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Premjeras – apie vieningâ Baltijos
šaliû poñiùrî î sovietû okupacijâ

Lietuva per sovietų okupaciją skaičiuoja netekusi maždaug milijono gyventojų.

Vilnius, vasario 16 d. (BNS) –
Premjeras Gediminas Kirkilas neat-
meta galimybės, kad vieningas Balti-
jos šalių požiūris į sovietų okupacijos
pripažinimą ir žalos atlyginimą gali
atnešti rezultatų. ,,2000 metais Lie-
tuvoje buvo priimtas įstatymas dėl
okupacijos žalos atlyginimo. Vyriau-
sybė turi vykdyti šį įstatymą, bet to
kol kas negalima padaryti, nes Rusija

nepripažįsta okupacijos fakto ir pa-
darytos žalos. Kitaip tariant, Rusija
nesėda prie derybų stalo”, – Latvijos
laikraščiui ,,Latvijas Avize” sakė G.
Kirkilas. Jis pridūrė, kad ,,jei visos
Baltijos šalys būtų labiau vieningos
šiuo klausimu, galbūt būtų ir rezulta-
tas”. Kartu premjeras pripažino, kad
žalos atlyginimo klausimas, atrodo,
dabar yra ,,užšaldytas”. ,,Įstatymas

yra, Vyriausybė jį nuolat iškelia
Rusijoje ir tarptautinėse instituci-
jose, tačiau jokių rezultatų tai
nedavė”, – sakė G. Kirkilas.

Lietuva per sovietų okupaciją dėl
trėmimų, žudynių, priverstinės emi-
gracijos skaičiuoja netekusi maždaug
milijono gyventojų. Pusę amžiaus
trukusios sovietinės okupacijos žalą
Lietuva įvertino 80 mlrd. litų. Lietu-
vos įstatymai įpareigoja Lietuvos Vy-
riausybę derėtis su Rusija dėl šios ža-
los atlyginimo, bet Rusija kategoriš-
kai atsisako tai daryti.

Tuo tarpu Latvijoje 2005 m. bu-
vo sudaryta komisija, dabar skaičiuo-
janti sovietų okupacijos padarytą ža-
lą. Latvijos prezidentas Valdis Zatlers
iki šiol nėra aiškiai išsakęs savo po-
žiūrio, ar reikia šaliai sekti Lietuvos
pavyzdžiu ir pareikalauti žalos atly-
ginimo, o užsienio reikalų ministras
Maris Riekstins mano, jog žalos atly-
ginimo klausimas ateityje taps svar-
biu ir Latvijai.

Premjeras G. Kirkilas taip pat
mano, kad būtų puiku, jei trys Balti-
jos šalys sukurtų bendrą savo simbo-
lį.

Kosovas
laukia
pasaulio
pripažinimo

Priština, vasario 18 d. (AFP–
BNS) – Kosovas, kuriam paskelbus
nepriklausomybę Belgrade kilo riau-
šės, o Rusija nusprendė blokuoti šį
žingsnį Jungtinėse Tautose, pirma-
dienį pradėjo siekti pasaulio pripaži-
nimo. Pirmasis Kosovo nepriklauso-
mybę pirmadienį pripažino Afganis-
tanas.

,,Kartu su prezidentu mes iš-
siuntėme prašymus visoms pasaulio
vyriausybėms pripažinti suverenų ir
nepriklausomą Kosovą”, – sakė mi-
nistras pirmininkas Hashim Thaci
pirmajame vyriausybės posėdyje, su-
rengtame po nepriklausomybės pas-
kelbimo sekmadienį. ,,Tikimės su-
laukti pirmųjų pripažinimų per arti-
miausias valandas”, – pridūrė H.
Thaci, buvęs su serbais kovojusių
partizanų vadovas, kuris nori, kad
Kosovas greitai taptų 193-iąja Jung-
tinių Tautų (JT) nare.

JAV prezidentas George W. Bush
pirmadienį pareiškė, kad kosovoarai
,,dabar yra nepriklausomi”, bet pri-
dūrė, kad JAV pripažins Kosovą kaip
valstybę vadovaudamasi JT remtu
Ahtisaari planu. ,,Ahtisaari planas
yra mūsų gairės eiti priekin”, – sakė
Bush, paklaustas, ar Washington ofi-
cialiai pripažins Kosovą kaip suvere-
nią šalį. Specialusis JT pasiuntinys
Martti Ahtisaari Nukelta į 6 psl.

Vasario 16-osios minèjimas JAV LB
Lemont apylinkèje

Išeivijos poetei Zinaidai Katiliškienei-Liūnei Sutemai 2007 m. Lietuvos nacionali-
nė kultūros ir meno premija paskirta už dvasinės saugos poeziją rinkinyje ,,Te-
būnie...” Premiją Vasario 16-osios minėjimo metu Lemonte įteikė Alma Adamkie-
nė (kairėje). Laimos Apanavičienės nuotr.

Sergantiems Lietuvos vaikams – JAV medikû pagalba
Vilnius, vasario 17 d. (BNS) – Į

Lietuvą atvykstanti amerikiečių gy-
dytojų ortopedų grupė Vilniaus uni-
versiteto vaikų ligoninėje konsultuos
bei operuos sudėtingomis ligomis ser-
gančius vaikus. Viešnagės metu me-

dikai profesoriai John Lubicky ir Ter-
ry Light drauge su juos lydinčiais gy-
dytojais bei slaugėmis žada atlikti 20
sudėtingų ortopedinių operacijų, dar
150 mažųjų pacientų bus konsultuo-
jami.

JAV medikai į Lietuvą konsultuo-
ti ir operuoti mažųjų ligonių atvyksta
jau penkioliktą kartą. Kasmetines
JAV gydytojų keliones į Lietuvą ap-
moka JAV Lietuvių Bendruomenės
organizacija ,,Lietuvos vaikų viltis”.

•Sveikatos klausimais. Ką
reikia žinoti prieš zondavi-
mą (p. 2)
•Vasario 16–oji subjektyviai
(p. 3)
•A. Kronkaitis — apie teis-
mų sistemą, korpuciją ir
energetiką Lietuvoje (p.
4–5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Lietuvių telkiniuose.
Grand Rapids telkinio ži-
nios (p. 8, 11)
•Lietuva iš arčiau (6) (p. 9)
•Lemonto apylinkė paminė-
jo lietuvių Tautos šventę (p.
1, 10)

Plačiau skaitykite 10 psl.
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TAI, KĄ REIKIA ŽINOTI
PRIEŠ ZONDAVIMĄ

MARIUS ANGLICKIS

Širdies kraujagyslių angiografija
(visuomenėje labiau žinoma kaip zon-
davimas) yra vienas tiksliausių diag-
nostikos metodų, leidžiančių nus-
tatyti širdies ir kraujagyslių patologi-
ją. Pasak Santariškių klinikų Kar-
diologijos angiologijos centro gydyto-
jo intervencinio kardiologo Nerijaus
Misionio, intervencinių kardiologinių
procedūrų – tiek diagnostinių, tiek
gydomųjų – daugėja ir daugės, todėl
kiekvienas turėtų žinoti, kokia tai
procedūra ir kaip jai tinkamai pa-
siruošti.

Kodėl atliekama
koronarografijos

Koronografija ne tik leidžia labai
tiksliai ištirti širdies kraujagysles ir
nustatyti jų pakitimus, bet ir suteikia
galimybę parinkti tinkamiausią gydy-
mo metodą. Kadangi tai yra sudėtin-
gas tyrimas, jis atliekamas tik tada,
kai būtina. Dažniausiai – sergan-
tiesiems koronarine širdies liga, po
persirgto miokardo infarkto, žmo-
nėms, sergantiems sunkia krūtinės
angina.

Zondavimas leidžia tiksliai
nustatyti:

� ar yra širdies kraujagyslėse
pakitimų (susiaurėjimų),

� kiek jų yra, kuriose kraujagys-
lėse yra susiaurėjimų, kokio laipsnio
tie susiaurėjimai.

Susiaurėjimus sukelia ateroskle-
rozinės plokštelės, didėjančios dėl
jose besikaupiančio cholesterolio, –
todėl kraujas sunkiau jomis prateka.
Sutrikus širdies audinio mitybai vys-
tosi širdies raumens „badas”, žmogus
pradeda jausti krūtinės skausmus.
Nieko nedarant gali kilti įvairių kom-
plikacijų (miokardo infarktas, kardio-
geninis šokas, gyvybei pavojingi rit-
mo sutrikimai ar net staigi korona-
rinė mirtis). Atlikus šį tyrimą ir
paskyrus tinkamą gydymą, viso to
įmanoma visiškai išvengti ir užtikrin-
ti visavertį gyvenimą.

Kaip atliekamas
tyrimas

Dauguma žmonių bijo bendrinės
nejautros. Darant koronarografiją ir
intervencinę gydomąją procedūrą
ligonis nėra „užmigdomas”, visą pro-
cedūros laiką jis būna sąmoningas.
Tai leidžia išvengti neigiamų ben-
drinės nejautros pasekmių ar komp-
likacijų. Jei žmogus procedūros metu
pajunta ką nors negero, jis gali tai
pranešti medicinos personalui, ir šis
iškart imsis reikiamų veiksmų.

Procedūra atliekama pro šlau-
nies arba rankos arterijas. Pacientas
paguldomas ant specialaus stalo, tada
į būsimą punkcijos vietą suleidžiama
vietinio nuskausminamojo preparato.
Specialia adata praduriama oda, po-
odinis sluoksnis ir į šlaunies ar ran-
kos arteriją įstumiamas plonas, vos
kelių milimetrų kateteris (zondas).
Kraujagyslės iš vidaus neturi skaus-
mo receptorių, todėl žmogus pro-
cedūros metu beveik nieko nejaučia.

Kateteris atsargiai nustumiamas per
aortą iki širdies kraujagyslių. Pro
zondą leidžiama specialios rentgeno
spindulius atspindinčios jodo turin-
čios kontrastinės medžiagos. Iš skir-
tingų taškų „filmuojant” judančiu
rentgeno vamzdžiu, išryškėja širdies
kraujagyslių vaizdai. Gydytojas spe-
cialiame ekrane mato kraujagysles ir
jų pakitimus. Nustačius širdies arteri-
jų pakitimus, procedūra baigiama,
ištraukiamas kateteris. Ant punkci-
jos vietos uždedamas tvarstis ir svo-
ris, kurį pacientas laiko 4–6 valandas.

Atsižvelgiant į pažeidimo laipsnį
parenkama tinkamiausias

gydymas

Kai kraujagyslių susiaurėjimų
nėra ar jie nedideli ir netrikdo širdies
raumens aprūpinimo krauju, gydoma
vaistais, taisomi rizikos veiksniai.
Paskyrus dietą ar vaistų, mažinančių
aterosklerozinės plokštelės forma-
vimąsi, siekiama sustabdyti ligos pro-
gresavimą.

Balioninis kraujagyslių plėti-
mas (perkutaninė koronarinė angio-
plastika ir/ar stentavimas). Ši pro-
cedūra atliekama, kai yra vienas ar
keli susiaurėjimai. Panašiai, kaip ir
zonduojant, specialiu kateteriu nuke-
liaujama iki širdies. Pasiekus pažeis-
tą kraujagyslę, susiaurėjimo vietoje
įkišama speciali viela, ant jos užmau-
namas balionėlis. Išpučiant balionėlį
suardomi susiaurėjimai ir norma-
lizuojama kraujotaka. Jei iki galo to
padaryti kraujotakos arterijoje nepa-
vyksta, implantuojama speciali kon-
strukcija – stentas (grąžinamas krau-
jagyslės vientisumas).

Aortos–koronarinės jungties
operacija (šuntavimas). Operacija
atliekama, kai kraujagyslėse nus-
tatoma dauginiai išplitę pakitimai ir
negalima gydyti kitais būdais.
Operacijos esmė – iš kojos paimama
vena, kurios vienas galas įsiuvamas į
širdies arteriją žemiau susiaurėjimo
vietos, kitas į aortą. Taip pat galima
suformuoti jungtį, paėmus arterijas
iš rankos. Sukuriamas šuntas, pa-
gerinantis širdies mitybą.

Kaip pasiruošti procedūrai
ir kaip elgtis po jos

Dažnai žmonės nežinodami tin-
kamai nepasiruošia zondavimo pro-
cedūrai. Pirmiausia žmogus tūrėtų
susipažinti su procedūra, jos eiga,
aptarti visas galimas komplikacijas
su gydytoju ir apsispręsti, ar jam ši
procedūra priimtina. Jei žmogus
labai jaudinasi, paskiriama rami-
namųjų.

Prieš atliekant procedūrą ligonis
turi būti negėręs ir nevalgęs bent 5–6
valandas. Būtina nusiskusti kirkš-
nies srities plaukus. Prieš zondavimo
procedūrą patartina pasišlapinti.

Po zondavimo ligoniui patariama
gulimasis režimas, gerti kuo daugiau
skysčių, kad iš organizmo išsivalytų
rentgeno kontrastinė medžiaga.

,,Sveikas žmogus”

Santariškių klinikose
urologinės ligos
pradėtos gydyti

lazeriu
Vilniaus universiteto ligoninės

Santariškių klinikų (VUL SK) Uro-
logijos centre inkstų ir šlapimo takų
akmenligė bei prostatos ligos nuo šiol
bus gydomos specialiu lazerio apa-
ratu. Pasak Urologijos centro direk-
torius prof. Felikso Jankevičiaus, la-
zerinė įranga šiuo metu medicinoje
pritaikoma vis plačiau, taip pat ir gy-
dant urologinius susirgimus, tad
moderniam centrui tokia aparatūra
yra būtina.

Statistika liudija, kad šlapimo
takų akmenlige serga 5 proc. žmonių,
o gėrybinis prostatos išvešėjimas
kamuoja kas antrą vyrą vyresnį nei
50 metų. Kas ketvirtam vyrui dėl
pastarojo negalavimo reikalinga gy-
dytojų pagalba. ,,Lazeriu atlikus ope-
raciją sutrumpėja pooperacinio gydy-
mo ligoninėje laikas, operacijos metu
patiriamas mažesnis nukraujavimas
arba iš viso jo nebūna. Taip pat labai
svarbu, kad lazeriu galima operuoti
žmones, vartojančius kraują skysti-
nančius vaistus arba turinčius krau-
jo krešėjimo sutrikimų. Šlapimo takų
akmenis trupinant lazeriu, nepažei-
džiama šlapimo takų sienelė, todėl
būna mažiau komplikacijų. Lazeris
žymiai veiksmingiau nei kiti energi-
jos šaltiniai trupina akmenis”, –
sakoma Santariškių klinikos išpla-
tintame pranešime.

Urologijos centrui 0,5 mln. litų
moderniai endoskopinei ir lazerinei
šlapimo takų akmenų skaldymo ir
prostatos ligų gydymo įrangai pirkti
kaip paramą suteikė bendrovė
,,Dujotekana”, sakoma pranešime.

Balsas.lt

Praėjusiais metais Lietuvoje
nustatyti 106 nauji žmogaus imuno-
deficito viruso (ŽIV) atvejai — 74 vy-
rams ir 32 moterims. Lietuvos AIDS
centro duomenimis, praėjusiais me-
tais 59 asmenys ŽIV užsikrėtė varto-
dami švirkščiamus narkotikus, 27 —
heteroseksualių, 4 — homoseksualių
lytinių santykių metu, dar 15 asme-
nų užsikrėtimo būdas nebuvo nusta-
tytas.

Daugiausiai naujų ŽIV infekcijos
atvejų išaiškinta Vilniaus (28) ir
Klaipėdos (27) apskrities gyvento-
jams. Šiaulių apskrityje pernai rasta
13 naujų ŽIV atvejų, Kauno – 10,
Telšių – 5, Alytaus ir Utenos – po 4
atvejus. Praėjusiais metais išaiškintų
ŽIV užsikrėtusių asmenų amžiaus
vidurkis 34 metai. 2007 m. nustaty-
tas pirmasis atvejis Lietuvoje, kuo-
met ŽIV infekuota motina pagimdė
ŽIV infekuotą vaiką.

Daugiausiai ŽIV užsikrėtusių
žmonių gyvena Klaipėdos apskrityje
(407), toliau – Vilniaus (231), Kauno
(74), Šiaulių (70), Telšių (50), Aly-
taus (26), Marijampolės (16), Utenos
(14), Panevėžio (15), Tauragės (6)
apskrityse. Iš viso nuo 1988 metų,
kai buvo išaiškintas pirmasis ŽIV
atvejis, iki šių metų sausio 1 dienos
Lietuvoje nustatyta 1,306 ŽIV infek-
cijos atvejai (188 – moterims, 1118 –
vyrams). Absoliuti dauguma ŽIV
užsikrėtė vartodami narkotikus.
Tarp žmonių, kuriems nustatytas
ŽIV, 151 susirgo AIDS. Iš jų 132 jau
mirė (57 – dėl AIDS, 75 – dėl kitų
priežasčių). BNS

Per metus Lietuvoje
nustatyti 106 nauji

ŽIV atvejai

Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimu šie metai paskelbti Blaivy-
bės metais. Sveikatos apsaugos mi-
nisterija pakvietė vasario 16-ąją mi-
nėti ir kaip Blaivybės dieną, nes šią
dieną gimė vienas garsiausių lietuvių
tautos švietėjų, kultūros puoselėtojų,
blaivybės idėjų skleidėjų – Motiejus
Valančius.

„Istorija rodo, kad alkoholio var-
tojimo įpročiai nėra tik kultūros,
papročių pasekmė – juos gali sukurti
bei keisti ir valstybės politika, ir
visuomenės nuomonė, – teigia Svei-
katos apsaugos ministerijos sekreto-
rius Romualdas Sabaliauskas. – Mi-
nėdami vasario 16-tąją kaip Blaivy-
bės dieną, pasisakome už gražesnę ir
blaivesnę Lietuvą.”

Lygiai prieš 150 metų, 1858 m.,
vyskupas Motiejus Valančius pradėjo
skleisti blaivybę – per parapijų iškil-
mes, per atlaidus viešai ragino žmo-
nes nevartoti alkoholinių gėrimų.
1860 m. Žemaitijos vyskupijoje jau bu-
vo apie 80 procentų blaivininkų
(Kauno gubernijoje net 84 proc. visų
katalikų buvo tapę blaivininkais).
Per šešerius metus degtinės gamyba
sumažėjo 8 kartus. Liaudyje vyravo
visuotinė nepakantumo girtavimui
atmosfera.

Bernardinai.lt

Vasario 16-oji —
Blaivybės diena
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Šį sekmadienį, vasario 17 d., buvusi Jugoslavijos Kosovo provincija,
kurioje dabar iš dviejų milijonų gyventojų 90 proc. sudaro albanai,
paskelbė apie savo nepriklausomybę. Dar prieš paskelbimą tai

sukėlė didelį Serbijos ir Rusijos pasipriešinimą. Serbijos užsienio reikalų
ministras Vuk Jeremič net prakalbo apie kažkokį slaptą planą, jeigu
albanai paskelbs Kosovo nepriklausomybę. Tai aiški užuomina apie ga-
limą ginkluotą kišimąsi. Jeigu taip atsitiktų, tokių veiksmų pasekmės gali
būti sunkiai nusakomas. Ir ne tik Balkanų regionui, bet ir visai Europai.

Tačiau tai jau kita tema. Šį kartą pažvelkime į Kosovo krašto istoriją.
Juo labiau, kad Belgradas ir Maskva Kosovą vadina Serbijos valstybingu-
mo lopšiu. Iš tiesų, XIV amžiuje dabartinės Kosovo sostinės Prištinos
miestą ir jo apylinkes valdė serbų kunigaikštis Lazar Hrebeljanovič. 1389
m. birželio 15 d. 15,000 kunigaikščio Lazar kariuomenė susirėmė su kelis
kartus gausesne turkų sultono Murad I armija, o Lazar žentas Miloš Obe-
lič sugebėjo prasmukti į sultono palapinę ir jį nužudyti. Bet vadovavimą
turkų armijai perėmus sultono Murad sūnui Barjad, turkai pasiekė per-
galę, ir Barjad, keršydamas už savo tėvo mirtį, kardu ir ugnimi privertė
serbus masiškai bėgti iš Kosovo, o jų žemes užėmė albanai, priėmusieji is-
lamo tikėjimą. Tiktai 1913 m., pirmojo Balkanų karo metu, Serbijos kara-
lystei pasiekus pergalę prieš turkus Kosovas vėl buvo prijungtas prie
Serbijos, o 1940 m. balandį vokiečiams okupavus Jugoslaviją, Kosovas
buvo padovanotas Albanijos karaliui Zogu I kaip atlygis už jo paramą Hit-
leriui ir Musolini.

1945 m. Jugoslavijos diktatorius Josip Broz Tito atėmė Kosovą iš Al-
banijos ir suteikė jam autonominio krašto statusą. Sovietų Sąjunga tam
pritarė. Tačiau kai tik santykiai tarp Stalino ir Tito smarkiai atšalo, Stali-
nas bemat apkaltino Tito imperinėmis ambicijomis. Kremliaus laikysena
iš esmės pasikeitė, bet Stalinas nesiryžo kariniam įsikišimui į Jugoslaviją
ir maršalo nenuvertė. Apsiribota tiktai filmu apie didįjį Albanijos karį,
kuriame Serbijos kunigaikštis Georgij Brankovič pavaizduotas kaip bai-
sus despotas ir išdavikas, o jį vaidinęs aktorius nugrimuotas taip, kad
panašėtų į Tito. Pastarasis labai skatino serbų persikėlimą į Kosovą, ta-
čiau 1981 m., nepraėjus nė metams nuo maršalo Tito mirties, vietos alba-
nai sukilo, ir jų maištą žiauriai numalšino Jugoslavijos armija. Albanija
tuomet protestavo prieš taikių albanų žudynes, tačiau tuo viskas ir bai-
gėsi.

Pradėjus Jugoslavijai byrėti, tuomet buvęs šalies prezidentas Slobo-
dan Miloševič pasiekė, kad būtų priimta naujoji Serbijos konstitucija, ku-
ri praktiškai panaikino Kosovo krašto autonomiją. 1995 m., po beveik ket-
verių metų karo, sukelto to paties S. Miloševič prieš atsiskyrusias nuo „di-
džiojo serbų brolio” buvusias Jugoslavijos respublikas, Miloševič labai
nenoromis pasirašė Dayton taikos sutartį. Tuomet buvo atkurta ir Kosovo
autonomija, o Dayton taikos sutarties vykdymą ėmė prižiūrėti Jungtinių
Tautų taikdarių pajėgos.

Tuo pačiu Kosovo albanų daugumos vadovybė pradėjo partizaninį ka-
rą prieš serbų pajėgas. Miloševič partizanams atsakė nepaprastai žiau-
riomis akcijomis, kurias tarptautinė bendruomenė įvertino ne tik kaip
grubiausią žmogaus teisių pažeidimą, bet ir kaip etninį valymą bei geno-
cidą. 1999 m. kovo 24 d. NATO oro pajėgos sprogdino Serbijos armijos ob-
jektus ir komunikacijas Belgrade ir kitose Jugoslavijos vietose ir tik taip
privertė S. Miloševič nutraukti karo veiksmus prieš Kosovo albanus. Pats
Kosovas, formaliai likęs Serbijos priklausomybėje, faktiškai tapo sa-
varankiškas, nors ir prižiūrimas JT taikdarių.

Neseniai Vilniuje įvykusiame NATO gynybos ministrų neoficialiame
susitikime be Afganistano problemų buvo svarstomi ir Kosovo reikalai.
Neabejojama, kad Kosovo nepriklausomybę pripažins JAV ir daugelis
Europos Sąjungos valstybių. Kol kas to daryti nežada tik Graikija, Kipras
ir Ispanija. Apie Rusiją nėra ką ir kalbėti. Oficialaus Kremliaus ideologai,
kasdien Rusijos ir pasaulio žiniasklaidoje skelbiantys V. Putin administra-
cijos ir Rusijos generolų laikyseną, nepraleidžia progos priminti Kosovo
problemą. Pagrindinis motyvas tas, kad suteikus Kosovui nepriklausomy-
bę to paties gali užsimanyti ir tautinės mažumos kitose valstybėse bei
pačioje Rusijoje. Taigi kokie nors mordviai, udmurtai ar kitos gentys už-
sigeis to paties kaip ir Čečėnijos „banditai”, kuriuos Putin, anot jo paties,
jau „paskandino išvietėje”. O naujasis Rusijos atstovas prie NATO Dmitrij
Rogozin net nesidangstydamas kalba, kad Rusija ateis į pagalbą Serbijai,
jeigu jai nepakaks jėgų atsiimti albanų užgrobtą „serbų stačiatikybės, isto

Tie amžinai neramūs
Balkanai

PETRAS KATINAS

VASARIO 16-OJI SUBJEKTYVIAI
MYKOLAS DRUNGA

Kalbu asmeniškai: gimusiems ir
augusiems išeivijoje Vasario 16-oji
galėjo būti labai asmeniška šventė.
Ankstyvoje vaikystėje (kurios tiksliai
nebeprisimenu) ją turbūt patyriau
tik savo tėvų šeimos, kelių žmonių
ratelyje, nes tuo metu, šeštąjį dešimt-
metį didesnės lietuvių bendruomenės
Tiubingene jau nebebuvo. Ji beveik
visa buvo patraukusi tolyn į Ameri-
kos ir Australijos užjūrius. Aš buvau
vienintelis likęs to miesto lietuviu-
kas.

Atsikėlus į Čikagą, man Vasario
16-oji įgavo ryškesnius, kolektyviš-
kesnius kontūrus. Ten gyveno didelė
lietuvių „kolonija”, kuri kasmet iš-
kilmingai tą dieną paminėdavo. Bet
vis tiek tai buvo asmeniška šventė –
labai unikalia prasme.

Išskirtinių žmonių šventė

Taip, Čikagoje buvo daug lietu-
vių, tačiau nelietuvių – nepalygina-
mai daugiau, ir mes lietuviai nuo tų
„amerikonų” jautėmės labai skirtin-
gi. Mes, pvz., šeštadieniais eidavome į
mokyklą (lituanistinę), o „ameriko-
niukai” drybsodavo namie ar žaisda-
vo kieme. Ir jei kartais pavydėda-
vome jiems jų „laisvės” ir laiko iš-
dykauti, tai dažniausiai vis dėlto savo
išskirtinumu didžiuodavomės, kad
štai mes ir savaitgaliais netinginiau-
jame – mokomės Lietuvos istorijos,
literatūros, kalbos, einame į skautų
ar ateitininkų susirinkimus, choro
repeticijas, lankomės, dalyvaujame
koncertuose ir teatro spektakliuose.

Na ir, žinoma, tuo, kad turime
savo – Lietuvos nepriklausomybės –
šventę. Būdavo taip smagu, kai Va-
sario 16-ąją (ir tik ją) į mūsų lietu-
viškas sales atsilankydavo ir ame-
rikiečių politikos atstovai – ne mes
pas juos, o jie pas mus. Bet jei savait-
galius ir lietuviškas šventes praleis-
davome kartu, „lietuviškai”, tai eili-
nėmis savaitės dienomis tarsi išskys-
davome, ištirpdavome svetimtaučių
masėje. Mano lankomoje Čikagos
gimnazijoje lietuvaičių beveik nebu-
vo, tad su savo lietuviškumu ten bu-
vau vienui vienas. Štai ir lietuviško-
sios tapatybės asmeniškumas.

Tuo labiau tai galiojo universi-
tete. Iš Čikagoje tuo metu buvusių 6
ar 7 universitetų, lankiau tokį, ku-
riame lietuvių studijavo vos keli. Ta-
čiau baigusiems lituanistines mokyk-
las ar aktyviai dalyvaujantiems lietu-
viškoje veikloje atsirado galimybė pa-
tvirtinti tezę, kad joks mokslas, kad
ir lietuviškiausias, ir jokia patirtis,
kad ir asmeniškiausia, nėra intelek-
tualiai nenaudingi pasauliniame kon-
tekste, kokį Čikagos universitetas
mums atvėrė. Jame buvo dėstoma
baltų kalbotyra, o profesoriai mielai
pasirašydavo Vasario 16-osios proga
mūsų atnešamas peticijas už Lietu-
vos laisvę ar Lietuvos bylos iškėlimą
Jungtinėse Tautose.

Dviejų tėvynių realybė

Išeivijoje (Tiubingene, Čikagoje,
Bostone, Miunchene, Prahoje) gyve-
nau iki 2003 m. pabaigos, ir ten Va-
sario 16-oji visada buvo pagrindinė
lietuvius suburianti šventė. Prahoje
ambasada kasmet pakviesdavo į
priėmimą arba koncertą, o Miunche-
ne lietuviškas šventes rengdavo pati
bendruomenė, iš jų svarbiausioji,
žinoma, buvo Vasario 16-oji.

Bet tik Amerikoje gyvendamas

pajutau, kad galima turėti dvi tė-
vynes (JAV ir Lietuvą) ir švęsti abiejų
nepriklausomybės dienas. Tai dėl to,
kad amerikietiškumas atmeta kilmę
kaip tautybės kriterijų. Amerikietis
yra tas, kuris arba Amerikoje gimęs
(toks automatiškai tampa JAV pi-
liečiu), arba joje gyvena ir nori būti
amerikiečiu, nesvarbu, iš kur kilęs.

Akivaizdu, kad amerikiečiai nela-
bai skiria tautybę nuo pilietybės.
Negimęs Amerikoje tampa amerikie-
čiu priėmęs pilietybę, kuri gana leng-
vai suteikiama, pramokus vieną kitą
žodį angliškai ir šiek tiek nusimanant
apie elementarius JAV istorijos ir
konstitucinės santvarkos dalykus.
Amerikiečiu laikomas ir tas, kuris,
nors pilietybės neprašęs, priima ame-
rikietišką gyvenimo būdą ir pripažįs-
ta pagrindinius demokratijos ir lais-
vės principus. Tokiu amerikiečiu ilgą
laiką buvau ir aš, dėl to nelaikydamas
savęs prastesniu lietuviu, nes supra-
tau, kad vienas ir tas pats asmuo gali
būti ir lietuviu (pagal kilmę), ir
amerikiečiu (pagal prijautimą ameri-
kiečių vertybėms, kurios, beje, gali
būti ir lietuvio, ir vokiečio, ir žydo...).

Prie amerikietiško gyvenimo bū-
do priklauso ir linksmas, trankus
Liepos 4-osios šventimas, ir rimtas,
iškilmingas Atminimo dienos (pasku-
tinį gegužės mėn. pirmadienį, skirto
mirusiesiems vietoj mūsų Vėlinių)
paminėjimas, ir Padėkos dienos (ket-
virtą lapkričio ketvirtadienį) su šei-
ma ir draugais atšventimas valgant
kalakutą. Mūsų Vasario 16-ąją atitin-
ka būtent Liepos 4-oji, kada 1776 m.
britų kolonijos gyventojai amerikie-
čiai, respublikinės santvarkos šali-
ninkai, paskelbė nepriklausomybę
nuo Didžiosios Britanijos ir jos kara-
liaus. Mes, lietuviai, 1918 m. Lietu-
vos nepriklausomybės aktu atkūrėme
„demokratiniais pamatais sutvarkytą
valstybę” ir atskyrėmė ją „nuo visų
valstybinių ryšių, kada nors buvusių
su kitomis tautomis”.

Tačiau kaip skirtingai savo ne-
priklausomybės dienas amerikiečiai
ir lietuviai švenčia! Kodėl? Ir iš tiesų,
tas šventimas skiriasi kaip diena ir
naktis! O gal reikėtų sakyti – kaip
vasara ir žiema? Jokių oficialių kalbų
liepos 4-ąją Amerikoje nėra, žmonės
važiuoja į gamtą, laukus, parkus ar
pas draugus į kiemą, sodą papikni-
kauti, valgyti mėsainių ir dešrelių,
gerti alaus, pamėtyti kamuolį, pasi-
maudyti, o vakare palaidyti petardų
ar pasižiūrėti miesto fejerverkų (tai
vienintelė „oficiali” šventimo dalis).

Laisvi – bet liūdni

Kodėl Lietuvoje Vasario 16-ąją
minime taip rimtai, santūriai, liūd-
nai? Juk tai turėtų būti džiaugsmo
šventė – atgavome nepriklausomybę!
Tą dieną ir aplink ją, nei trumpai
prieš ją, nei trumpai po jos dar nebu-
vo ginklo kovų, kraujo liejimo. Tas
pats ir su 1990 m. kovo 11-ąją. Sausio
13-oji atėjo tik po metų. Tad kodėl
Valstybės ir Nepriklausomybės atkū-
rimą mimime tarsi tai būtų Kruvi-
nasis sausis (1991) arba Kruvinasis
birželis (1941)?

Išeivijoje tai galėjai suprasti: Lie-
tuva dar nebuvo laisva, okupacija dar
nebuvo praėjusi, daugelį dešimtme-
čių atrodė, kad ji niekada nesibaigs.
Užtat Vasario 16-oji mums išeiviams
buvo ne tiek liūdna, kiek ilgesinga ir
viltinga. Ilgėjomės prarastos laisvės,
gaivindami savyje viltį, kad vis dėlto
ji sugrįš.

Dabar, kai ji sugrįžo, tai ko tą

dieną liūdėti? Kodėl per ją nesi-
džiaugti? Pagaliau, kodėl jos nelaikyti
antra iš eilės meilės diena? Jei va-
sario 14-oji skirta įsimylėjėliams, no-
rintiems įsimylėti ir mylėti, svajo-
jantiems apie meilę, trokštantiems
jos, besidžiaugiantiems ja, tai kodėl
Vasario 16-oji mums Lietuvoje negali

būti tėvynės meilės diena, per kurią
padarytume ją dar gražesnę, idant ja
galėtume dar labiau džiaugtis, o save
pačius padarytume dar vertesnius
atgautosios laisvės, kad ji neliktų tik
tuščiu žodžiu?

,,Universitas Vytauti Magni”
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A. KRONKAITIS — APIE TEISMŲ SISTEMĄ,
KORUPCIJĄ IR ENERGETIKĄ LIETUVOJE

Be Vasario 16-osios nebūtų buvę
Kovo 11-osios Nepriklausomybės at-
kūrimo akto. Tai, kas įvyko prieš 90
metų, nulėmė, kad Lietuva šiandien
yra valstybė, kurios vėliava plevėsuo-
ja virš Gedimino pilies. Tačiau įvy-
kiai dabarinėje Lietuvoje yra nulemti
praėjusiame amžiuje trukusios 50
metų okupacijos ir netgi 120 metų
carinės priespaudos, prasidėjusios
XIX amžiuje. Įvykiai, vedantys link
Vasario 16-osios nepriklausomybės,
prasidėjo 1905 metais, kai Jonas Ba-
sanavičius sušaukė atstovus iš visos
Lietuvos į susirinkimą, vėliau pava-
dintą Didžiuoju Vilniaus Seimu. Į šį
susitikimą susirinko patriotai iš
įvairių socialinių sluoksnių, įvairaus
amžiaus, gydytojai, mokytojai, kuni-
gai, ūkininkai, knygnešiai, tie, kurie
kentė caro priespaudą. Po šio susi-
rinkimo lietuviai pradėjo ardyti caro
administracinę sistemą. Caro atsa-
kas buvo žiaurus: žmonės buvo su-
iminėjami, kankinami, įkalinami.

Nors 1905 metų įvykiai neatnešė
Lietuvai nepriklausomybės, jie paža-
dino tautinius jausmus. Pirmasis
pasaulinis karas atnešė vokiečių oku-
paciją. Tam tikrais atžvilgiais, vo-
kiečiai buvo dar žiauresni ir privertė
lietuvius susivienyti. Ypač aktyvūs
buvo intelektualai. Jie parodė dau-
giau vadovavimo, jie buvo patriotiz-
mo stebuklai. Tautos kūrimas ir jo
iššūkiai nepasibaigė su Vasario 16-
osios Nepriklausomybės paskelbimu
1918 metais. Vokiečiai, pralaimėję
Pirmąjį pasaulinį karą, paliko Lietu-
vą. Bet 1919 metų pradžioje atėjo
rusų bolševikai. Lietuviai, padedami
vokiečių savanorių, juos išvijo. Ta-
čiau greit iš vokiečių suformuotų pa-
jėgų – bermontininkų – kilo naujas pa-
vojus. Lietuvių ir latvių pajėgos juos
nugalėjo. Tuo pačiu metu lietuviai ko-
vojo prieš lenkų įsibrovimus, netru-
kus po taikos sutarties pasirašymo
1920 metais lenkai užpuolė ir užgro-
bė Vilniaus kraštą. Maždaug 20 metų
Lenkija buvo pagrindinis priešas.

* * *
Kuo sovietinė okupacija skyrėsi

nuo carinės? Pirmaisiais 20 metų
sovietų okupacija buvo pati žiauriau-
sia: dešimtys tūkstančių lietuvių
buvo nužudyti arba ištremti į Sibiro
gulagus. Ginkluotos pajėgos buvo
sunaikintos be jokios kovos. Vyrai iš
kaimų, pasigriebę kokius tik rado
ginklus, išėjo į miškus kovoti prieš
okupantus. Nuolat išdavinėti stribų,
maždaug dvidešimt tūkstančių jų
žuvo. Vadovai, mokytojai, valdinin-
kai, intelektualai ir kunigai buvo
sunaikinti pirmieji. Po Stalino mir-
ties kultūrinė priespauda ėmė slūgti.
Naujieji intelektualai nebuvo taip
varžomi, tie, kurie bendradarbiavo su
okupantu, turėjo nemažai privilegijų,
kiti išmoko, kaip neperžengti cen-
zūros linijos, praplėtė savo ratą ir
dirbo pogrindyje. Gorbačiovo pere-
stroika atvėrė duris pokyčiams. Tokie
žmonės kaip profesorius Landsber-
gis, nepalenkiami patriotai – monsin-
joras Svarinskas, sesuo Sadūnaitė,
kunigas Grigas – įkvėpė žmones.
Gimė Sąjūdis ir kol Rusija kentė nuo
vidinių kovų, Landsbergis ir maža
grupė jam ištikimųjų jas nutraukė ir

atkūrė Lietuvos nepriklausomybę.
Bet yra didelis bet.

Jeigu pažvelgtumėte į vardus tų,
kurie 1990 m. kovo 11 d. pasirašė
Nepriklausomybės atkūrimo aktą,
jūs pamatytumėte žmones, turinčius
skirtingas moralines vertybes, nei
tie, kurie pasirašė Vasario 16-osios
aktą. Tarp jų jūs pamatytumėte bu-
vusius kolaborantus, Lietuvos komu-
nistų partijos centro komiteto pir-
mąjį sekretorių, kuris vėliau tapo
Lietuvos prezidentu, – menkas pa-
vyzdys mūsų moralinėms vertybėms.
Labai greitai buvusieji komunistai
sukūrė naują – Lietuvos demokratų
darbo partiją. Bet turėdami komu-
nistų pinigus, spaudą ir sovietinę val-
dymo struktūrą jie sugebėjo 1992 me-
tais perimti valdžią.

Nuo pat pradžių specialieji KGB
agentai skleidė paskalas, kiršino
žmones, kurstė, grobė turtą, apgaud-
inėjo, šantažavo, išnaudojo silpniau-
sius ir puikiai tarpo. Jie įdėjo daug
pastangų, kad neatsirastų moralių ir
patriotiškai nusiteikusių vadovų.
Landsbergis buvo ypač šmeižiamas,
kaltinamas viskuo, kas nepavyko,
ypač žemės reformos žlugimu, kurį,
iš tikrųjų, nulėmė buvusieji komunis-

tai, atėję į valdžią. Landsbergis tapo
atpirkimo ožiu. Nusivylę ir pikti
žmonės jį dėl visko kaltino.

Komunistams esant valdžioje,
bankai ir gamyklos buvo pasisavinti
ar sąmoningai priversti bankrutuoti.
Žmonės kentė, keikė valdžią. 1996
metais, tikėdamiesi stebuklų, išrinko
konservatorius. Tačiau siekdami iš-
taisyti buvusios Vyriausybės klaidas
konservatoriai buvo priversti imtis
nepopuliarių priemonių ir nepadarė
lauktų stebuklų. Ir vėl žmonės iš-
rinko buvusius komunistus, persiva-
dinusius kitu vardu, ir vėl toliau juos
keikė.

Nepaisant to, per paskutiniuo-
sius 18 metų daug kas buvo pasiekta.
Ypač pasiekimai ryškūs didesniuose
miestuose. Lietuva tapo NATO ir Eu-
ropos Sąjungos nare. Tačiau skirtu-
mas tarp turtingųjų ir vargšų vis di-
dėja. Tie, kurie gyveno skurdžiausiai
okupacijos metais, yra skurdžiausi ir
šiandien: ūkininkai, buvę tremti-
niai, kaliniai ir kolūkių darbininkai.
Jų vaikai neturi lygių galimybių
susikurti geresnį gyvenimą čia, todėl
palieka šalį. Šiandieninėje valdžioje
nėra jokio moralinio autoriteto ar
pavyzdžio. Komunistai, indoktrinuoti

intelektualai skaičiumi viršija patrio-
tus ir tuos, kurie kovojo prieš oku-
pantus. Nors yra nemažai patriotiš-
kai nusiteikusių intelektualų, jų veik-
la yra manipuliuojama ir jie lieka
visiškai nematomi.

Didesnė dalis spaudos yra komu-
nistų rankose. Regioniniai laikraščiai
yra valdomi įvairių valdžios ministe-
rijų pinigais, prisidengiant viešąja in-
formacija, o iš tikrųjų neleidžiant
jiems atskleisti valdžios korupcijos.
,,Lietuvos žinios” – labai informa-
tyvus laikraštis, kuris nepriklauso jo-
kiai grupuotei. Tačiau verslininkai
bijo jame reklamuotis, nes nenori,
kad į jų duris pasibelstų valdžios
siųsti inspektoriai. ,,Veidas” – aukš-
tos kokybės, informatyvus savaitinis
žurnalas, taip pat nevaldomas jokios
grupuotės, bet pernelyg brangus
paprastam žmogui.

* * *
Dėl laiko stokos galiu paliesti tik

keletą teigiamų ir neigiamų šiandie-
ninio Lietuvos gyvenimo aspektų.
Todėl trumpai paminėsiu tik kelis
dalykus: teismų sistemą, korupciją ir
energetiką.

Teismai su visais jiems būdingais
keistumais yra okupacinės eros pa-
likimas. Teismo sprendimai okupaci-
jos metu buvo politiškai motyvuoti,
to yra daug ir šiandien, ypač adminis-
tracinių teismų sistemoje, kur yra
daug galimybių korupcijai. Net ir
Konstitucinio Teismo sprendimai
kartais yra politiškai motyvuoti, pa-
vyzdžiui, prieš savivaldybių rinki-
mus Teismas nusprendė, kad savi-
valdybių rinkimų įstatymas neatitin-
ka Konstitucijos, tačiau leido rinki-
mams įvykti vadovaujantis antikon-
stituciniu įstatymu. Interpretuojant
Teismo įstatymą, tai sumažino Aukš-
čiausiojo Teismo autoritetą, nes pas-
tarasis yra nesuderinamas, priešta-
raująs.

Be įtikinamų argumentų jis atė-
mė pilietybę iš daugelio Lietuvos
žmonių. Per dvejus metus Kons-
titucinis Teismas nesugebėjo priimti
sprendimo dėl vienos užkulisinės
grupuotės ir ,,Vilniaus prekybos” by-
los dėl elektros paskirstymo. Galbūt
bijodamas priimti sprendimą, pa-
remtą Konstitucija, jis perdavė bylą
Europos Sąjungai ir Strasbūrui.

Teisminė valdžia susideda iš pro-
kuratūros, Specialiųjų tyrimų tarny-
bos, Nacionalinio saugumo departa-
mento ir policijos. Prezidentas paski-
ria visų šių įstaigų vadovus, taip pat
teisėjus. Tiesą pasakius, prezidentas
yra Teisminės valdžios prižiūrėtojas.

* * *
Turbūt pasitikėjimo stoka, baimė

ir korupcija griauna žmonių pasiti-
kėjimą šalies teismų struktūra. Pa-
minėsiu kelis pavyzdžius. Petrikis,
žmogus, kuriam iškelti kaltinimai dėl
didžiausio bankroto Lietuvoje, depor-
tuotas iš JAV kalėjimo, iš esmės Lie-
tuvoje yra laisvas. Uspaskichas, ap-
kaltintas partijos finansiniais suk-
čiavimais, dviguba buhalterija – lais-
vas lietuvis. Pabėgęs nuo teisingumo,
daugiau nei metus slėpęsis Rusijoje,
dabar jis toliau vadovauja Darbo par-
tijai, kuri turi daugiausia milijonierių

Ats. gen. mjr. Jono A. Kronkaičio kalba, pasakyta vasario 10 d.
ALTo surengtame Vasario 16-sios minėjime Maria High School

Jonas Kronkaitis gimė 1935 m.
vasario 1 d. Lietuvoje, Širvintose.
1944-aisiais šeima, priversta pasi-
traukti iš Lietuvos, apsigyveno Vo-
kietijoje, o 1949 m. persikėlė į JAV.

1959 m. Jonas Kronkaitis baigė
University of Connecticut ir įgijo
pramonės vadybos bakalauro, kar-
tu ir reguliariosios kariuomenės
leitenanto laipsnį. Baigęs Pėstinin-
kų vadų kursus ir Reindžerių (parti-
zaninio karo įgūdžių) kursus, jis
buvo paskirtas į Vokietiją šarvuočių
pėstininkų bataliono būrio vadu, iš
ten perkeltas į Antrąjį kavalerijos
pulką ir jame tarnavo iki 1963 m.,
kai buvo paskirtas Ginklų skyriaus
direktoriaus pavaduotoju Leng-
vųjų ginklų įmonėje, kurioje ban-
domi, tobulinami įvairūs ginklai.
1964- 1965 m. dirbo sraigtasparnių
apginklavimo projekto vadovu.
1965 m. pasiųstas vieniems metams
į Vietnamą, Amerikos armijos Viet-
name štabą. Sugrįžo į Vietnamą
1970-aisiais dar vieniems metams
ir tarnavo Pirmoje kavalerijos di-
vizijoje iki 1971-ųjų. Grįžęs į JAV
buvo paskirtas inspektoriumi JAV

Armijos inspektoriaus generolo
štabe. Po to buvo paskirtas bata-
liono vadu Pirmojoje tankų divi-
zijoje, vėliau Divizijos Logistikos
skyriaus (G-4) viršininku. 1978 m.,
baigęs JAV Armijos karo koledžą,
dirbo komendantu valstybinėje
plataus asortimento ginklų įmonė-
je Rock Island Arsenal. Beje, tai
didžiausia valstybinė veikianti gin-
klų gamykla JAV.

1981 m., baigęs Gynybos sis-
temų valdymo koledžą, paskirtas
valdomų sviedinių ir artilerinio
ginklo sistemų kūrimo jungtinio
(sausumos kariuomenės ir laivyno)
projekto vadovu ir dirbo juo iki
1985 m., kol perėjo į atsargą. JAV
Jonas Kronkaitis apdovanotas Le-
gion of Merit medaliu ir 14 kitų.

1991 metais tapo vienu iš Bal-
tijos instituto steigėjų bei buvo
išrinktas instituto tarybos pirmi-
ninku. 1997-aisiais Lietuvos Krašto
apsaugos ministro Česlovo Stan-
kevičiaus kvietimu parvyko į Lie-
tuvą ir iki 1999-ųjų ėjo krašto ap-
saugos viceministro pareigas. Nuo
1999 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birže-
lio 30 d. – Lietuvos kariuomenės
vadas. Po atsistatydinimo pasinėrė
į pilietinę veiklą. Priklauso Tėvynės
sąjungai, yra šios politinės organi-
zacijos tarybos narys. Taip pat yra
neformalaus judėjimo Piliečių san-
talkos steigėjas ir tarybos pirmi-
ninkas. Dalyvauja ir kitų pilietinių
organizacijų veikloje.

2003-iaisiais buvo apdovano-
tos Vytauto Didžiojo Ordino Kari-
ninko kryžiumi.

Jonas Kronkaitis turi dvigubą
pilietybę - Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Lietuvos Respublikos.

Vedęs, žmona Rūta, vaikai Jo-
nas Linas ir Audrė Kristina jau su-
augę ir su savo šeimomis gyvena
JAV.

Ats. gen. mjr. Jonas A. Kronkaitis
Jono Kuprio nuotr.
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Vasario 9 d. ,,Seklyčioje” ALTas sukvietė savo tarybos ir valdybos narius, rėmėjus, visuomenės ir įvairių organizacijų atstovus į susitikimą su ats. gen. mjr.
Jonu A. Kronkaičiu. Jono Kuprio nuotr.

Seime už visas kitas partijas. Spėju,
kad abu žmonės bus išteisinti arba
abi bylos bus vilkinamos tol, kol pa-
sieks senaties terminą ir bus nu-
trauktos, kaip dažnai atsitinka.

Vienas Kauno prokuroras papra-
šė teisėjo paskirti lengvesnę bausmę
nusikaltėliui, kuris norėjo pasidalinti
žiniomis apie didžiausią Lietuvoje
organizuotą nusikaltimą, tačiau tei-
sėjas paskyrė jam didžiausią galimą
bausmę. Prisiminkime žemės ūkio
ministrės K. Prunskienės bylą, ku-
rios svarstymas dėl kolaboravimo su
KGB po dešimties metų buvo nu-
kreiptas į žemesnį teismą, be kaltin-
tojo, byla buvo įslaptinta, nepalie-
kant galimybės sprendimą apskųsti.

Norėčiau atkreipti dėmesį į bylas
tų žmonių, kurie valdžios kaltinti tie-
siog dėl pasirodymo, kur kaltinimai
paprasčiausiai išgalvoti. Žinoma, by-
los buvo nutrauktos, bet žmonės vis
tiek turėjo patirti visas su teismu su-
sijusias išlaidas. Tai labai aiškus bau-
ginimo atvejis.

Kita vertus, vienas disidentas ko-
votojas, kuris jaunystėje, okupacijos
metu virš Kauno Rotušės iškėlė Lie-
tuvos vėliavą, 12 metų praleido sovie-
tiniuose gulaguose, už bandymą pa-
bėgti netekęs dešinės rankos, po ne-
priklausybės atkūrimo buvęs vienas
iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų sava-
norių, Lietuvos nacionalinio saugu-
mo departamento nurodymu buvo
priverstas pažeisti ginklų įstatymą.
Jis buvo pripažintas kaltu ir nuteis-
tas ketveriems metams, įkalintas
dieną prieš Velykas, kaip tai buvo da-
roma okupacijos metais. Vėliau išaiš-
kėjo, kad vienas iš teisėjų, kuris teisė-
javo bylai, neturėjo įgaliojimų nagri-
nėti šią bylą. Yra daugiau dalykų,
kurie šioje byloje atkreipia akį.

Bet norėčiau papasakoti apie mo-
terį, Budrevičienę, kuri paviešino
plačiai Lietuvoje paplitusią mokesčių
slėpimo praktiką, jos atveju – Uspas-
kicho įmonėje. Savo darbdavio, ruso,
ji buvo paduota į teismą, ir niekas iš
valdžios nepanorėjo jai padėti: nei
valdžios gynėjas, nei Prezidentas, nei
Ministras pirmininkas, ir tik Žmo-
gaus teisių gynimo advokato bei
nevyriausybinių organizacijų dėka ji
buvo apginta. Tačiau prarado savo
sveikatą ir keletą mėnesių praleido
ligoninėje. Jos dėka valstybės iždas

dabar pasipildo milijonais papildomų
mokesčių, o pensininkai ateityje gaus
didesnes pensijas. Įstatymo pažeidė-
jai liko nenubausti.

* * *
Norėčiau trumpai paminėti ir

didžiausią praėjusių metų skandalą –
pulkininko Vytauto Pociūno mirtį,
kurią tyrė Seime sudarytas Nacio-
nalinio saugumo ir gynybos komite-
tas. Valstybinio saugumo departa-
mento darbuotojas atskleidė daugybę
teisingumo sistemos spragų, didžiulę
korupciją bei pavojų nacionaliniam
saugumui. Ilgai užtruktų, norint pa-
psakoti visą istoriją, tačiau aš esu įsi-
tikinęs, kad Pociūnas Breste, Balta-
rusijoje, buvo nužudytas, o ne pats
iškrito iš devintojo aukšto, kaip tyrė-
jai norėtų mus manyti. Parlamento
tyrimas atskleidė, kad Pociūnas tyrė
lietuvių ir rusų verslininkų, buvusių
KGB agentų ir Lietuvos aukščiausios
valdžios pareigūnų, ryšius. Parlamen-
to komitetas pareikalavo atskleisti
tyrimo rezultatus, tačiau užuot tai pa-
daręs, Saugumo departamentas atlei-
do liudininkus, kurie papasakojo apie
šį tyrimą komitetui.

Užtartas prezidento Saugumo
departamento direktorius, pats buvęs
KGB atsargos karininkas, atsisakė
įvykdyti Seimo nutarimą ir pradėjo
nešvarią kampaniją prieš tyrimo
komiteto pirmininką, bandant jį
pašalinti iš pareigų.

Turbūt jį turėjo galvoje kardino-
las Audrys Juozas Bačkis, savo kalbo-
je Seime sausio 13 d. sakęs, cituoju:
,,Tačiau pasirodo, kad ir šiandien
Lietuvoje pavojinga turėti įsitikini-
mus. Kaip liudija pastarųjų savaičių
įvykiai, žiniasklaida nekliudoma ren-
gia organizuotus puolimus ir prieš
paprastus žmones, ir prieš parlamen-
to narius, pamina jų orumą už jų įsi-
tikinimus.” Yra daug daugiau dalykų,
susijusių su šiuo įvykiu, tačiau tam
reiktų atskiro pranešimo.

Mano vadovaujama organizacija,
Piliečių santalka, per dvi dienas su-
rinko daugiau nei šimto intelektualų
parašus peticijai, skirtai Prezidentui,
Seimo pirmininkui ir Ministrui pir-
mininkui, siekiant atskleisti tiesą.
Kadangi tyrimas teoriškai buvo at-
skleistas, dokumentai, kuriuos Sei-
mas liepė paviešinti ir kurie, jų

manymu, atskleistų valdžios pa-
reigūnų, įsivėlusių į šią bylą pa-
vardes, taip ir nebuvo jiems pristatyti
ir mes šiame tyrime nematome jokio
postūmio. Jeigu reiks, mes pradėsime
savo pačių tyrimą. Byla nebus baigta
tol, kol nebus išaiškinta tiesa ir
baudžiamojon atsakomybėn nebus
patraukti tie, kurie atsakingi už
Lietuvos piliečio mirtį.

* * *
Paskutinė tema, susijusi su gyvy-

biškai svarbiu įsibrovimu į Lietuvos
saugumą, – priėjimas prie energijos
šaltinių. Kaip jūs turbūt žinote,
Lietuva yra visiškai priklausoma nuo
Rusijos naftos ir gamtinių dujų ištek-
lių. Lietuva turi savo atominę elek-
trinę, tačiau ji pririšta prie sovietų
elektrinių grupės. Jeigu mes neprisi-
jungsime prie Vakarų energetikos
tilto, liksime priklausomi nuo Ru-
sijos. Lietuva su ES pasirašė susi-
tarimą, kad 2009 metais Lietuva
uždarys savo atominę elektrinę, po to
mes energetiškai liksime visiškai
priklausomi nuo Rusijos. Beveik de-
šimtmetį žinojome, kad mums reikia
susijungti su Vakarais, tačiau tik
konservatoriams esant valdžioje vyko
derybos su Lenkija. Buvusiems ko-
munistams grįžus į valdžią 2000
metais, nebuvo dedama jokių pas-
tangų siekiant išspręsti šią problemą.
Dabartinė Vyriausybė turi labai ne-
aiškų projektą, kaip pastatyti naują
atominę elektrinę.

Į projektą įtrauktas tarptautinis
užsienio investuotojas, kuris finan-
suos ir prižiūrės statybą. Tačiau įsta-
tymas, kuris neseniai buvo priimtas,
suteikia per daug galių šiai monopo-
linei įmonei be jokio patvirtinimo,
kad elektrinė bus pastatyta. Žaidi-
mas, kuris dabar žaidžiamas, slepia
rimtas problemas.

Iš tikrųjų, mūsų teisininko tei-
gimu, šis projektas – tai grubiai 10
bilijonų litų, maždaug 4 mln. dolerių,
vertės valstybės turto privatizavi-
mas, nemokant jai nė cento. Priva-
čios nuosavybės savininkai neturi
pasirašyti sutarties, nes turtas jiems
perleidžiamas vykdant įstatymą.
Piliečių santalka surengė viešą pro-
testą prieš šį projektą, mes pa-
reikalavome skaidrių atsakymų į
klausimus, kurie liko neatsakyti.

Kairieji į tai atsakė prašydami Seime
sudaryti komisiją, kuri tirtų opozici-
jos partiją, konservatorius, kurie
prieštarauja projektui, kaip sie-
kiančius pakenkti Lietuvos valsty-
biniams interesams.

* * *
Lietuva drąsiai pasitinka pavojus

iš Rusijos kapitalo, kuris nori valdyti
Lietuvą. Nors esu labai susirūpinęs
Lietuvos saugumu, yra ir teigiamų
pošvaisčių: žmonės pradeda pabusti,
reikalauja gero vadovavimo ir sąži-
ningos, veiksmingos valdžios. Prieš
dvejus metus mes įkūrėme organi-
zaciją, apie kurią jau kalbėjau, Pilie-
čių santalką. Mūsų tikslas yra sukur-
ti nevyriausybinių organizacijų ir
žmonių tinklą, kuris ugdytų pagarbą
piliečių teisėms ir viešą susidomė-
jimą kuriant stiprią pilietinę visuo-
menę, kad patys piliečiai galėtų už-
tikrinti valdžios skaidrumą ir at-
sakomybę.

Esame įkūrę Santalkos fondą,
kad galėtume paremti savo siekius,
organizuodami mokymus, seminarus
16–18 metų jaunuoliams, skatindami
dalyvavimą studentų organizacijose,
puoselėti strateginį darbą ir soli-
darumą, ugdant bendruomenės akty-
vistus, o šiais metais rengiame pro-
gramą ,,Rinkis rimtai”, kurios tikslas
šviesti žmones, jog jie skirtų tuščius
pažadus nuo atsakingų įsipareigo-
jimų.

Pasiekėme ir pergalių, ir pada-
rėme klaidų. Ir mes tai pripažįstame.
Prašymas įkurti komitetą, kurį anks-
čiau minėjau, buvo pristatytas pra-
eitą savaitę. Mano nuomone, juo sie-
kiama toliau bauginti potencialius
finansinius rėmėjus. Iki šiol sugebė-
jome dirbti mūsų pačių lėšomis, gau-
dami labai nedaug paramos iš šalies.
Mes plečiamės ir tvirtėjame. Ypač
džiaugiuosi, kad mūsų veikloje daly-
vauja studentai, neseniai baigusieji,
taip pat tokios organizacijos kaip
Sąjūdis, Ateitininkai, Fronto bičiuliai
ir daugelis kitų studentų organizaci-
jų. Ar mums pasiseks? Negaliu at-
sakyti. Bet kaip teigė Edmund Burk,
viskas, ko reikia blogiui įsigalėti,
geriems žmonėms yra niekas.

Iš anglų kalbos vertė
Aurelija Tamošiūnaitė
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Viskas pagal grafikâ

Lietuvoje lankysis viso pasaulio
pranciškonû vadovas

*Lietuvos dviratininkė Edita
Pučinskaitė sezoną pradės trijų eta-
pų lenktynėmis ,,Geelong Tour” Au-
stralijoje. 32 metų lietuvė antrą se-
zoną iš eilės atstovaus Vokietijos ko-
mandai ,,Nuernberger”. ,,Geelong
Tour” lenktynės vyks vasario 21–22
dienomis. Vasario 24 d. E. Pučins-
kaitė dalyvaus pirmajame pasaulio
taurės etape, vyksiančiame taip pat
Australijoje, o vasario 27–kovo 2 d.

dviratininkė išmėgins jėgas daugia-
dienėse lenktynėse Naujojoje Zelan-
dijoje. Svarbiausios šių metų varžy-
bos E. Pučinskaitei bus Pekino olim-
pinės žaidynės rugpjūčio mėnesį ir
pasaulio čempionatas Varezėje rug-
sėjo mėnesį. Sportininkė prisipažįsta,
kad ji labai norėtų tapti Pekino olim-
pinių žaidynių prizininke.

Pasaulio reitinge E. Pučinskaitė
užima šeštąją vietą.

Nieko netikėto. Kaip Atominės
elektrinės įstatymo pataisų svarsty-
mo metu yra sakęs premjeras Gedi-
minas Kirkilas: „Turime dirbti pagal
grafiką.” Galima perfrazuoti žinomos
rusų dainininkės dainos žodžius:
„Viską gali karaliai, tačiau elgtis pa-
gal savo valią oligarchinėje sistemoje
negali nė vienas iš jų.” Klysta tie, ku-
rie sako, jog Lietuvos politiniame gy-
venime daug sumaišties. Daug dra-
matinių monologų, bet nuo grafiko
šiukštu nenukrypstama.

Vienas bičiulis neseniai sakė:
„Mažiau skaudu būtų, jei preziden-
tas iš karto būtų pasirašęs įstatymo
pataisas. O dabar daugiau nei savai-
tę buvo vaidinama apsisprendimo
drama, niekam neabejojant, kokia
bus jos pabaiga”. Negaliu su tuo su-
tikti. Juk žmonės eina į teatrus žiū-
rėti Shakespeare dramų, nors gerai
žino, kaip kiekviena jų baigsis. Ta-
čiau svarbu ir režisieriaus interpre-
tacija, ir tai, kaip kiekvienas aktorius
atskleis savo personažą. Mano įsiti-
kinimu, per tą laiką, kai Valdas
Adamkus svarstė, kaip elgtis, galėjo-
me dar kartą pasitikrinti, kas yra
kas. Gink Dieve, nemanau, kad viską
galima suvesti į juodą–baltą dėlionę.
Kiekvienas politinio spektaklio daly-
vis turi savų motyvų. Svarbiausias
teatro ir politikos skirtumas, nepai-
sant daugybės panašumų, yra tai,
kad politikas pats yra visiškai atsa-
kingas už savo veiksmus, savo apsi-
sprendimus. Kad ir kiek politikas tei-
sintųsi nurodydamas sunkias aplin-
kybes, neįveikiamas kliūtis, jis visa-
da pats atsakingas. Valstybei, kuriai
pasižadėjo tarnauti. Dievui.

Prezidento pauzė buvo prasmin-
ga, nes leido jam dar kartą išgirsti vi-
sus argumentus. Dabar jau niekas
negali pasakyti, kad jis apsisprendė,
nežinodamas, ką daro. Kad Valdas
Adamkus gerai supranta savo apsi-
sprendimo padarinius visuomenės
gyvenimui, liudija ir tai, jog šiemet
nacionalinės premijos įteiktos anks-
čiau nei įprasta. Prieš pat paskel-
biant apie Prezidento sprendimą. Iš-
vengiant galimų nemalonių valstybės
vadovui situacijų jų įteikimo metu.

„Sprendimą padariau be jokių
įtakų ir be jokių įkalbinėjimų, po visų
išsikalbėjimų, įvertindamas tai, kas
yra išsakyta, pageidauta, ir padariau
tai vadovaudamasis savo sąžine ir
galvodamas, kad tai yra šiuo metu
vienintelis geriausias sprendimas
ateičiai. Aš įstatymą pasirašiau, ta-
čiau tą pačią minutę parašiau gan il-
gą laišką premjerui, išdėstydamas vi-
są padėtį, išsakydamas tam tikras są-
lygas. Tikiuosi, kad Vyriausybė ir mi-
nistras pirmininkas į tas mano išdės-
tytas sąlygas atkreips dėmesį ir tin-
kamai tvarkys tą visą reikalą, žiūrė-
damas į ateitį”, – pareiškė V. Adam-
kus.

Laiškų ir prisiminimų rašymas
yra garbingas dalykas. Vien per pas-
tarąsias savaites prezidentas gavo 30
tūkstančių Lietuvos piliečių pasira-

šytą laišką. Tiesa, kalbant apie politi-
kus, laiškus rašo paprastai tie, kurie
pasitraukė į užtarnautą ar priversti-
nį poilsį. Valstybės vadovai politiką
kuria savo apsisprendimais, o ne laiš-
kais. Žinoma, jei jie tikrai dar kam
nors vadovauja.

Kaip ir pranašavo viską išma-
nantis „Lietuvos rytas”, po Valdo
Adamkaus parašo Lietuva nesugriu-
vo, dangus neaptemo. Viskas iš esmės
liko taip, kaip buvę. Tik didžiuliai pi-
nigų srautai iškeliavo tam tikra kryp-
timi. Na, regis, jau turėjome pripras-
ti, kaip politikai ir verslo magnatai
dalinasi iš mūsų surinktus pinigus.
„Dujotekana”, „VP Market”, „Rubi-
kon”, „MG Baltic” – tik simboliniai
skirtingų kišenių pavadinimai. Kiek-
viena jų turi savitus bruožus ir godu-
mo laipsnį.

Tačiau iki skausmo pastovioje
Lietuvoje visgi netrūksta iškalbingų
posūkių. Štai labai pamokomą isto-
riją man pačiam yra tekę girdėti toje
pačioje Prezidentūroje. Istoriją apie
tai, jog negalima neįvertinti „valsty-
bininkais” pasivadinusių žmonių
nuopelnų kovoje su didžiąja grėsme
Lietuvai – Viktoru Uspaskichu. Esą
ir „Dujotekanos” bei politinių elito
suartėjimas vyko tik vardan šio kil-
naus tikslo. Tai pirmoji istorijos dalis.
Antroji kur kas įdomesnė – šiandien
pirmosios istorijos pasakotojai tvirti-
na, kad Uspaskichas ir jo partija yra
tikrieji Lietuvos patriotai, kurie viską
daro, idant Lietuva būtų energetiškai
nepriklausoma nuo Rusijos. Tai esą
svarbiausia priežastis, kodėl ,,Leo
LT” projektui remti buvo sudaryta
dar visai neseniai nesutaikomų prie-
šų sąjunga.

Įdomu, kaip atrodys trečioji isto-
rijos dalis? Norėtųsi to paklausti pre-
zidento, tačiau vargu ar derėtų jam
atsakinėti į tokius klausimus. Juk
prezidentas jau seniai gąsdinamas to-
kiais kaip aš. Klausinėju nemalonių
dalykų, dalyvauju pilietinėse vaikšty-
nėse. Štai iširs socialdemokratų parla-
mentinė koalicija ir paaiškės, ką ir už
kiek nupirko. Rezultatai bus paskelbti
nepaperkame oficioze. O gal Valatkai
nebus nuotaikos, tai lieps Matoniui
įvertinti padėtį.

Taigi, ir toliau gyvensime įpras-
tame purve, rengsime konferencijas
apie pilietinį ugdymą. Ne todėl, kad
valdžia rūpintųsi pilietine branda,
bet todėl, jog reikia įsisavinti ES lė-
šas. Dar rengsime teisingai mąstan-
čius diplomatus ir rūpinsimės demo-
kratijos plėtra Baltarusijoje. Svar-
biausia, kad nenuklystume nuo gra-
fiko.

Kas nustato grafiką? Nepagar-
bus ir nemandagus klausimas, truk-
dantis valstybės pastovumui. Vietoj
tokių paikų klausimų kėlimo verčiau
buvo skubėti į prezidento surengtą
Vasario 16-osios minėjimą ir kelti
šampano taures už Lietuvą, kurioje
nusipelnę gyvena geriau.

Bernardinai.lt

SPORTAS

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

Washington, vasario 18 d. (Ber-
nardinai.lt) – JAV sostinė rengiasi ba-
landį įvyksiančiam popiežiaus Bene-
dikto XVI vizitui, kurio metu ponti-
fikas Baltuosiuose rūmuose paminės
savo 81-ąjį gimtadienį ir aukos mišias
naujame beisbolo stadione. ,,Bene-
diktas XVI atvyksta į Jungtines Vals-
tijas pirmiausia sutvirtinti Amerikos
katalikų tikėjimo”, – sakė JAV kata-
likų vyskupų konferencijos ekume-
ninių ir tarpreliginių reikalų depar-
tamento vykdomasis direktorius Ja-
mes Massa. Iš Washington Benedik-
tas XVI nuvyks į New York, kur ,,kaip
taikos ir susitaikymo pasiuntinys ap-
silankys Jungtinėse Tautose”, sakė J.
Massa. ,,Vis pasikartojanti jo popie-
žiavimo tema yra religijos vaidmuo
skatinant taiką, o ne jos, kaip pag-
rindo smurtui pateisinti, vaidmuo”, –
pridūrė jis.

Vokietijoje gimęs Benediktas XVI
savo, kaip popiežiaus, pirmąjį vizitą
Jungtinėse Valstijose turi pradėti ba-
landžio 15 dieną. Jis turi atskristi į
Andrews oro pajėgų bazę netoli Wa-
shington, kur jį pasitiks prezidentas
George W. Bush. Kitą dieną, kai po-
piežiui sueis 81-eri, jis bus priimtas

Baltuosiuose rūmuose ir melsis di-
džiausioje Šiaurės Amerikos katalikų
bažnyčioje – Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje. Ši
bažnyčia, kuriai bazilikos titulą 1990
metais suteikė popiežius Jonas Pau-
lius II, stūkso ant kalvos Washington
šiaurės rytuose. Prieš vakaro maldą
drauge su 400 vyskupų šios bažnyčios
zakristijoje Benediktas XVI turėtų
kelias minutes pasimelsti Altötting
Dievo Motinos koplytėlėje, kuri pa-
vadinta pagal miestelį jo gimtojoje
Bavarijoje, garsėjantį kaip Vokietijos
Lurdas. Altötting Dievo Motinos sta-
tula šioje Washington bazilikoje buvo
pašventinta 2005 metų balandžio 16-
ąją, per 78-ąjį popiežiaus, tuomet –
dar kardinolo Joseph Ratzinger, gim-
tadienį. Trys dienos po pašventinimo
kardinolų konklava Romoje išrinko J.
Ratzinger popiežiumi.

Balandžio 18 dieną Benediktas
XVI nuvyks į New York, kur aukos
dvejas mišias, vienas jų – ,,New York
Yankees” beisbolo stadione, pasakys
kalbą Jungtinėse Tautose ir apsilan-
kys toje vietoje, kur stovėjo per 2001-
ųjų 11-osios atakas sugriuvę Pasaulio
prekybos centro dangoraižiai.

Washington rengiasi
Benedikto XVI vizitui

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) – Į
Lietuvą šiandien atvyksta Mažes-
niųjų brolių ordino (pranciškonų) ge-
neralinis ministras brolis kunigas Jo-
sė Rodriguez Carballo.

Viso pasaulio pranciškonų vado-
vas lankysis Kretingoje ir Vilniuje įsi-
kūrusiuose vienuolynuose, susitiks
su pranciškonų šeimos vienuoliais ir
vienuolėmis, pranciškonais pasaulie-
čiais ir jaunimu. Pranciškonų ordino
generalinis ministras į Lietuvą at-
vyksta artėjant 2009 metams, kuo-
met bus minimas Lietuvos vardo tūk-

stantmetis ir švenčiamas pranciško-
nų vienuolijos įsteigimo 800 metų ju-
biliejus. Pastarąjį kartą Lietuvoje
pranciškonų generalinis ministras
lankėsi prieš 17 metų, 1991-aisiais.

Mažesniųjų brolių ordinui visa-
me pasaulyje šiuo metu priklauso
daugiau kaip 14 tūkstančių vienuolių
pranciškonų, kurie gyvena ir dirba
110 pasaulio valstybių. Šiuo metu
Lietuvoje veikia 5 pranciškonų vie-
nuolynai (brolijos), dar keturi Lietu-
vos provincijai priklausantys vienuo-
lynai veikia JAV ir Kanadoje.

Popiežiaus Benedikto XVI (dešinėje) vizitas Jungtinėse Amerikos Valstijose prasi-
dės balandžio pradžioje.
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Atkelta iš 1 psl. 2007 metų
pradžioje pristatė planą, raginantį
Kosove įvesti nepriklausomybę, kurią
prižiūrėtų tarptautinė bendruomenė.

Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel pirmadienį sakė, kad Vokietija
dar nepriims sprendimo dėl Kosovo
pripažinimo, nes svarbiausias Euro-
pos Sąjungos (ES) prioritetas yra dėl
Kosovo veikti drauge. ,,Vokietija šian-
dien nepriims sprendimo (dėl Kosovo
pripažinimo). Tikslas yra turėti ES
viduje vienybės platformą, kuria
remdamasi galėtų veikti kiekviena
narė”, – sakė A. Merkel.

Didžioji Britanija, Prancūzija, ir
Italija, kaip tikimasi, greit suteiks
diplomatinį pripažinimą, bet Europos
Sąjunga dėl Kosovo ateities nesu-
taria. Kinija pirmadienį išreiškė
,,didelį susirūpinimą” dėl Kosovo vie-
našališko nepriklausomybės paskel-
bimo ir perspėjo, kad toks žingsnis
gali sukelti Balkanuose didelį nesta-
bilumą. Tačiau Australijos premjeras
Kevin Rudd pirmadienį parėmė Ko-
sovo žingsnį ir sakė, kad netrukus
bus pasiūlytas diplomatinis šios nau-
jos valstybės pripažinimas. Japonija
taip pat sakė, kad galiausiai turbūt
pripažins Kosovo nepriklausomybę.

Slovėnijos užsienio reikalų mi-
nistras Dimitrij Rupel, kurio šalis,
kaip ir Kosovas priklausiusi buvusiai
Jugoslavijai, šiuo metu pirmininkau-
ja ES, Briuselyje sakė supratęs, kad
,,daug ES narių” pripažins Kosovą.

Nepriklausomybė sekmadienį
buvo paskelbta parlamente, kuriame
dominuoja Kosovo gyventojų dau-

gumą sudarančių albanų atstovai.
Kosovo parlamento sprendimą atsis-
kirti nuo Serbijos Prištinoje dešimtys
tūkstančių žmonių sutiko džiaugsmo
šūksniais. Šiuo balsavimu baigėsi Ju-
goslavijos byrėjimas, dėl kurio Euro-
poje beveik du dešimtmečius liejosi
kraujas.

,,Dabar esame nepriklausoma,
laisva, suvereni ir demokratinė val-
stybė”, – sekmadienį, parlamentui
priėmus deklaraciją dėl nepriklau-
somybės nuo Serbijos, paskelbė par-
lamento pirmininkas Jakup Kras-
niqi.

Kosovo nepriklausomybei kate-
goriškai priešinasi Serbija, kuri šią
teritoriją laiko savo kultūros ir religi-
jos lopšiu, ir Rusija. Daugelis tų šalių,
kuriose esama separatistinių judė-
jimų, taip pat turi abejonių.

Serbijos Ortodoksų Bažnyčios
Sinodas skubiame posėdyje paragino
Jungtines Tautas neleisti Kosovo
nepriklausomybės pripažinti tarp-
tautiniu mastu. Bet koks kitas
sprendimas dėl Kosovo ateities yra
,,smurto aktas, sukelsiantis ilgalaikių
padarinių Balkanams ir visai
Europai”, – sakoma pareiškime.

Rusija sušaukė specialų JT
Saugumo Tarybos susitikimą New
York, bet neužsitikrino paramos savo
raginimui Kosovo deklaraciją pas-
kelbti niekine. Rumunija Kosovo ne-
priklausomybės deklaraciją taip pat
laiko ,,neteisėtu” veiksmu, pirmadie-
nį pareiškė Rumunijos prezidentas
Traian Basescu. Nepripažinti Kosovo
nepriklausomybės planuoja ir Ispanija.

sipažino pralaimėjęs ir pasveikino
varžovus su pergale.

ISLAMABADAS
Pasikėsinimo į Pakistano opozi-

cijos vadovės Benazir Bhutto gyvybę
organizavimas atsiėjo 7 tūkst. dole-
rių. Būtent tokią sumą, įskaitant mo-
kestį už sprogmenis, kaip sekmadienį
papasakojo Pakistano teisėsaugos in-
stitucijų atstovas, buvusios premje-
rės nužudymui išleido talibų vadas
Baitullah Mehsud. Sekmadienį pas-
kelbtos pasikėsinimo į B. Bhutto de-
talės patvirtina versiją, kad su šia po-
litine žmogžudyste susiję Pakistano
talibai, glaudžiai bendradarbiaujan-
tys su ,,al Qaeda” kovotojais. B.
Bhutto buvo mirtinai sužeista gruo-
džio 27 dieną, kai po mitingo, ku-
riame ji kalbėjo, prie jos mašinos su-
sisprogdino mirtininkas.

NAIROBIS
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice pirmadienį atvyko į Ke-
niją raginti susitarti dėl valdžios pa-
sidalijimo, kad būtų padarytas galas
neramumams, kurie pareikalavo
daugiau kaip tūkstančio žmonių gy-
vybių. C. Rice viename Nairobio
viešbutyje turi susitikti su buvusiu
Jungtinių Tautų (JT) vadovu Kofi
Annan, kuris beveik mėnesį tar-
pininkavo derybose dėl šios krizės,
prasidėjusios po ginčijamų gruodžio
27-osios rinkimų. Amerikos diploma-
tijos vadovė siekia, kad susitartų 76
metų prezidentas Mwai Kibaki ir
opozicijos vadovas Raila Odinga,
kuris tvirtina, kad pergalė rinkimuo-
se iš jo buvo pavogta.

WASHINGTON, DC
JAV daugkartinis erdvėlaivis

,,Atlantis” anksti pirmadienį sėkmin-
gai atsiskyrė nuo Tarptautinės kos-
moso stoties (TKS), pranešė jo vadas.
Kosmoso stotyje astronautai buvo
tris kartus išėję į atvirą kosmosą. Jie
įrengė naują Europos laboratoriją
,,Columbus” ir parengė ją moksli-
niam darbui, be to, pakeitė vieną
išeikvotą azoto baką. Jei viskas eisis
kaip planuojama, erdvėlaivis trečia-
dienį nutūps Kennedy kosmoso cen-
tre Florida valstijoje.

Pasaulio naujienos
Kosovas laukia pasaulio
pripažinimo

Pakistane îvyko rinkimai
Islamabadas, vasario 18 d.

(AFP–BNS) – Pakistaniečiai pirma-
dienį balsavo itin svarbiuose rinki-
muose, per kuriuos bus nuspręstas
svarbaus JAV sąjungininko, prezi-
dento Pervez Musharraf likimas.
Rinkimus temdė smurtas ir nuogąs-
tavimai dėl klastojimo.

Parlamento rinkimai šioje bran-
duolinį ginklą turinčioje šalyje vyksta
po metus trukusios politinės suirutės
ir kraujo liejimo, kurio kulminacija
buvo ekspremjerės Benazir Bhutto
nužudymas per gruodžio mėnesį
įvykdytą mirtininko išpuolį.

Šie rinkimai turėtų užbaigti Pa-
kistano perėjimą prie demokratijos
po aštuonerius metus trukusio Mus-

harraf valdymo, bet, pasak analitikų,
labiau tikėtina, jog jie iššauks naujus
neramumus, jei opozicinės partijos
pareikš, kad jie buvo klastojami.
Dešimtys tūkstančių karių saugojo
rinkimų apylinkes. Pirmieji rinkimų
rezultatai turėtų būti paskelbti maž-
daug 10 val. 30 min vak. vietos laiku.

Musharraf atstovas generolas
majoras Rashid Qureshi atmetė opo-
zicijos įtarimus klastojimu ir sakė,
kad net balsadėžės yra permatomos
ir su specialiais antspaudais. Balsa-
vimo rezultatų nekantriai lauks ir
Vakarų valstybės. Balsuoti rinkimuo-
se gali 81 mln. rinkėjų, o budėti per
juos ir po jų vyriausybė skyrė 500
tūkst. karių.

VILLIERS-LE-BEL
Prancūzijos policija anksti pir-

madienį į šiaurę nuo Paryžiaus per
didelę operaciją prieš įtariamus per-
nai vykusių riaušių kurstytojus su-
ėmė mažiausiai 17 žmonių. Beveik
tūkstantis elitinių pajėgų narių daly-
vavo šioje operacijoje, kuri buvo vyk-
doma 20 km nuo Paryžiaus esan-
čiame Villiers-le-Bel ir aplink jį.
Smurtas šiame rajone prasidėjo lap-
kričio pabaigoje, po to, kai žuvo du
paaugliai, kurių motociklas atsitren-
kė į policijos automobilį. Iš viso buvo
sužeista 119 policininkų, penki iš jų –
sunkiai. Didelė įtampa Prancūzijos
priemiesčiuose, kur gyvena daug imi-
grantų, tvyro nuo 2005 metų nera-
mumų, kurie buvo didžiausi per kelis
dešimtmečius.

PARYŽIUS
Būdamas 85 metų pirmadienį mirė

garsus prancūzų rašytojas Alain Rob-
be-Grillet , vienas 6-ajame dešimtmety-
je atsiradusio ,,naujojo romano” pradi-
ninkų. A. Robbe-Grillet išplėtojo ,,nau-
jojo romano” teoriją, sugriovusią tradi-
cines idėjas apie grožinę literatūrą.
Tarp jo geriausių kūrinių yra ,,Trin-
tukai” (Les Gommes), ,,Seklys” (Le
Voyeur) ir ,,Pavydas” (La Jalousie). A.
Robbe-Grillet taip pat buvo susijęs su
prancūzų kino ,,naująja banga” ir pa-
rašė scenarijų garsiam Alain Resnai fil-
mui ,,Pernai metais Marienbade”
(L’Annee Derniere a Marienbad).

NIKOSIJA
Dabartinis Kipro prezidentas Ta-

ssos Papadopoulos nesugebėjo pa-
tekti į antrąjį valstybės vadovo rin-
kimų, galinčių tapti lemtingais
sprendžiant salos suvienijimo proble-
mą, ratą. Pagal balsavimo rezultatus,
jis pirmajame rate užėmė trečią vietą
įkandin buvusio užsienio reikalų mi-
nistro Ioannis Kasoulides ir parla-
mento pirmininko Demetris Christo-
fias, kurie tęs kovą dėl prezidento
posto kitą sekmadienį, vasario 24
dieną. Sekmadienį už Papadopoulos
balsavo 31,79 proc. rinkėjų, tuo tarpu
Kasoulides gavo 33,51 proc., o komu-
nistų partijos vadovas Christofias –
32,29 proc. balsų. Papadopoulos pri-

Sekmadienį Prištinoje susirinkę Kosovo albanai šventė nepriklausomybės paskel-
bimą. Reuters nuotr.

EUROPA

AFRIKA

AZIJA

JAV
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GRAND RAPIDS, MI

LIETUVIÛ TELKINIAI

LYDI ŠVENTADIENIS
II Gavėnios savaitė

Du kalnai ir du perkeitimai
(Tėvo Samuel Russell, O.S.B. pamąstymas)

Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir
užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo
veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems
pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui:
„Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną
tau, kitą Mozei, trečią Elijui.” Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis ap-
siautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sū-
nus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!” Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbs-
ti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!”
Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo
kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus
Sūnus prisikels iš numirusių.”

(A – Sekmadienio Evangelija pagal Matą 17, 1-9)

Kiek neįprasta, kad šį antrąjį Ga-
vėnios sekmadienį girdime Evange-
lijos ištrauką, pilną prisikėlimo vaiz-
dų. Juk ar nesame įpratę Gavėnios
laikyti liūdnu ir niūriu laikotarpiu?
Juk ar tai ne metas susitelkti apie
kenčiantį Jėzų, atitaisyti savo aplai-
dumus, pasninkauti ir apsimarinti?
Kodėl tad šiandien šis išaukštintas
Kristus tokiais akinančiai baltais
drabužiais, vos tik prasidėjus šiam
tamsiam Gavėnios metui? Šiandienos
Evangelija mums iškelia priešingy-
bes, arba greičiau tai, kaip jos viena
kitą papildo. Jos duoda svarbų pa-
mokymą apie Kristų ir apie gyvenimą
Kristuje. Ši pamoka yra tiek gili, kiek
ir paprasta. Mes priartėjame prie
Dievo tiek, kiek Dievas prisiartino
prie mūsų kaip žmogiškų būtybių. Jei
tapimas žmogumi buvo pakankamai
svarbus Dievui, tai buvimas žmonė-
mis turėtų būti pakankamai svarbus
mums.

Kad suvoktume kas įvyko per
Atsimainymą, mes turime pažvelgti į
kitą labai panašų vėlesnį įvykį Evan-
gelijoje – Jėzų Getsemanės sode. Abu
įvykiai nutinka ant kalno: Atsimai-
nymas ant Taboro kalno, kai Jėzus
pradeda savo kelionę link Jeruzalės,
ir agonija sode ant Alyvų kalno, kai
jis baigia savo dienas Jeruzalėje.
Petras, Jokūbas ir Jonas dalyvauja
abiejuose įvykiuose: viename jie yra
gana žvalūs, o kitame greitai užmie-
ga. Abiejuose įvykiuose Jėzus įvykdo
pakeitimą: pirmame tai išorinis pa-
sikeitimas, antrame – širdies perkei-
timas. Atsimainymo scenoje trys
apaštalai mato Jėzų ekstazės metu,
kai pasirodo jo dieviškumas. Getse-
manėje jie pramiega Jėzaus agonijos
metą, kai atsiskleidžia jo žmogystė. Ir
pagaliau, abi šios scenos yra susiju-
sios su Jėzaus kančia ir mirtimi. Jė-
zaus išsipildymas, jo likimas yra iš-
kentėjimas ir mirtis – tai, per ką jis
tampa šlovingai perkeistu Viešpačiu
šiandienos Evangelijoje. Ar nėra juk
taip lengva – kaip Petrui, Jokūbui ir

Jonui – būti žvaliems garbėje, bet ša-
lintis nuo agonijos? Tačiau nėra gar-
bės ir išaukštinimo be kančios ir mer-
dėjimo. Čia atsimena priežodis: be
noragų nebus ir pyragų.

Mes kiekvienas žmogus turime
pagundų, išmėginimų. Tai kentėjimo
valandos, kuriose ištiriamas mūsų
tikėjimas, taip pat pasitenkinimo va-
landos, kurios mus lenkia užmiršti
tikėjimą. Mes galime būti išbandomi
skubiais sprendimais ir paviršuti-
niškais atsakymais, arba galime būti
ištiriami neviltimi. Kaip tik tokiomis
valandomis, jei tai priimame kaip
Jėzus, mes sutiksime švytintį Prisi-
kėlusį Viešpatį. Taip mes išgyvensi-
me savo atsimainymus ir išsipildy-
mus. Krikštu mes įėjome į Jėzaus
kančią ir mirtį, su pažadu jog jei išlik-
sime ištikimi, jei saugosime ir kiek-
vieną akimirką savo kentėjimus su-
dėsime į Jėzaus kančią, tas, kuris
mums pelnė garbę, pakels mus ir ap-
dovanos savo garbe.

Mes priartėjame prie Dievo tiek,
kiek Dievas prisiartino prie mūsų –
kiekvienos dienos žmogiškais džiaugs-
mais ir skausmais, išbandymais ir
laimėjimais. Mūsų žmogystė yra mū-
sų tiesioginis kelias į dangišką amži-
numą. Ir mes juo nekeliaujame vieni.
Taip kaip angelai tarnavo Jėzui
Getsemanėje, ir mes turime savo an-
gelus. Mes turime vieni kitus, su mu-
mis yra Kristus šioje Eucharistijoje.
„Štai mano numylėtinis Sūnus.
Klausykite Jo.” Atverkime savo akis
ir regėkime. Prabuskime. Išgirskime.
Mes esame šitaip apsčiai palaiminti.
Aplink visur mums priebėga ir pagal-
ba. Mes taip pat galime būti perkeis-
ti. Visa, ko reikia iš mūsų pusės – tai
pasitikėti ir remtis Dievu. Tai yra
tiesa tau ir man. Tai tiesa mūsų bran-
giai Lietuvai švenčiant jos nepriklau-
somybę. Taip iš tiesų ir tebūnie!

Parengė
N. Šmerauskas

Miesto festivalis

Sausio 19 d. Grand Rapids Van
Andel Public Museum patalpose vyko
šiame mieste gyvenančių tautybių
vienos dienos festivalis. Jame dalyva-
vo 20-ties tautų atstovai. Lietuviams
atstovavo LB Grand Rapids apylin-
kės valdyba, koordinavo valdybos
ryšininkė Gražina Kamantienė, pa-
dėjo kiti valdybos nariai ir jų tal-
kininkai (Edmundas ir Jolanta Pa-
alksniai, Gražina Dainelienė, Rimas
ir Elga Butkevičiai, Sofija Lastienė,
Audronė Treškienė, Genutė Stanie-
nė, Vytautas Kamantas ir kiti).

Festivalio atidarymo iškilmėse
dalyvavo apylinkės pirmininkė Sigilė
Conway ir prieš kelias dienas iš JAV
karinės tarnybos Afganistane sugrį-
žęs jos vyras Steven Conway. Gražus
ir turtingas lietuviškų eksponatų sta-
las bei parodėlė sulaukė daugelio lan-
kytojų – lietuvių ir amerikiečių, tarp
kurių buvo ir miesto meras George
Heartwell su žmona. G. Kamantienė
LB valdybos vardu jiems padovanojo
,,Draugo” buvusios vyr. redaktorės
Danutės Brazytės-Bindokienės popu-
liarią lietuvių ir anglų kalbomis para-
šytą knygą ,,Lietuvių papročiai ir tra-

dicijos išeivijoje” (Lithuanian Cus-
toms and Traditions). Meras pažadė-
jo per Kalėdų šventes pasigaminti ir
per Kūčias valgyti kelis lietuviškus
patiekalus pagal knygoje išspausdin-
tus receptus, nes jis labai mėgsta pats
gaminti valgį šeimoje.

Sofija Lastienė, Audronė Treš-
kienė ir Ugnė Paalksnytė dalyvavo
atidarymo iškilmių parade ir vėliau
su dideliu pasisekimu modeliavo gra-
žius tautinius rūbus iš kelių Lietuvos
rajonų. Žiūrovams buvo aiškinama
apie jų istoriją, audimą, siuvimą,
kokiomis progomis jie dėvimi. Dona-
tas Astras su dukra Audra rodė, kaip
daromi lietuviški kalėdiniai šiaudi-
nukai, to meno išmokę iš jų motinos
ir močiutės Uršulės Astrienės. Jiems
talkino Gražina Dainelienė.

Festivalį aplankė rekordinis skai-
čius žiūrovų, muziejaus vadovybė jau
planuoja kitų metų festivalį. Prie lie-
tuvių stalo daug atėjusių sakė, kad jų
seneliai ar proseneliai buvo kilę iš
Lietuvos, norėjo daugiau sužinoti
apie lietuvius, kai kurie prašė siųsti
LB apylinkės informaciją.

Accounting
Income TAX Consulting

Nepriklausomybės švenčių minėjimas
Kovo 2 d., sekmadienį, 9:30 val. r.

su iškilmingomis šv. Mišiomis lietu-
vių Šv. Petro ir Povilo parapijos baž-
nyčioje, (Quarry Ave NW ir Myrtle St
NW), Grand Rapids ir apylinkių
lietuviai pradės Lietuvos Nepriklau-
somybės švenčių – Vasario 16-osios ir
Kovo 11-osios – džiaugsmingą minė-
jimą. Mišias atnašaus klebonas kun.
Dennis Morrow. Po Mišių 11 val.
prieš pietus Šv. Petro ir Povilo para-
pijos mokyklos salėje (1433 Hamilton
Ave., NW) prasidės minėjimo progra-

ma, vaišės ir bendravimas. Kultūrinę
programą atliks ,,Spindulio” tautinių
šokių vienetas iš Lemont, Illinois, va-
dovaujami vadovės Rasos Poskoči-
mienės.

Iš Detroito atvyks JAV LB Mi-
chigan apygardos pirmininkė Liūda
Rugienienė, kuri pasakys šventei skir-
tą kalbą, ir JAV LB Detroito apylin-
kės pirmininkas Algis Rugienius.
Laukiama svečių ir iš kitur. Kviečia-
me dalyvauti ir pakviesti draugus.

Nukelta į 11 psl.

Lietuvių stalas Grand Rapids tautybių festivalyje. Kairėje vienas iš Uršulės
Astrienės šiaudinių paveikslų. Dešinėje stovi LB apylinkės valdybos ryši-
ninkė Gražina Kamantienė.

Gražios lietuvaitės Grand Rapids tautybių festivalyje. Iš kairės: Sofija Las-
tienė, Ugnė Paalksnytė ir Audronė Treškienė.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

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

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

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

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

LIETUVIÛ TELKINIAI

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

NEW YORK, NY

Tuo metu Gorbačiovui įvedus
„perestroiką” ir „glastnost”, sovieti-
nė sistema jau buvo pradėjusi braš-
kėti. Tai buvo jaučiama ypač Lietu-
voje, bet pati sistema ir jos saugumas
dar buvo stiprūs.

Sutartą dieną, jau būdamas Kau-
ne, paskambinau duotu telefono nu-
meriu. Už poros minučių atvažiavo
automobilis. Važiavome vos keletą
kvartalų. Įėjome į vidutinio dydžio
kambarį, kuriame buvo šeši ar aštuo-
ni vidutinio amžiaus vyrai ir keturios
moterys. Kambario viduryje buvo
stalas, apkrautas gėrimais ir užkan-
da. Besisveikinant vyrai ir moterys
pasakė savo vardus ar pavardes. Iš jų
prisistatymo supratau, kad patekau į
profesorių būrį. Kadangi kambaryje
nebuvo pakankamai kėdžių, didesnė
susirinkusių asmenų dalis, įskaitant
ir moteris, pasiėmę po gėrimą, už-
kandžiavo ir gėrė stovėdami. Aš tuo-
jau buvau apipiltas klausimais apie
mokslą ir jo metodiką Amerikos
kolegijose ir universitetuose. Klausi-
mai kaip žirniai sekė vienas kitą.
Nebūdamas mokytoju, negalėjau
tiksliai atsakyti į daugumą jų klau-
simų, atsakinėjau daugiausia bendry-
bėmis iš savo studentavimo patirties.
Man iš karto kilo mintis, kad  Anta-
nas savo giminėms buvo ką nors pa-
rašęs apie mane, o dabar, šie susitarę
ir susirinkę profesoriai nori, angliš-
kai tariant, „to pick my brains” apie
mokymo sistemą  Amerikoje.

Po kokių 20 minučių intensyvaus
klausinėjimo, profesoriai suprato,
kad jie pagavo ne tą zuikį ir leido
man kalbėtis su gretimai kėdėje
sėdėjusia profesoriaus motina, kuri,
grįžusi iš Sibiro, vos galėjo vaikščioti.
Man buvo įdomu sužinoti apie jos
išgyvenimus Sibiro kasyklose ir prie
miško darbų.

Palikę mane ramybėje, vyrai ir
moterys laisvai šnekučiavosi tarp sa-
vęs, nepamiršdami pasivaišinti. Buvo
aišku, kad čia yra gerai pažįstamų
draugų būrys. Jų kalbos, galbūt pa-
veiktos alkoholio, darėsi vis drąses-
nės ir atviresnės. Padėtis buvo sa-
votiška – aš buvau nelegaliai atvykęs
iš Vilniaus į Kauną, o bent pusė šių
profesorių, būdami partijos  nariais,
nebuvo gavę, ką kiekvienas partijos
narys prieš susitikimą su užsieniečiu
turėjo įsigyti – iš partorgo raštišką
leidimą (spravka). Man buvo aišku,

kad čia susirinkę dėstytojai, sugavę
amerikoną, norėjo kuo įmanoma dau-
giau sužinoti apie mokymo sistemą
Vakaruose, apie kurią jie mažai žino-
jo.

Paliktas ramybėje pasikalbėti su
neįgalia senute, netrukus pastebėjau
profesorių kalbose netikėtą kryptį.
Tankiai kilnojami stikliukai ir sausai
prikimštas stovinčių žmonių kam-
barys padarė savo įtaką jų elgesiui.
Visiškai ignoruodami mane, keletas
iš jų kartu pradėjo keikti dabar vyks-
tančią „perestroiką” ir „glastnost”,
kurios, jų nuomone, be reikalo daro
jiems didelių nemalonumų ir rūpes-
čių. Iki šiol viskas buvo įprasta ir nor-
malu, o dabar, pradėjus vakarietiš-
koms idėjoms ir naujovėms veržtis į
Sovietų Sąjungą, visiems dėstytojams
reikės imti naujus kursus, gali keistis
ir mokymo metodai, galbūt net teks
persikvalifikuoti, kad galėtum išlai-
kyti iki šiol turėtą vietą aukštojoje
mokykloje. Jie nesivaržydami vienas
po kito keikė Gorbačiovą, „glast-
nost”, o daugiausia – iš Vakarų atei-
nančias keistas idėjas, kurios vertė
juos nerimauti dėl jų asmeninės
ateities.

Pasiklausęs jų kalbų ir skundų,
paprašiau mane čia atvežusį asmenį
grąžinti į namus. Buvau numatęs čia
praleisti 30–40 min., o besiklausant
jų kalbų, praleidau pusantros valan-
dos. Man išeinant vienas kitas pa-
davė ranką atsisveikinimui. Išėjau su
sudužusiom iliuzijom apie tarybinių
profesorių tautiškumą, jie pasirodė
ne laisvės ir progreso rėmėjais, o tik-
rais sovietinės okupacijos šulais, ku-
riems Lietuvos žmonių reikalai visai
nerūpėjo, o tik jų pačių privatūs rei-
kalai ir algos. Jau sėdėdamas auto-
mobily prisiminiau vokiečių „geleži-
nio kanclerio” Bismarko blogą nuo-
monę apie profesorius. Tuometinės
suvienytos Vokietijos profesorių skai-
čiui pakilus iki 66, jis tik pasakė:
„Sechs und Sechzig Professoren –
Vaterland du bist verloren (66 profe-
soriai – tėviške, tu esi prapuolusi)!”

Prisimintina, kad sugriuvus so-
vietinei okupacijai ir įsigalėjus Sąjū-
džiui, daugelis buvusių kompartijos
propagandistų lengvai perėjo į moky-
tojų gretas, tuo dar daugiau sumažin-
dami Lietuvos mokytojų kokybę ir  jų
tautiškumą.

Bus daugiau.

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 6

Akmeninis rožinis Akmenų muziejuje.

Kvietimas burtis Dainų šventei
Kaip žinia, 2009 metų vasarą

Lietuva švęs savo 1000-metį. Lietu-
voje vyks daugybė renginių, na ir
vienas iš jų – 2009 m. Lietuvos tūks-
tantmečio dainų šventė „Amžių
sutartinė”. Į šventę kviečiami ir
išeivijos kolektyvai. 

Šiuo laišku kreipiuosi į visus
mėgstančius dainuoti arba savo jau-
natviška ir tautine dvasia norinčius
paminėti šią nepaprastą šventę. Ma-
nau, kad būtų gražu, jeigu New York
lietuviai sudalyvautų šiame renginy-
je.

Dainų šventės komitetas kviečia
registruotis išeivijos kolektyvus, kad
galėtų toliau numatyti organiza-
cinius darbus. Repertuaras dar ga-
lutinai nepatvirtintas. Kaip dabar
norėčiau išgirsti jūsų atsakymus,
jeigu iš viso galvojate būti 2009 m.
vasarą Lietuvoje ir tuo pačiu norė-
tumėte dalyvauti Dainų šventėje. Aš,
kaip chorvedė, labai norėčiau, kad šia
proga susiburtų daininga grupelė. Su
didžiausiu malonumu apsiimčiau
ruoštis ir ruošti dainininkus įsijungti
į Pasaulio lietuvių chorą. Manau, kad
repeticijas pradėtume tuojau pat,
paskelbus Dainų šventės repertuarą.
Taip pat manau, kad geriausia būtų
rinktis Apreiškimo bažnyčios mokyk-
los salėje, penktadienio vakarais.
Mamoms greičiausiai pagelbėtų ir
netoliese vykstančios Atletų klubo
jaunučių krepšinio treniruotės, kur

jaunesnieji galėtų pasportuoti, kol
vyresnieji semsis dainavimo įgūdžių.

Apreiškimo bažnyčia jau daugelį
metų atstovauja lietuvius šiame
mieste. Iki šiol veikia choras. Šis
choras, kuriam vadovavau nuo 1989
iki 1995, dalyvavo pirmojoje Pasaulio
lietuvių dainų šventėje Lietuvoje
1994 metais. 2006 metais Apreiškimo
parapijos choro dainininkai sudarė
pagrindą New York lietuvių chorui,
kuris atstovavo mūsų miestą VIII
Išeivijos dainų šventėje Čikagoje.
Manau, ir toliau būtų prasminga
išlaikyti šią tradiciją buriantis aplink
Apreiškimo chorą ir bažnyčią. 

Kaip ir per praeitus pasiruoši-
mus, chore galėtų dalyvauti ir ne-
vykstantys į šventę, idant palaikytų
harmoniją, o taip pat besiruošian-
čiųjų entuziazmą. Kaip žinia, nors ir
keli dainininkai, nuvykę į Lietuvą, jie
įsilietų į kur kas didesnę sopranų,
altų, tenorų, baritonų ar bosų partiją.  

Taigi nedelsiant atsiliepkite, jei-
gu manote, kad jus domina šis pro-
jektas. Taip pat paskleiskite šią ži-
nutę kuo platesniam draugų ir pažįs-
tamų ratui. Norėčiau išsiųsti Dainų
šventės organizaciniam komitetui
apytikslį besidominčių dainininkų
skaičių. Ačiū ir iki greito.

Gintarė Bukauskienė 
718-789-4571 (n.); 
347-623-9115 (m.); 

el-paštas: zybuokle@hotmail.com

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

www.draugas.org
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LEMONTO APYLINKĖ
PAMINĖJO LIETUVIŲ 

TAUTOS ŠVENTĘ

LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius (kairėje) per-
skaitė LR prezidento Valdo Adamkaus dekretą, o Alma Adamkienė prisegė
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžių ilga-
mečiui radijo stoties ,,Margutis” darbuotojui Petrui Petručiui.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Iš kairės Alma Adamkienė, JAV LB Lemont apylinkės pirmininkė Irena
Vilimienė, LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius ir
Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė pasibaigus Vasario
16-osios minėjimui.                                                     Indrės Tijūnėlienės nuotr.

PLC Fondo salėn gausiai rinkosi minėjimo dalyviai. Priekyje Bernardas ir
Regina Narušiai.                                                       Laimos Apanavičienės nuotr.

Programą vedė Vida Bra-
zaitytė.

Laimos Apanavičienės

Grojo dūdų orkestras ,,Gintaras.                             Laimos Apanavičienės nuotr.

Alma Adamkienė ir Rasa Poskočimienė Vasa-
rio 16-osios minėjime Lemont.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kiekvienais metais mes švenčia-
me naujosios Lietuvos Valstybės at-
kūrimo 1918 m. šventę – Vasario 16-
ąją. Nors ir būdami toli nuo savo gim-
tosios žemės šios šventės ypatingą ir
tiesioginį artumą mes jaučiame čia,
Amerikoje. Nesuklysiu pasakiusi, kad
nėra nė vienos JAV LB apygardos,
apylinkės, nė vienos lietuviškos mo-
kyklos, kuri neminėtų šios ypatingai
brangios mums, lietuviams, datos.
Datos, kai 1917–1918 m. buvo žengti
ryžtingi ir nepamirštami naujosios
demokratinės Lietuvos valstybės kū-
rimo žingsniai. 

Šį kartą apie renginį, suruoštą
JAV LB Lemonto apylinkės valdybos.
Tai buvo tikrai nuostabus renginys.
Puikus jis buvo viskuo: garbių svečių
dalyvavimu – tarp jų matėme ir Lie-
tuvos  Respublikos prezidento žmoną
Almą Adamkienę, žuvusiųjų už laisvę
pagerbimu, Maironio lituanistinės
mokyklos mokinių Arno Satkevičiaus
ir Martyno Lianiko gražiu Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios Aktų skaity-
mu, Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės pirmininkės Reginos Narušienės
šiltu žodžiu, Cook County iždininkės
Maria Pappas ir Lemonto miestelio
valdžios atsiųstais sveikinimais, Lie-
tuvos Respublikos generalinio konsu-
lo Čikagoje Arvydo Daunoravičiaus
pasakyta kalba, kurioje jis skatino:
,,būdami kritiški neleiskime nuver-
tinti Lietuvos pasiekimus. Būkime
vieningi ne tik sporto arenose, bet ir
kasdieniniame gyvenime.” 

Ypatinga atmosfera tvyrojo salė-
je, kai buvo teikiami apdovanojimai.
Generalinis konsulas Čikagoje A.
Daunoravičius perskaitė LR prezi-
dento Valdo Adamkaus dekretą apie
ilgamečio radijo programos ,,Mar-
gutis” darbuotojo ir vadovo Petro
Petručio apdovanojimą Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
no Karininko kryžiumi už Lietuvos
Respublikos vardo garsinimą ir lietu-
viškosios kultūros ugdymą. Apdova-
nojimą įteikė A. Adamkienė. 

A. Adamkienė taip pat įteikė
2007-ųjų metų Nacionalinę kultūros
ir meno premiją už dvasinės saugos
poeziją rinkinyje ,,Tebūnie...” žino-
mai išeivijos poetei Liūnei Sutemai. 

Audringų plojimų susilaukė dar
viena apdovanotoji. Generalinis kon-
sulas Čikagoje A. Daunoravičius
,,Spindulio” vadovei, žinomai lietuvy-
bės puoselėtojai Rasai Poskočimienei
įteikė Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės apdovanojimą –
Garbės ženklo ordiną.

Džiugina Lietuvos valdžios dė-
mesys lietuviams, gyvenantiems už-
sienyje. Kur mes gyventume – Lietu-
voje ar už jos ribų – būdami lietu-
viais visi stengiamės garsinti Lietu-
vos vardą, visi dirbame ,,vardan tos,
Lietuvos”. 

Puiki buvo ir meninė programa.
Linksmai ir gražiai lietuvių liaudies
šokių pynę pynė tautinių šokių grupė
,,Spindulys”, vadovaujama Rasos
Poskočimienės ir mokytojų Audros
Lintakienės bei Aušros Norušytės.
Gražiai savo kūrybos eiles perskaitė
Maironio lituanistinės mokyklos 9
klasės mokinė Monika Andriuškaitė.
Pirmą kartą išgirdome neseniai su-
sikūrusio pučiamųjų orkestro ,,Gin-
taras” (vadovas Gintaras Jurevičius,
dirigentas Rimas Pumputis) grojimą,
puikiai dainavo solistai Genovaitė
Bigenytė, Nijolė Penikaitė ir Algi-
mantas Barniškis. Na, o K. Vasi-
liausko dainą ,,Žemėj Lietuvos” (S.
Gedos žodžiai) dainavo visa salė.

Puikus minėjimas buvo baigtas J.
Naujalio ir Maironio ,,Lietuva bran-
gi”. 

Žmonės skirstėsi pakiliai nu-
siteikę. ,,Džiaugiuosi, kad Lemonto
apylinkė turi tiek daug talentų,
žaviuosi Lemonto apylinkės valdybos
žmonėmis ir jos pirmininke Irena
Vilimiene, visais tais, kurie tiek daug
dirba, kad mūsų renginiai ir gy-
venimas būtų gražūs”, – neslėpė
geros nuotaikos  ir Vidurio Vakarų
apygardos pirmininkė Aušrelė Sa-
kalaitė. 
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Netekome Uršulės Astrienės
Sausio 28 d. mūsų apylinkę ir šį

pasaulį paliko 96 metus einanti Uršu-
lė Lukoševičiūtė-Astrienė (gimusi
1912 spalio 16 d. Sausininkuose, Bar-
tininkų valsčiuje, Vilkaviškio apskri-
tyje). Ji buvo žinoma kaip ypatinga ir
unikali tautodailininkė ne tik Grand
Rapids mieste, bet ir visoje Ameriko-
je. Jos marginti (išskutinėti) margu-
čiai ir originalūs darbai iš šiaudų (ka-
lėdiniai papuošalai, snaigės, paveik-
slai, prakartėlės) buvo rodomi dauge-
lyje lietuvių ir amerikiečių parodų,
įskaitant Library of Congress, Wa-
shington, DC; Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejuje, Chicago, IL ir kitur. Ji
mokė tautodailės meno jaunimo sto-
vyklose, lituanistinėse mokyklose,
Balzeko muziejuje, lietuvių parapijo-
se. Jos namai Grand Rapids buvo lyg
mažas tų darbų muziejus. Paskutinį
kartą jos gražūs paveikslai iš šiaudų
buvo rodomi Grand Rapids Public
Museum patalpose 9 dienas prieš jos
mirtį.

Uršulė Astrienė buvo religinga
Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos
narė, giedojo parapijos lietuvių chore,
buvo pareiginga LB apylinkės narė,
Amerikos lietuvių Romos katalikių
moterų sąjungos 42 kuopos narė,
vicepirmininkė ir pirmininkė, Lietu-
vių Fondo narė, Vasario 16-osios gim-
nazijos rėmėjų būrelio narė, aukojo
lietuvių katalikų ir labdaros organi-
zacijoms. 

Laidotuvių Mišiose dalyvavo visi
Uršulės Astrienės vaikai iš Michigan
ir California valstijų:  Marytė, Anta-
nas, Donatas ir Alberta su vyrais ar
žmonomis.  Dalyvavo beveik visi 15
anūkų, suvažiavusių iš California,
Colorado, Illinois, Massachusetts, Mi-

chigan, Kazachstano ir JAV kariuo-
menės, bei vyresnieji iš 17 proanūkų.
Iš Čikagos, Detroit, Lansing ir kitų
miestų suvažiavo giminės, draugai ir
pažįstami. Gražų atsisveikinimo pa-
mokslą apie Uršulės prasmingą gyve-
nimą pasakė kun. Dennis Morrow.
Mišių skaitymus skaitė sūnėnas Juo-
zas Lukas, giedojo parapijos choras.
Palaidota Šv. Petro ir Povilo lietuvių
parapijos kapinėse šalia prieš devynis
metus mirusio jos vyro Stasio Astro-
Astrausko. Simboliškai netoli jos ka-
po yra didelis įspūdingas tautodailės
menininko Jurgio Daugvilos (Beverly
Shores, Indiana) sukurtas lietuviškas
koplytstulpis, kuris buvo parapijos ir
LB apylinkės pastangomis pastatytas
paminėti Lietuvos krikšto 600 metų
sukaktį.  

A.P.

Uršulės Astrienės Velykų margučiai jos namuose. 

GRAND RAPIDS, MI

Uršulė Astrienė Grand Rapids lietu-
vių šventėje 2004 metais.

Dvylika iš penkiolikos  a.a. Uršulės Astrienės anūkų. Anūkės iš kairės: Me-
lisa, Monika, Elzbieta, Bernadeta ir Audra.  Anūkai iš kairės: Stasys, Petras,
Morkus, Kurt, Pilypas, Timotiejus, Eric.

A † A
JADVYGA DIKINIENĖ

Mūsų mylima „Vyga” mirė 2008 m. vasario 1 d., Sonoma, CA,
sulaukusi 82 metų.

Nuliūdę liko: vyras Daumantas, dukra  Virgilija, sūnūs Saulius,
Dovidas ir Leonidas, anūkai Jeffrey, Timothy ir Caleb; proanūkė
Sasita; seserys Irutė ir Elytė; giminės  Amerikoje ir Lietuvoje.

Pamaldos už velionę vyks sekmadienį, kovo  9 d., 1 v. p.p.
Duggans Mission Chapel, 525 W. Napa St., Sonoma, CA.

A. a. Vyga bus palaidota katalikų kapinėse Ukmergėje,
Lietuvoje, šalia savo mamytės ir šeimos.

Norinčius aukoti Jadvygos atminimui, aukas prašome siųsti
„Boys and Girls Club”, Sonoma, CA, arba Lithuanian Children
Hope, 2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629.

Liūdinti Dikinių šeima

Mielam studijų draugui
A † A

VIKTORUI ŠILĖNUI

mirus, jo žmonai ONUTEI, dukroms ALDONAI,
RASAI, RIMAI, sūnui ALGIUI ir jų šeimoms reiški-
ame gilią užuojautą.

Buvę Braunschweig’o universiteto studijų draugai:
Juozas Ardys

Gasparas Kazlauskas
Edmondas Milius

Kostas Motušis
Viktoras Motušis

Bronius Polikaitis
Petras Rulys

Margumynai

Lietuvių alpinistai kops 
į Cho Oyu viršūnę

Lietuvos alpinizmo asociacija ir
fondas „Baltų žygiai”, šių metų
pavasarį organizuoja alpinistinę eks-
pediciją Himalajuose į vieną aukš-
čiausių pasaulio viršūnių Cho Oyu
(8201 m.) Ekspedicijoje, kuri prasidės
balandžio viduryje, planuoja dalyvau-
ti net devyni lietuviai, sakoma ,,Baltų
žygių” pranešime spaudai.

Tarp ekspedicijos dalyvių yra ir
dvi moterys. Iki šiol nė viena lietuvė
moteris nėra pakilusi į aštuonių kilo-
metrų aukštį. Tai bus trečiasis Lie-
tuvos alpinisčių bandymas pakilti į
aukštesnį nei aštuoni tūkstančiai
metrų aukštį.

Lietuviai planuoja pradėti ba-
landžio 14 dieną ir kopti kaip atskira
sportinė ekspedicija. Alpinistai kops
įprastu keliu iš Tibeto (Kinijos)
pusės. Kadangi Kinijos alpinistiniai
įkainiai brangesni už Nepalo, ant
Cho Oyu kalno šlaitų alpinistai pla-
nuoja praleisti ne 1,5 mėnesio, kaip
įprasta, o tik mėnesį. Prieš tai ko-
manda porą savaičių treniruosis ir
aklimatizuosis Nepale, Everesto pri-
eigose. Ekspedicija planuoja nesi-
naudoti šerpų paslaugomis, todėl jos
nariams teks nelengvas uždavinys
savo jėgomis nešti visą stovykloms ir
kopimui reikalingą įrangą.

Ši ekspedicija yra tęstinis Lie-
tuvos alpinizmo asociacijos ir fondo
„Baltų Žygiai” projektas – „Aukš-

čiausios pasaulio viršūnės”. 2003,
2004, 2006 ir 2007 metais lietuvių
alpinistai sėkmingai įkopė į keturias
iš keturiolikos aukštesnių nei 8 kilo-
metrai viršūnių: Everesto (8850 m.),
Šiša Pangmos (8027 m.), Gašerbrumo
II (8045 m.) ir Broud Piko (8046 m.).

Lietuvių ekspedicijos tikslas –
įkopti į vieną aukščiausių pasaulio
viršūnių, taip garsinti Lietuvos vardą
pasaulyje ir kelti Lietuvos alpinistų
sportinį meistriškumą.

Ekspedicijos dalyviai: Saulius
Vilius (vadovas), Eugenijus Šima-
nauskas (antras ekspedicijos vado-
vas) Arūnas Matukas, Salomėja Ja-
sinskaitė, Danguolė Bičkūnienė, Egi-
dijus Mockus, Rimvydas Mockus,
Vladas Kalvelis, Ernestas Markšaitis.

Cho Oyu (8201 m.) yra šešta pa-
gal aukštį pasaulio viršūnė po Eve-
resto (8850 m.), K2 (8611 m.), Kang-
čendžungos (8586 m.), Lhotsės (8516
m.) ir Makalu (8463 m.). Per jos
keterą eina Nepalo ir Kinijos siena, o
pati viršūnė (280 6l ilguma, 860 39l
platuma) yra apie 30 km. į Šiaurės
Vakarus nuo aukščiausiojo planetos
taško Everesto (8850 m.). Pirmieji
Cho Oyu viršūnę pasiekė du austrų
alpinistai ir šerpas 1954 metais.
Pažymėtina, kad Cho Oyu pirmasis
aštuonių kilometrų aukščio kalnas, į
kurį pavyko įkopti rudens metu.

Alfa.lt
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SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

�Kun. pranciškonas Julius Sas-
nauskas atvyksta iš Vilniaus ir šešta-
dienį, vasario 23 d., vadovaus Gavė-
nios susitelkimui Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijo-
je, Brighton Park (2745 West 44th
St., Chicago). 3 val. p. p. – Atgailos ir
sutaikinimo pamaldos (su asmenine
išpažintimi); 4 val. p. p. – šv. Mišios; 5
val. p. p. – pabendravimas parapijos
salėje. Kviečiame dalyvauti ir ruoštis
Kristaus Prisikėlimo – Velykų iškil-
mei.

�Gavėnios susikaupimo popie-
tės Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Park, Čikago-
je, vasario 22–23 d. Tema: ,,Kaip
mums šiais laikais atsiliepti į Švč.
Motinos ir Jos Kūdikio nusiskundimą
Šiluvoje”. Susikaupimui vadovaus
kun. Kęstutis Trimakas. Penktadie-
nį, vasario 22 d., 3 val. p. p. – konfe-
rencija ir Kryžiaus kelio apmąsty-
mas. Šeštadienį, vasario 23 d., 3 val.
p. p. – konferencija ir temai atitinka-
mos pamaldos. 4 val. p. p. – atnašau-
jama šv. Mišių auka.

�Pasaulio lietuvių centro meti-
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,
vasario 24 d. PLC didžiojoje salėje,
14911 127th  Street, Lemont. Susi-
rinkimą pradėsime 12:45 val. p. p.
Kviečiame dalyvauti PLC narius, rė-
mėjus ir visą lietuvišką visuomenę.

�Vasario 24 d., sekmadienį, 9 val.
r. šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero. Po Mišių, 10 val. r. parapijos
salėje Vasario 16-osios minėjimas.
Pagrindinis kalbėtojas – Aleksas Vit-
kus. Meninę programą atliks Vilmos
Meilutytės vadovaujamas parapijos
choras ir skaitovės Audronė Berna-
tavičienė bei Virginija Maurucienė.

�Lietuvos Dukterų metinis drau-
gijos susirinkimas įvyks š. m. vasario
24 d. 2 val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st. St., Chicago. Kviečiame nares ir
viešnias dalyvauti.

�Balandžio 25–27 dienomis Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
filatelijos ir numizmatikos paroda
LITHPEX XXX. Ją rengia filatelistų
draugija ,,Lietuva”. Parodos atidary-
mas bus balandžio 26 d., šeštadienį,
10 val. r. Tel. pasiteiravimui: 773-
585-8649 (J. Variakojis).

�Kun. Ričardas Doveika, Vil-
niaus arkikatedros bazilikos adminis-
tratorius ir Vilniaus arkivyskupijos
kurijos kancleris, Gavėnios proga
kovo 1–5 dienomis aplankys lietuvių
telkinius Čikagos apylinkėse. Gavė-
nios–Velykų susitelkimui svečias pri-
statys Dieviškojo Gailestingumo, Ma-
rijos Apsireiškimo Šiluvoje ir kitas
temas. Netrukus bus paskelbta detali

šių misijų programa. Tikintieji kvie-
čiami dalyvauti, ruoštis Kristaus Mir-
ties ir Prisikėlimo – Velykų iškilmei.

�Lietuvos Nepriklausomybės
švenčių minėjimas Grand Rapids, MI,
įvyks kovo 2 d., sekmadienį.  9:30 val.
ryte – šv. Mišios lietuvių Šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje (Myrtle and Quarry
Streets NW),  už Nepriklausomybę ir
žuvusius kovose dėl Lietuvos laisvės.
Mišias atnašaus klebonas kun. Den-
nis Morrow. Po Mišių parapijos mo-
kyklos (1433 Hamilton Ave., NW)
salėje 11 val. paminėsime Lietuvos
Nepriklausomybės švenčių – Vasario
16-osios  ir Kovo 11-osios – dienas.
Meninę programą  atliks  tautinių šo-
kių vienetas ,,Spindulys” (vadovė Ra-
sa Poskočimienė) iš Lemont. Kvie-
čiame gausiai dalyvauti ir pakviesti
draugus į šį džiaugsmingą minėjimą.
Ruošia JAV LB Grand Rapids
apylinkė.

�JAV LB San Francisko, CA apy-
linkės valdyba kovo 9 d., sekmadienį,
visus kviečia  atvykti į Lietuvos Ne-
priklausomybės minėjimą, kuris vyks
Šv. Marijos Magdalenos Parapijos
salėje, 2005 Berryman St., Berkeley,
CA 94703. Šv. Mišios – 11 val. r., po
Mišių – minėjimas. Kalbėtoja – Dan-
guolė Navickienė, JAV LB tarybos
pirmininkė. Muzikinę programą at-
liks solistė Indrė Viskontaitė,
pianistė Julija Nikonovaitė ir šokių
grupė ,,Tiltas”. Tuo pačiu bus su-
daroma nauja SF Bendruomenės
valdyba. Norinčius įsijungti į valdy-
bos veiklą, prašom pranešti apylinkės
pirmininkei Daliai Grybinas tel.: 650-
588-5514 arba rašyti el. paštu:
daliaray@comcast.net 

�Kviečiame visą lietuvišką jau-
nimą atvykti į Dainavos stovyklavietę
rekolekcijoms. Rekolekcijos prasidės
penktadienį, kovo 14 d., 6 val. v. ir
baigsis sekmadienį, kovo 16 d., 12
val. p. p. Tel. pasiteiravimui: 248-
538-4025. Registracija iki kovo 7 d.
el. paštu:  linusyte@comcast.net

�Beverly Shores Lietuvių klubo
rengiamas Vasario 16-osios minėji-
mas įvyks kovo 16 dieną, sekmadie-
nį. Šv. Mišios 1 val. p. p. Šv. Onos baž-
nyčioje. 2 val. p. p. Vasario 16-osios
dienos minėjimas. Pagrindinė kalbė-
toja ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia
Cidzikaitė. 

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Vasario 22 d., penktadienį, 7:30 val. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
atidaroma galerijos 50-mečiui skirta

paroda–konkursas 
Konkurso mecenatė – Magdalena Stankūnienė. 

Savo prizą įsteigė ir Brighton Park apylinkės valdyba. 
Parodoje dalyvauja per 60 dailininkų iš visos Amerikos bei Airijos,

Izraelio, Kanados. 
Kviečiame visus pasigėrėti lietuvių dailininkų darbais.

Nuotraukoje: dalis būsimos parodos ekspozicijos.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas New York maloniai kvie-
čia jus į parodos ,,Lietuvos Respubli-
ka ir Jungtinės Amerikos Valstijos:
Aštuoniasdešimt penkeri diploma-
tinių santykių metai” atidarymą
2008 m. vasario 21 dieną, ketvirtadie-
nį, nuo 6 val. v. iki 8 val. v. Lietuvos
Respublikos generaliniame konsula-
te New York, 420 Fifth Ave (37 gatvės
kampas) 3 aukštas,  NY, 10018. Tele-
fonas pasiteiravimui: 212-354-7840,
ext.18

2007 m. liepos 28 d. Jungtinių
Valstijų ir Lietuvos žmonės paminėjo
aštuoniasdešimt penktąsias Lietuvos
ir Amerikos diplomatinių santykių
metines. 

1922 m. liepos 28 d. Jungtinės
Amerikos Valstijos užmezgė diploma-
tinius santykius su Lietuva. 1940 m.
rugsėjo 5 d. Sovietų invazija privertė
uždaryti JAV diplomatinę misiją
Lietuvoje, bet Lietuvos atstovai

Jungtinėse Valstijose ir toliau tęsė sa-
vo darbą. Jungtinės Valstijos niekada
nepripažino priverstinio Lietuvos
prijungimo prie Sovietų Sąjungos.

Šioje fotografijų parodoje apžvel-
giami beveik devyni Lietuvos ir
Amerikos diplomatinių santykių ir
draugystės dešimtmečiai. Ekspozici-
joje matysite buvusius ir esamus
prezidentus, valstybės veikėjus, mi-
nistrus, Lietuvos ir Amerikos žmo-
nes, senus ir jaunus. Seniausioje pa-
rodos fotografijoje pagautas pirmųjų
Lietuvoje beisbolo važybų 1926 me-
tais Kaune akimirkas. Naujausiose,
2007 metų nuotraukose, pavaizduota
džiugi prezidento G. Bush ir prezi-
dento V. Adamkaus susitikimo aki-
mirka. Tačiau svarbiausia –  atsklei-
džiami ilgalaikiai,  pastovūs žmonių
ryšiai, kurie jungia mūsų šalis.

LR generalinio konsulato
New York inf.

LR ir JAV:
85-eri diplomatinių santykių metai

Kviečiame Lietuvių Fondo pilnateisius na-
rius siūlyti LF Nominacijų komisijai kandidatus į LF
tarybą ir Kontrolės komisiją iki 2008 m. kovo 1 d.
Atsiųskite kandidato/ės vardą, pavardę, adresą, tele-
foną, trumpą biografiją, trumpą paaiškinimą apie
kandidato kvalifikacijas bei visuomeninę patirtį  ir
raštišką kandidato sutikimą. Kandidatais gali būti
tik pilnateisiai LF nariai. 

Siūlymus ir sutikimus paštu arba faksu siųsti:
Lithuanian Foundation Inc., LF Nominacijų komisi-
ja, 14911 127th Street, Lemont IL 60439. Faksas 630-
257-1647, E-paštas: admin@lithfund.org

Gražią puokštę Lietuvai, sveikindami ją su Nepriklausomybės 90-
osiomis metinėmis padarė Čikagos lituanistinės mokyklos vaikų ratelio
vaikučiai su mokytojomis. Nuotraukoje iš kairės: mokytojos Audronė
Survilienė, Daiva Jakubauskienė ir Gitana Stonkienė su mokinukai prie
sukurtos puokštės.                                           Laimos Apanavičienės nuotr.

PIRKSIU: A.Varno, 
A. Valeškos, P. Domšaiçio, 

B. Murino, A. Dargio 
ir A. Rukõtelès tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.


