kaip organizacinių ir techninių 
priemonių arsenalą, naudotą bendrai 
viso krašto pasipriešinimo politikai 
įgyvendinti, nuo okupantų Lietuvos 
žmonėms ir ištekliams saugoti, val
stybingumui atkurti...” , - rašo auto
rius įžanginiame žodyje, pabrėž
damas šios knygos atsiradimo svarbą 
ir tikslą.

Knyga parašyta remiantis dau
geliu archyvų ir „orai history” meto
dais. Autoriui teko nemažai padirbėti 
kol surinko medžiagą, mat daugelis 
archyvinės medžiagos konspiracijos 
sumetimais buvo sunaikinta.

Daugelis knygoje minimų žmo
nių yra gerai žinomi ir pažįstami 

mūsų skaitytojui. Tad bus įdomu iš
samiau sužinoti apie Lietuvių fronto 
veiklą.

420 psl. knyga gražiai išleista, 
joje daug nuotraukų, knygos pa
baigoje yra asmenvardžių rodyklė.

Knygos leidybą parėmė „Į laisvę” 
fondo taryba ir dr. Kazimieras Amb- 
rozaitis, išleido „Naujojo lanko” lei
dykla.

Knygą galite nusipirkti interne- 
tiniame „Baltų lankų” knygyne 
(www.blk.lt/lt/knygos).

Paruošė L. A.

LIETUVIŲ 
FRONTAS

mailto:tarybosrinkimai2009@gmail.com
http://www.blk.lt/lt/knygos

