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Jean Nouvel suprojektuotas Guthrie Theater, Minneapol.

Vilnius, kovo 31 d. (Balsas.lt) –
Prancūzui Jean Nouvel Los Angeles
sekmadienį paskirta 2008 m. Pritz-
ker architektūros premija – garbin-
giausias kasmet teikiamas architek-
tūros apdovanojimas.

62 metų J. Nouvel šią „architek-
tūros Nobelio premiją” ir 100 tūkst.
JAV dolerių stipendiją atsiims birže-
lio 2 d. per ceremoniją Washington.
Fondo pirmininkas Thom Pritzker
sakė, kad vertinimo komisija J. Nou-
vel apdovanojo už „drąsų naujų idėjų
siekimą ir jo iššūkį priimtoms nor-

moms siekiant praplėsti šios srities
ribas”. ,,Vertinimo komisija Nouvel
darbų ypatybėmis pripažino atkaklu-
mą, vaizduotę, gyvumą ir, visų svar-
biausia, nepasotinamą potraukį kū-
rybiškai eksperimentuoti”, – sakė jis.

J. Nouvel savo pareiškime nuro-
dė, kad savo darbais siekia atspindėti
„mūsų epochos modernumą, o ne is-
torinių nuorodų persvarstymą”.

J. Nouvel geriausiai žinomas
kaip 1987 m. atidaryto Arabų pasau-
lio instituto Paryžiuje, kurį užsakė
buvęs Prancūzijos prezidentas Fran-

cois Mitterand, architektas. J. Nou-
vel taip pat suprojektavo 2006 m. ati-
darytą Paryžiaus muziejų (Musee du
Quai Branly), kuriame, kaip ir Arabų
pasaulio institute, labai svarbų vaid-
menį vaidina šviesa. Tarp kitų garsių
jo pastatų Europoje yra Paryžiaus
„Cartier Foundation for Contempo-
rary Art”, „Agbar” dangoraižis Bar-
selonoje ir Liono operos teatras. Ko-
penhagoje šiuo metu statoma šio ar-
chitekto projektuota koncertų salė.

Nors dauguma jo darbų stovi
Prancūzijoje, jis projektavo pastatus
visame pasaulyje, įskaitant Japoniją,
Ispaniją, Angliją, Nyderlandus, Aus-
triją, Italiją, Čekiją, Vokietiją, Belgiją
ir Jungtines Valstijas.

J. Nouvel yra tik antras archi-
tektas iš Prancūzijos, kuriam paskir-
ta Pritzker premija. 1994 m. ją gavo
Christian de Portzamparc.

Pritzker premija 1979 metais bu-
vo įsteigta siekiant pagerbti archi-
tektus, kurių darbai atskleidžia ta-
lentą ir viziją. Fondo vadovas T. Prit-
zker sako, kad šiemetinė, 30-oji pre-
mija vėl bus įteikta Washington, kur
įvyko pirmoji jos įteikimo ceremoni-
ja.

Liustracijos
komisijoje –
permainû vèjai

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) –
Liustracijos komisijoje vėl kadrų kai-
ta – Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komitetas (NSGK) penkta-
dienį planuoja svarstyti naujo nario
Algimanto Urmono kandidatūrą vie-
toj pasitraukusio iš komisijos polito-
logo Antano Kulakausko.

A. Urmonas yra Mykolo Romerio
universiteto (MRU) teisės fakulteto
Administracinės teisės ir proceso ka-
tedros vedėjas. Teisės studijas kandi-
datas į Liustracijos komisiją yra bai-
gęs Vilniaus universitete (VU), aspi-
rantūrą neakivaizdžiai baigė Proku-
ratūros institute Maskvoje.

Šiuo metu komisijoje yra 3 na-
riai: Generalinės prokuratūros dele-
guota prokurorė Rita Vaitekūnienė,
Valstybės saugumo departamento
(VSD) atstovas Vytas Lengvenis bei
Gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro pasiūlytas komisijos
senbuvis, teisininkas Petras Ragaus-
kas.

A. Urmoną į komisiją siūlo VSD,
o likusią laisvą vietą turi užpildyti
Gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras. Kaip teigė NSGK pir-
mininkas Algimantas Matulevičius,
jo žiniomis centras kandidatą jau turi
pasirinkęs ir yra jį pateikęs VSD
,,patikrinimui”, bet iki Seimo komi-
teto siūlymas dar neatkeliavo. VSD
tikrina, ar siūlomas kandidatas gali
gauti leidimą dirbti su slapta infor-
macija. Pagal šiuo metu galiojantį įs-
tatymą, komisija veikia visuomeni-
niais pagrindais.

Î Kosovâ išlydimas naujas
Lietuvos kariû bùrys

Vilnius, kovo 31 d. (Alfa.lt) –
Seimo narys, teisininkas Kęstutis Či-
linskas kreipėsi į Seimo pirmininką,
prašydamas išsiaiškinti, kas Seime
užsiima prorusiškos propagandos
platinimu ir užtikrinti, kad ši veikla
būtų nutraukta.

Konservatorių papiktino tarnybi-
niams dokumentams skirtoje pašto
dėžutėje, esančioje Seimo rūmuose,
rastas Maskvoje leidžiamas laikraštis
„Novoje russkoje slovo” („Naujasis
rusiškas žodis”). „Šis laikraštis yra
specialiai skirtas Maskvos dvasia

„auklėti” iš Sovietų Sąjungos išsiva-
davusias valstybes, – teigia parlamen-
taras, – rusiškame laikraštyje labai
gražiai rašoma apie kadenciją bai-
giantį Rusijos prezidentą Vladimir
Putin ir greta pateikiamas kritiškas
žvilgsnis į Gruzijos, Lietuvos valdžią.

•Sveikatos klausimais.
Juostinė pūslelinė ir vak-
cina (p. 2)
•Banda ar pilietinė vi-
suomenė? (p. 3)
•Havajų lietuviai pami-
nėjo Nepriklausomybės
šventę (p. 4)
•Lietuviškoje parapijoje
— didelė šventė (p. 5)
•Komentaras. Dar dėl ba-
jorų (p. 5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•California lietuvių isto-
rija (8) (p. 9)
•Seniausios lietuvių or-
ganizacijos veikla (p. 10)

Vilnius, kovo 31 d. (Alfa.lt) – Į
tarptautinę misiją Kosove išlydimas
naujas Lietuvos karių būrys KFOR-
18. Savanoriai jau turi patirties iš mi-
sijų Kosove ir Afganistane. Būrį su-
daro 25 kariai savanoriai ir 5 profe-
sinės karo tarnybos kariai, būryje yra
ir 2 merginos.

Balandžio viduryje Kosove misiją
pradėsiantys kariai dalyvaus NATO

vadovaujamojoje operacijoje „Joint
Guardian”, pusę metų tarnaus ame-
rikiečių bazėje „Camp Bondsteel”,
bendro Lenkijos ir Ukrainos bata-
liono POLUKRBAT sudėtyje. Lietu-
vių būrys budės KFOR kontrolės
punkte Kosovo pasienyje su Makedo-
nija, vykdys patruliavimo, greitojo
reagavimo ir kitas užduotis. Lietuvos
kariai į Kosovą vyksta 18–tą kartą.

KFOR–18 kariai. Eugenijaus Žygaičio (Alfa.lt) nuotr.

„Architektùros Nobelio premijâ”
gavo prancùzas J. Nouvel

Parlamentarû pašto dèžutèse – rusiška propaganda
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Konfidencialumas
užtikrinamas

Keletas žodžių apie juostinę
pūslelinę (Shingles) ir vakciną

(Zostavax)
Taip jau sutapo, kad šį mėnesį

mano klinikoje apsilankė ketvertas
pacientų, besiskundžiančių panašiais
ligos požymiais: aštriu skausmu, nie-
žuliu krūtinės ar pilvo paviršiuje, vė-
liau išryškėjančiu tipišku juostos pa-
vidalo bėrimu, lydimu dar aštresnio,
,,pjaunančio” skausmo, kuris išlieka
ilgiau, net ir išnykus bėrimui. Kaip
jau turbūt atspėjote, jie visi sirgo ta
pačia liga: juostine pūsleline (Shing-
les).

Rodos, kokia čia naujiena, suta-
pimas ir tiek. Tačiau viena istorijos
pusė mane itin suneramino: bent 3 iš
4 atėjusių pacientų žinojo ar bent jau
buvo girdėję apie gana naują, FDA
patvirtintą vakciną nuo šios ligos,
vadinamą ,,Zostavax”. Akivaizdu,
kad net ir žinodami apie ją, net ir
prieš tai daktarui pasiūlius, jie nedėjo
pastangų ir šia vakcina nepasiskiepi-
jo ir sugrįžo į kliniką sirgdami šia
rimta liga. Kita vertus, nuoširdžiau
su jais pakalbėjus, paaiškėjo, kad
dauguma jų taip ir nežinojo išsames-
nės informacijos apie šį apsisaugoji-
mo būdą, ar bent jau turima informa-
cija jų neįtikino nuo šios ligos pa-
siskiepyti. Iš tiesų, plačiojoje visuo-
menėje dar trūksta informacijos apie
šią ligą, daugelis bendruomenės na-
rių net nežino apie ,,Zostavax”. Tad
norėčiau plačiau pasidalinti mintimis
apie tai.

Pirmiausia, svarbu žinoti, kad
tiek juostinė pūslelinė, tiek vėja-
raupius (Varicella Zoster) sukelia tas
pats ,,Herpes” grupės virusas. Pir-
miausia, persergama vėjaraupiais,
tačiau visiškai ,,Varicella Zoster” vi-
rusas neišnyksta. Jis pasitraukia to-
liau gyvuoti į nervinius mazgus, ner-
vinius raizginius ir ten tūno ,,pasis-
lėpęs”, laukia savo eilės. Ir tai gali
pasireikšti po daugelio metų, nusil-
pus organizmo imunitetui dėl įvairių
priežasčių (kitų sunkių ligų, sudėtin-
gų operacijų, vėžio, chemoterapijos,
ŽIV (angl. HIV) infekcijos, naudojant
kortikosteroidus ir t.t.). Dažnai juos-
tinės pūslelinės protrūkį paskatinan-
ti priežastis taip ir lieka neatspėta.
Na, kaip ten bebūtų, vienas dalykas
yra aiškus — juostine pūsleline su-
serga tik tie asmenys, kurie anksčiau
gyvenime sirgo vėjaraupiais. Tad jei
šia liga nesirgote, jums neverta jau-
dintis ir toliau šio straipsnio skaityti.

Kaip jau minėjau, ši liga pasireiš-
kia stipriu skausmu. Jis pasireiškia
vienoje kūno pusėje, dažnai būna su-
sijęs su perštėjimu ir niežuliu. Taip
pat galimi bendrieji ligos požymiai:
nuovargis, šaltkrėtis, raumenų, kau-
lų ir sąnarių maudimas, pykinimas,

pablogėjęs miegas ir apetitas. Tik
vėliau (praėjus 2-14 dienų nuo skaus-
mo protrūkio) pasirodo būdingas pus-
lėlinis bėrimas paraudusios odos fo-
ne. Per 2-3 dienas nuo atsiradimo
šios pūslelės pagelsta, išdžiūsta ir ap-
sitraukia šašeliu. Po dviejų savaičių
šašeliai nukrinta, dažnai palikdami
mažus, įdubimo formos randelius
odoje. Bėrimas dažniausiai pasi-
reiškia pečių juostos, krūtinės ląstos
ar pilvo odoje, nors neretai pastebima
liga veide ar vienoje galūnių.

Paklausite, kodėl gi šis bėrimas
pasireiškia būtent juostiniu pavi-
dalu? Atsakymas gana paprastas:
kaip jau minėjau, ,,Varicella Zoster”
virusas tūno nerviniuose mazguose,
ir šis bėrimas žymi vieno nervo seką.
Kadangi žmogaus centrinės nervų
sistemos anatomija pasižymi ašine si-
metrija (abi kūno pusės turi simetriš-
ką inervaciją), vieno nervo anatomija
apsiriboja kaire ar dešine kūno puse
ir ,,neperžengia” vidurio linijos. To-
dėl šis bėrimas dažniausiai pasireiš-
kia tik vienoje kūno pusėje. Svarbu
paminėti itin rimtą juostinės pūsle-
linės išraišką veide, kuomet virusas
pažeidžia akis ar ausis, pasireiškia
bėrimu veide ir stipriais akies ar
ausies skausmais.

Bėrimas, kaip minėjau, praeina
per 2-4 savaites nuo pirmųjų ligos po-
žymių apraiškos, tačiau skausmas ga-
li išlikti kur kas ilgiau. Nors daugeliu
atvejų skausmas pamažu aprimsta
per kelias savaites, bet neretai jis gali
užsitęsti iki kelių mėnesių ar net
kelerių metų. Ši pobėriminė skaus-
minga ligos stadija vadinama posther-
petine neuralgija. Žinoma, ją sukelia
besitęsiantis pažeisto nervo uždegi-
mas. Retais atvejais juostinė pūsle-
linė pereina į pneumonikiją, kur-
tumą, aklumą, herpetinį meningitą
arba gali pasibaigti net mirtimi. Per-
sirgus šia liga, išsivysto imunitetas
(atsparumas), kuris su laiku išblėsta
ir tik tam tikrą laiko tarpą teap-
saugo žmogų nuo pakartotinės ligos.

Kaip užsikrečiama juostine pūs-
leline? Pirmiausia norėčiau priminti,
kad juostinę pūslelinę sukelia jau
turimas nerviniuose raizginiuose
,,Varicella Zoster” viruso veiklos su-
aktyvėjimas. Tai reiškia, kad jei anks-
čiau nesirgote vėjaraupiais, neturite
šio viruso ląstelių savo kūne. Iš prin-
cipo, negalite susirgti iš karto juosti-
ne pūsleline, prieš tai nepersirgę
vėjaraupiais. Todėl ši liga aktyvioje,
,,užkratinėje” stadijoje itin pavojinga
niekada vėjaraupiais nesirgusiems
žmonėms. Juostinės pūslelinės ber-
minėse pūslelėse knibžda aibė viruso

ląstelių, ir aktyvaus bėrimo metu ga-
lima perduoti šį virusą. Kuomet visos
pūslelės pavirsta šašeliais, viruso pla-
tinimas nutrūksta.

Šią ligą gana paprasta nustatyti,
išsamiai apklausus ir apžiūrėjus ligo-
nį. Galutinei diagnozei nustatyti daž-
nai paimamas pūslelės skysčio mėgi-
nys tolimesniam mikrobiologiniam
ištyrimui.

Ši liga gydoma keliomis vaistų
grupėmis:

• Priešvirusiniai vaistai (Acyclo-
vir, Famciclovir, Valaciclovir) itin ak-
tyvūs pradėjus juos vartoti iki 72 va-
landų pasirodžius bėrimui.

• Nuskausminantys vaistai –
tiek tabletės, tiek skausmą mažinan-
tys kremai.

• Antibakteriniai preparatai kre-
mų ar losijonų pavidalu naudotini
apsisaugot nuo papildomų bakteri-
nių pūslėlinio bėrimo infekcijų.

• Kartais naudojami steroiniai
preparatai uždegimui malšinti, ypač,
jei ši liga pasireiškia akies ar ausies
nervo uždegimu.

• Postherpetinei neuralgijai gy-
dyti naudojami tiek stiprūs nu-
skausminamieji vaistai, tiek spe-
cialūs ,,antineuropatiniai” vaistai,
pvz. ,,Neurontin” ar ,,Lyrica”.

Jei susirgote juostine pūsleline,
patartina nedelsiant kreiptis į gydy-
toją. Vėliau ligos eigoje reikia itin ati-
džiai stebėti ligos simptomus, bėrimą
ir ligos eigą. Patartina skubiai pakar-
totinai kreiptis į gydytoją šiais atve-
jais:

• Skausmas, deginimas ir nie-
žėjimas staiga itin suintensyvėja.

• Pastebite kaklo sustingimą, re-
gos ar klausos sutrikimą, galvos svai-
gulį, aptemsta sąmonė.

• Pastebite naujas bėrimines
pūsleles arti akies ar ausies.

• Pastebite pūslelių bakterinės
infekcijos požymius: paaštrėjusį
skausmą ar paraudimą, pieno spal-
vos ar gelsvas išskyras iš pūslelių
(virusinės infekcijos metu pūslelių
turinys būna bespalvis).

Norėčiau primygtinai pabrėžti,
kad nuo šios piktos ligos pagaliau
turime vakciną. Ši vakcina vadinama
,,Zostavax”, 2006 metais ji buvo FDA
patvirtinta klinikiniam naudojimui.
Svarbu atsiminti, kad ši vakcina yra
skirta apsisaugoti nuo ligos, o ne ją
gydyti. Todėl jau išsivysčius ligos
požymiams, per vėlu ją naudoti, ji tik
pablogins ligos eigą. Pati vakcina
sukurta iš gyvo nenaktyvuoto ,,Vari-
cella Zoster” viruso. Iš esmės ši vak-
cina paskatina imuninio atsako su-
stiprinimą, daugiau pagaminama
antivaricella antikūnių, kurie ir
apsaugo nuo juostinės pūslelinės
išsivystymo.

Ši vakcina rekomenduotina vy-
resniems nei 60 metų žmonėms,
anksčiau sirgusiems tiek vėjarau-
piais, tiek juostine pūsleline. Ka-
dangi ši vakcina pagaminta iš inak-
tyvuoto gyvo viruso, jos negalima
skirti:

• Pacientams, kurie itin alergiški
želatinai ir antibiotikui ,,Neomici-
nui”.

• Nėščioms moterims.

• Ligoniams, sergantiems imuni-
tetą slopinančiomis ligomis (vėžiu,
leukemija, ŽIV, limfoma, gaunan-
tiems vėžio chemoterapiją ar radiaci-
nę terapiją, naudojantiems kortikos-
teroidus, sergantiems aktyvia tuber-
kuliozės forma ir t. t.).

• Sergantiems ūmiu karščiavimu
(temperatūra daugiau nei 38 laips-
niai C), ūmia virusine ar bakterine
liga.

Pati vakcina gana neutrali, dau-
gumai ligonių ji nesukelia jokių pa-
šalinių požymių, išskyrus trumpą ne-
žymų karščiavimą, raumenų ar sąna-
rių maudimą, injekcijos vietos parau-
dimą ar niežulį. Neverta net minėti,
kad jei gavus vakciną pasireiškia
rimtesni simptomai, reikėtų kreiptis
į gydytoją.

Tikiuosi, kad šie kuklūs patari-
mai padės geriau suprasti juostinę
pūslelinę, apsisaugoti nuo šios rimtos
ir išties bjaurios ligos, laiku nuo jos
pasiskiepyti. Tad būkime sveiki!

Straipsniui naudotos medžiagos
šaltiniai:

www.cdc.gov – Centers for Di-
sease Control and Prevention.

www.niaid.nih.gov – National
Institute of Allergy and Infectious
Diseases.

www.ninds.nih.gov – National
Institute of Neurological Disorders
and Stroke.
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Daugelis Lietuvos žiniasklaidos didelių žvaigždžių ir mažų žvaigžde-
lių jau visiškai atvirai, net nesidangstydami atstovauja arba valdan-
čiajai grupuotei, arba prekybos rykliams, banginiams ir kitoms

piniguotoms smulkesnėms žuvelėms. Sunku juos ir besuprasti. Štai, agentū-
ros BNS Politikos skyriaus vyriausiasis redaktorius, politikos apžvalginin-
kas Audrius Matonis ar internetinio portalo „lrytas.lt” vyriausiasis redak-
torius Rimvydas Valatka, dar neseniai buvę aštraus ir, kaip rodėsi, „teisingo”
proto, dabar jau patys, matyt, sunkiai susigaudo, kas vyksta mūsų valsty-
bėje. Po 18-os nepriklausomybės metų visi pamatė, kad mažiausiai 15 me-
tų valdę socialdemokratais pasivadinę senieji komunistai socialinę atskirtį
padarė tiesiog stulbinančia. Jai gali prilygti nebent socialinė atskirtis ko-
kioje nors Afrikos šalyje, valdant genčių vadams, tapusiais prezidentais.

Žinoma, tie mūsų neva socialdemokratai ir jų globojamieji pirmiausia
ima pavyzdį iš tos pačios motušės Rusijos. Štai neseniai Rusijos mokslų
akademijos Sociologijos instituto profesorė Natalija Tichonova pareiškė,
kad socialinė nelygybė Rusijoje tapo milžiniška, ir jos pateisinti absoliu-
čiai nieku negalima. Ta nelygybė nuolat didėja.

Rusijoje net oficialūs šaltiniai skelbia, kad vidutinis turčius, jau ne-
kalbant apie oligarchus, net 49 kartus turtingesnis už vidutinį galų nesu-
duriantį skurdžių ar pensininką! Žinoma, egzistuoja nelygybė ir turtingo-
se Europos šalyse, tačiau tas nelygybės skirtumas nepalyginamas – jis
siekia tik 8-9 kartus. Jungtinėse Amerikos Valstijose jis dar mažesnis.

Palyginimui pažvelkime į Lietuvą, ypač į čia leidžiamus „prestižinius”
žurnalus „Stilius”, „Žmonės” arba į komercinių televizijos kanalų rodo-
mus siužetus apie Lietuvos nuvorišus ir pamatysime, kad atskirtis Lietu-
voje yra ne ką mažesnė nei Rusijoje. Vienas tokių socialinės atskirties
regimų elementų – tai didžiulėmis tvoromis aptvertos turtuolių vilos,
saugomos kamerų bei ginkluotų pėsčių ir raitų kūnsargių, piktų šunų ir
grėsmingų užrašų – „privati valda”. Net Lietuvos sostinėje Vilniuje atsi-
rado uždarų kvartalų, bet ne getų, į kurį paprastam mirtingajam pakliūti
nevalia. Netrukus bus užkirsti visi keliai keleliai į ežerų ir upių gražiau-
sias pakrantes ir paliktas tik laisvas priėjimas prie balų.

Pagaliau visuomenę piktina ir jaudina ne tiek baisi socialinė atskirtis,
kiek neregėta neteisybė, visiškas įstatymų nepaisymas, pabrėžtinas taip
vadinamos aukštuomenės gyvenimo blizgesio rodymas – per televiziją,
visas įmanomas masinės informacijos formas. Kuklumo tarp nuvorišų
neteko pastebėti. Pagaliau mūsų begalvė ir bet kokį padorumo supratimą
praradusi televizija kasdien rodo tautai, kaip gyvena turtuoliai, aukšti
valdžios pareigūnai, vakarykščiai sukčiai ir apgavikai, apvogę tūkstančius
žmonių, kai kurie Seimo nariai ir merai, ministrai ir t.t. Eiliniam Lietuvos
žmogui jau sunku atskirti, kur „elitas”, o kur kriminalinis tūzas ir kartu
su jais iškilusios tos pačios televizijos reklamos pagamintos pusnuogės
„žvaigždės”. Pakanka tik pasižiūrėti, kaip, pavyzdžiui, tokios trys iš TV3
besimaivančios moteriškaitės – laidos vedėjos – tiesiog nebeišlenda iš Vik-
toro Uspaskicho dvaro ir gieda jam šlovės himnus.

Puikavimasis šitokiu gyvenimu ir kasdieninėmis šventėmis demons-
travimas tuo labiau įžeidžiantis žinant, kad dauguma visuomenės puikiai
suvokia, kokiais būdais buvo sukrauti liaupsinamųjų milijonai. Žmonės
ne akli. Juo labiau, kad dabartiniai Lietuvos „rokfeleriai” ir „rotšildai”
neturi nė lašo aristokratų kraujo, yra išaugę iš partinių sekretorių ar inst-
ruktorių, kolchozų nomenklatūros. Bet tokiems vis dar maža. Jų apetitai
nė kiek nemažesni nei prancūzų klasiko Fransua Rable herojų Gargan-
tiua ir Pantagriuelio.

Tik juokas ima, kaip buvo išverstas iš kėdės Aplinkos apsaugos minis-
tras Arūnas Kundrotas, kuris, esą, nieko nedaręs sustabdant turtuolių ir val-
džios klano statybas Neringoje, pajūrio zonoje ar nacionaliniuose parkuo-
se bei draustiniuose. Tiesa, dabar jau eksministras išeidamas sakė, kad la-
bai aukšti asmenys jam neleido bent jau pažaboti „elito” apetitų. Nepa-
dėjo A. Kundrotui ir tai, kad tapo socialdemokratų partijos nariu. Kas gi
užėmė jo vietą? Ogi tas pats nepaskandinamasis Artūras Paulauskas, jau
nuo pirmos vadovavimo ministerijai dienos ėmęs visa jėga pulti ir šmeižti
Kuršių Nerijos nacionalinio parko direktorę Aureliją Stancikienę, bandan-
čią trukdyti jo bičiuliams, o gal ir tikriesiems šeimininkams, užvaldyti
Kuršių neriją, įteisinti nelegalias statybas. Pagaliau, palaikant premjerui
G. Kirkilui, šnekama, jog reikia su nelegalių statybų savininkais sudaryti
„taikos sutartį”! Tai, kaip būtų gaila, reiškia, kad visos opozicijos pastan-
gos sustabdyti nusikalstamus milijonierių veiksmus nueina šuniui ant
uodegos. Naujasis ministras jau nuo pirmosios darbo dienos pasakė, kam
jis atstovauja, kam dirba. Atrodo, kad jam į gamtos apsaugą nusispjaut.

Bet tai tik pradžia. Iki šios valdžios kadencijos pabaigos bus dar pa-
daryta ir ne tokių dalykų kaip sutartys. Ir ne tik Kuršių nerijoje. Neatsi-
tiktinai ten jau diktuoja savo sąlygas ir šokdina vietinę valdžią A. Paulaus-
ko partijos bičiulis, buvęs jo patarėjas draugas Zujevas. O jeigu to nepa-
kanka, į pagalbą atsiunčiamas dar vienas draugelis, Dzūkijos ąžuolų kir-
tėjas „pagonis” G. Jakavonis. Šis demagogas savo postringavimais niekuo
neatsilieka nuo savo viršininko. Aišku, tuo uolumu pirmiausia tikimasi atsi-
durti pirmosiose partinio sąrašo gretose per būsimuosius Seimo rinkimus.

Visa tai matydamas Kėdainių „kniazius” ir Darbo partijos vadas ne-
atsitiktinai visus Lietuvos dienraščius užpylė savo dosniai apmokamais
traktatais, kur teigiama, kad tik jo ir „darbiečių” dėka Lietuva dar gyva.
Neatsilieka dar vienas naujuoju Moze pasiskelbęs prezidento priesaikos
pažeidėjas nušalintasis Rolandas Paksas. Rusijos viešųjų ryšių specialistų
agentūros „Almax” ir panašių padedamas jis rengiasi po rudens Seimo rin-
kimų įvesti Lietuvoje tokią „tvarką ir teisingumą”, jog sprendžiant iš šios
avantiūristinės grupuotės veikėjų galime atsidurti ir baudžiavos gadynėje.

Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius)

KITU ÑVILGSNIUKITU ÑVILGSNIU
Pavasario darganos

PETRAS KATINASBANDA AR PILIETINĖ
VISUOMENĖ?

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Dažnai viešose ar privačiose dis-
kusijose pabrėžiama, kad viena pag-
rindinių Lietuvos bėdų – nepilietiška
visuomenė, neturinti pozicijos ir bi-
janti pakovoti už savo teises, nedrįs-
tanti susitvarkyti su valdžios korup-
cija ir t.t. Tačiau tose diskusijose ne-
daug kalbama apie to pilietiškumo
pasireiškimo būdas – kaip gi mūsų
„išsiderinusi” visuomenė gali pati
tvarkytis?

Kažkada prof. E. Gudavičius,
,,Bernardinuose” ir ,,Lietuvos žinio-
se” komentavęs ,,Baltosios anketos”
klausimus, pabrėžė, kad padėtis Lie-
tuvoje rimčiau keisis tik tada, kai at-
siras stiprios profsąjungos.

Mokytojų streikai buvo pirmoji
viltis, kad kantrybė gali trūkti net ir
lietuviams. Gal netrukus mūsų žmo-
nės išties ,,pabus ir ims keltis”, pasik-
lausę nūnai vėl išpopuliarėjusių a. a.
V. Kernagio dainų? Gal atsikėlę ims
reikalauti, kad ne tik su turtingai-
siais ,,Leo” berniukais, bet ir su nor-
maliais žmonėmis būtų skaitomasi,
kad jų ,,dalyvavimas” Lietuvoje irgi
būtų gerbiamas.

Beje, stebint Kinijos armijos
siautėjimus okupuotame Tibete, tam-
pa akivaizdus ir kitoks pilietinio
veiksmo būdas – ekonominis. Šiais
laikais didžioji pasaulio dalis gerai
supranta tik vieną vienintelę kalbą –
pinigų. Ne moralės, aukštesnių tiks-
lų, sąžinės, atjautos ar gailestingu-
mo. Regis, galima būtų ir šia kalba šį
bei tą pasakyti, idant susišnekėtume.

Įsivaizduokime, kas būtų, jei di-
džiosios valstybės – Europos Sąjunga,
Amerika ir kitos atsisakytų kiniškų
prekių, kol nebus taikiai išspręstas
Tibeto klausimas. Jei gurmanai vie-
toj kinietiškų, susirastų tailandietiš-
kus ar vietnamietiškus restoranus.
Jei padorūs sportininkai atsisakytų
važiuoti į olimpiadą – ko gero, ne-
trukus visi pajustume, kad prisidėjo-
me prie gražesnio, teisingesnio pa-
saulio sukūrimo.

Šis būdas puikiai tiktų ir Lietu-
voje, jei žmonės suprastų, jog ir men-
kiausiais veiksmais – ką ir kur pirk-
dami – galime keisti pasaulį, nesutik-
ti su neteisybėmis. Pvz., matant ne-
draugišką, agresyvų Rusijos valdžios
nusiteikimą Lietuvos valstybės (ir is-
torijos) atžvilgiu, sąmoningi piliečiai
galėtų rinktis ir kitų valstybių dega-
lines. Matant, kokią poziciją ,,Leo”
aferoje, V. Pociūno ir VSD skandalo

metu užima buvusi ,,Komjaunimo
tiesa”, galima būtų imti ir pradėti
skaityti ką nors kita, pvz., ,,Lietuvos
žinias” – čia irgi rasite visą būtiną in-
formaciją, tik be ,,įdaro”.

Vienas paskutiniųjų bulvarinio
blefo pavyzdžių, neseniai savaitės
pirmajame didžiausio dienraščio pus-
lapyje pompastiškai buvo paskelbta,
kad Seime apsilankęs generalinis
prokuroras pareikalavo panaikinti
kai kurių seimūnų neliečiamybę –
„ko net baisiausiam sapne nebūtum
susapnavęs”. O kitądien netyčia pa-
sirodė, kad joks prokuroras jokiam
Seime nebuvo ir nieko nereikalavo.
Tiesiog taip vykdomas berniukams
neįtikusiųjų naikinimas – meluojant
ir šmeižiant. Ši veikla gali būti įvar-
dinama ir kitu žodžiu – bulvarinis
genocidas, kurį mes patys išlaikome
ir puoselėjame, pirkdami tokio po-
būdžio spaudą.

Nepirkimas ,,Maximose” būtų
dar vienas panašaus pobūdžio atsa-
kas į grobuonišką garbanotų ,,ber-
niukų” politiką – geresnės, teisinges-
nės valstybės vardan.

Kartais kyla nesmagi mintis – ar
dar bėra Lietuva, ar tai, ką mes vadi-
name valstybe, nėra kokia nors iliu-
zija, projektuojama almax’ų, maxi-
mų, įžūliai meluojančių dienraščių
kabinetuose? Ar ji nėra planuoja-
ma/kuriama ir iš rusiškomis dujomis
kūrenamo agurkų fabrikėlio Kėdai-
niuose? O gal jau seniai visi naujieji
Ribbentropo-Molotovo susitarimai
pasirašyti paslaptinguose didelių
dienraščių kabinetuose – su įvairio-
mis dujotekanomis, apie kurių santy-
kius su „nepriklausoma žiniasklaida”
vis niekaip nesužinome, nes saugu-
mas visa tai akylai saugo net nuo
Seimo Nacionalinio Saugumo komi-
teto?

O gal jau per vėlu, gal jau nebe-
reikia kovoti prieš korupciją, nes ji
jau laimėjo – gal jau gyvename pasa-
kiškoje „atvirkščioje” valstybėje, kai
prokuratūroje, regis, visai neblogai
sovietinė ,,stribėsauga” įsitaisiusi, o
,,tvorininkas” aplinkos apsaugos mi-
nistras vis ryžtingiau kovoja su ap-
linką vis dar tebesaugančiomis dviem
Neringos moteriškėmis. Ir itin keista,
kad buvęs generalinis prokuroras vi-
siškai nesirūpina, kad su tomis mo-
teriškėmis kažkas anonimiškai grasi-
na susidoroti – su jomis ir jų vaikais!
Kad kažkas degina gedulingas žvake-
les prie jų durų. Kas galėtų paneigti,
kad čia neveikia ta pati zujeviška
aplinkosauginė ,,briliantinė rankelė”.

Vienok, turime tikėti savo valsty-
be. Nenusivilti ir neemigruoti, neiš-
važiuoti, tikėti savo Prisikėlimo pas-
tangomis. Būtina tikėtis, kad prisi-
kels šis gražus lietingas kraštas, kad
yra dar jame padorių, pasiaukojusių
tarnautojų, piliečių. Jei labai tikėsim
(ir veiksime ta linkme), tai ir visas
kalnas Lietuvos bėdų pasikels ir
mesis į jūrą.

Kartais kyla nesmagi
mintis – ar dar bėra
Lietuva, ar tai, ką mes
vadiname valstybe,
nėra kokia nors
iliuzija.
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HAWAII

EDVARDAS ŠULAITIS

Kur tik tų mūsų tautiečių nėra?
Tokia mintis kilo iš kelių Havajuose
(Hawaii) gyvenančių pažįstamų ga-
vus žinių apie ten gyvenančius lietu-
vius ir jų bendravimą. Sužinojome ir
apie vieną naujausių įvykių – Ne-
priklausomybės šventės minėjimą,
kurį kasmet ruošia tenykščiai tau-
tiečiai.

Susirinko apie 40 žmonių

Lietuvos Nepriklausomybės pa-
skelbimo 90-osios metinės buvo pa-
minėtos vienoje iš Havajų valstijos
salų – Kaneohe, prestižinio „Makani
Kai Yacht Club’’ salėje.

Čia sekmadienio, vasario 17-
osios, popietę susirinko 37 svečiai (30
lietuvių, o kiti – kitataučiai lietuvių
draugai). Susirinkus į saulėtos Ka-
neohe įlankos pakrantę, šventė buvo
pradėta puota iš bendrai suneštų už-
kandžių. Čia buvo ir lietuviško mais-
to, bet netrūko ir vietinių patieka-
lų.

Susirinkusius pasveikino jau il-

gokai Havajuose besidarbuojantis
medicinos gydytojas dr. Audrius Ag-
linskas, kuris čia pavadavo iš Vil-
niaus nespėjusią grįžti Havajų Lie-
tuvių Bendruomenės pirmininkę Ele-
ną Bradūnaitę-Aglinskienę. Pats apie
pusantro mėnesio neseniai tėvy-
nėje praleidęs ir turėjęs progą iš arti
susipažinti su tėvų kraštu, šis vy-
ras parengė pagrindinį šventės pra-
nešimą. Savo kalboje pranešėjas
angliškai nušvietė dabartinę Lietu-
vos padėtį, pasakojo apie Ignalinos
atominę elektrinę, lietuvių išvykimą
iš tėvynės, krašto ekonominę būklę,
palietė ir aktualų antrosios pilietybės
klausimą.

Susirinkusiems buvo parodyta ir
dr. A. Anglinsko iš Lietuvos parsivež-
ta vaizdajuostė apie Vilniaus sena-
miestį.

Pristatė naujus
Lietuvių Bendruomenės narius

Prieš savo paskaitą kalbėtojas
susirinkusiuosius supažindino su
naujokais, neseniai apsigyvenusiais
šiame rojaus kampelyje. Jis paminėjo

HAVAJŲ LIETUVIAI PAMINĖJO
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 90-osios metinių paminėjimo dalyviai vienoje iš Havajų valstijos salų – Kaneohe. Nijolės Skarzauskaitės nuotr.

ir čikagiečiams gerai pažįstamą
fotografą bei liaudies meistrą Saulių
Sasnauską, kuris vos prieš keletą
mėnesių atvykęs į Havajus jau spėjo
čia įsikurti naujuose namuose kartu
su savo žmona.

Tarp kitų naujakurių – ir gydyto-
jai Tomas bei Vilma Tamuliai (Tomas
pradėjo dėstyti „public health” disci-
pliną University of Hawaii), atvykę
kartu su sūnumi Pauliuku. Paminėjo,
kad Eglė ir Michael Ortegai susilaukė
šeimos prieauglio bei pakrikštijo
vaikutį Anais vardu.

Arvydas Umbrasas ir Jurgis
Dauka pradėjo studijuoti Kapiolari
Community College mokykloje. Taip
pat šioje lietuvių bendruomenėje
sulaukta ir pensininkų – Charles ir
Helena Lileikiai čia persikėlė gyventi
iš Čikagos.

Taip pat buvo paminėta, jog per-
nai savo 100-ąjį gimtadienį atšventė
seselė vienuolė Serafina Maziliaus-
kaitė. Deja, pernai su šiuo pasauliu
atsisveikino visų mylėta, daugelį
metų Havajuose išgyvenusi Marytė
Šemogienė.

Tačiau kai kurių narių ben-
druomenė ,,neteko’’ ir dėl džiugių
priežasčių – štai Žaneta Drungilaitė
susituokė su Michael Nogrey ir aplei-
do Havajus bei išsikraustė gyventi į
San Francisco (CA), o Veronika Dau-
kaitė baigė studijas Hawaii Pacific
University.

Paskaita apie
Havajų praeitį

Pirmininkaujantis šventiniam
Lietuvos Nepriklausomybės dienos
minėjimui pristatė University of
Hawaii doktorato siekiantį Kuhio
Vogelerį bei pakvietė jį pakalbėti apie

šios šalies praeitį. Pastarasis čia be
kitų dalykų palygino Pabaltijo res-
publikų okupaciją su Havajų kara-
lystės okupacija, iškeldamas labai
įdomias paraleles. Kaip žinome,
Havajai yra buvusi karalystė, kurioje
1893 m., įsikišus Jungtinėms Valsti-
joms, buvo nuversta karalienė ir
1894 m. paskelbta respublika, o šią
1898 m. aneksavo JAV. Havajams
1900 m. buvo suteiktas teritorijos
statusas, o 1959 –siais šios salos tapo
50-ja JAV valstija. Tokiu būdu 2009-
siais Havajai minės savo valstijos
penkiasdešimtmetį.

Minėjimo metu veikė spaudos
parodėlė, kurioje galima buvo pa-
matyti įvairių leidinių, kuriais susi-
rinkusieji labai domėjosi.

Šventės dalyviai buvo pakviesti
dalyvauti Los Angeles mieste šią va-
sarą ruošiamoje Lietuvių tautinių
šokių šventėje, o 2009-aisiais – ap-
lankyti tėvynę, kur vyks Lietuvos
tūkstantmečio didieji renginiai.

Susitikimo pabaigoje buvo pra-
nešta, kad naujuoju Havajų Lietuvių
Bendruomenės pirmininku išrinktas
„trečiabangis”, baigęs University of
Hawaii ir buvęs šios aukštosios mo-
kyklos krepšinio komandos kapitonas
– Nerijus Puida, kuris po studijų
kartu su žmona Dainora liko gyventi
Havajuose ir čia darbuojasi gerai
žinomoje „John Hancock” draudimo
bendrovėje. Susirinkusieji Nerijui pa-
linkėjo sėkmės šiose svarbiose parei-
gose, kurias jis perėmė iš Elenos Bra-
dūnaitės-Aglinskienės,

Anksčiau čia yra gyvenusi ir
meną dėsčiusi buvusi čikagietė Bronė
Jameikienė, kompozitorius, jėzuitų
kunigas Bruno Markaitis, kurių pa-
laikai dabar ilsisi Šv. Kazimiero ka-
pinėse Čikagoje.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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KOMENTARASKOMENTARAS
Lietuviškoje parapijoje —

didelė šventė
DANUTÈ GRAJAUSKIENÈ

Sekmadienį, kovo 16 d., mūsų lie-
tuvis kunigas, marijonas Albinas
Gurklis atšventė savo 90 metų ju-
biliejų. Jau daugiau kaip trečdalį sa-
vo gyvenimo jis laiko lietuviškas
Mišias šv. Trejybės parapijoje, nuva-
žiuodamas 50 mylių iš Thompson, Ct.
Iki šiol į Mišias atvažiuodavo pats,
bet paskutiniu laiku sunegalavus
sveikatai buvo parapijiečių vežioja-
mas. Jį daugiausia globojo ir vežio-
jimą organizavo dr. Giedrimienė su
vyru Edvinu.

Šeštadienį, kovo 15 d., į Hart-
fordą jį atvežė Vilinskai, o sekma-
dienį parvežė E. Žiurys. Tai yra svar-
bu paminėti, kadangi sekmadienį,
kovo 16 d., po 9 val. r. lietuviškų Mi-
šių parapijiečiai, vadovaujami spe-
cialaus komiteto, susidedančio iš

organizacijų atstovų, kun. Gurkliui
suruošė gimtadienio puotą. Pokyliui
vadovavo A. Dzikas. Pradžioje jis
papasakojo apie kun. Gurklio gyveni-
mą. Kun. Gurklis gimė ir augo Wa-
terburyje, Ct. Lankė šv. Juozapo pa-
rapijos mokyklą, Crosby gimnaziją.
Marianapolis College įgijo bakalauro
laipsnį, o magistro laipsnį jam su-
teikė Marquette University. Į kuni-

gus įšventintas 1943 rugpjūčio 8 d.
Nuo 1950 m. kun. Gurklis dėsto ma-
tematiką ir kitas šakas Marianapolio
parapijinėje mokykloje, Thompson,
Ct. Šalia dėstymo ėjo ir kitas įvairias
pareigas šioje mokykloje. Visada kuk-
lus, draugiškas kunigas buvo malo-
niai nustebintas, kai D. Banevičienė
apjuosė jį lietuviška juosta, o A. Sai-
mininkienė padovanojo specialiai jam
sukurtą šiaudinukų paveikslą. Sve-
čiai, kurių buvo apie 90, sudainavo
ilgiausių metų. Dauguma įteikė gra-
žių piniginių dovanų. Kun. Gurklis
laikėsi labai santūriai, bet galėjai
nujausti, kad buvo sujaudintas ir
įvertino visas šventės organizatorių
pastangas.

Šv. Trejybės ir klebono Ch. Ja-
cobs vardu kun. Gurklį pasveikino
uoli mūsų seselė M. Luise, kuri ku-
nigą palydėjo prie vaišių stalo, ap-

krauto lietuviškais ir ki-
tokiais skanėstais. Vėliau
kunigas buvo paprašytas
perpjauti didžiulį tortą,
kurį parūpino J. Stri-
maitis. Tortai iš tikrųjų
buvo du: vaisinis ir šoko-
ladinis. Abu buvo ska-
nūs.

Svečiai dar ilgai gėrė
kavą, vaišinosi prie py-
ragų stalo, o šeimininkės
prižiūrėjo stalus, nešė
tuščias lėkštes atgal į vir-
tuvę. Joje vadovavo mū-
sų darbščioji Leona Saw-
ka (Juškevičiūtė) iš Wind-
sor, Ct. Jos tėvai, atvykę
kadaise į Ameriką, turėjo
tabako ūkį E. Windsor,
Ct. Jų vaikai čia gimę,
jaunystėje kalbėjo tik lie-
tuviškai, yra patriotiški
Lietuvos Vyčių nariai.

Sveikiname kunigą
Gurklį šio reikšmingo

gimtadienio proga. Devyniasdešimt
metų šiais laikais dar nelakoma senu
amžiumi, ypač kun. Gurklio atveju –
jis jau planuoja vėl pats atvažinėti į
Hartford šv. Mišių laikyti. Džiau-
giamės, kad kunigas sveiksta, bet jei
reikės pagalbos, mes mielai padėsi-
me. Ačiū visiems padėjusiems ren-
giant šį garbingą renginį ir jame daly-
vavusiems.

HARTFORD, CT

Danguolė Banevičienė, kun. Albinas Girklis, Al-
dona Saimininkienė, Alfonsas Dzikas. Kun. Gurk-
liui įteikiama dovana — Aldonos Saimininkienės
sukurtas šiaudų paveikslas.

Seselė Mary Louise, muzikas Jurgis Petkaitis, kunigas Albinas Gurklis.
A. Dziko nuotr.

DAR DĖL BAJORŲ
ALGIS VIRVYTIS

„Drauge” (2008.02.22) Antanas
Paužuolis rašo: „Lietuvoje pradėjus
organizuoti bajorų draugijas, išeivijo-
je esantys tautiečiai pareiškė priešin-
gas nuomones. Skaičiusieji Grigaičio
išspausdintą pastabą apie bajorus
turėtų padėkoti autoriui už išsamias
žinias apie bajorų sauvaliavimą...”
Prašyčiau A. Paužuolį dar kartą ir šį
kartą atidžiai perskaityti A. Grigai-
čio straipsnį. Autorius rašo tik spėlio-
jimus, savo nuomonę, kitų pasaky-
mus ir t. t., bet jo rašinyje neradau nė
vieno fakto.

Rašant apie mūsų senovės istori-
ją, pirma reikia surinkti tikrus isto-
rinius faktus ir tik tada rašyti į spau-
dą, kurią skaito tūkstančiai lietuvių.

Bajorai Lietuvoje, kaip ir visame
pasaulyje, buvo karalių, kunigaikš-
čių, dešinioji ranka. Jie laikydavo
ginkluotus, išmokytus karius, pa-
ruoštus karams, žirgai gerai pamai-
tinti, treniruoti karui. Karaliui, kuni-
gaikščiui prireikus karių, bajorai su
savo kariais, žirgais ir karininkais
stodavo šalia karalių, kunigaikščių į
mūšį gintis ar pulti priešus. Tais lai-
kais nebuvo karininkų, generolų kaip
šiandien, kurie gyvena kareivinėse
valstybės išlaikomi, todėl bajorai bu-
vo labai reikalingi, be jų kariauti ne-
buvo įmanoma. Už nuopelnus bajorai
buvo apdovanojami privilegijomis,
dideliais žemės plotais, kai kada ypač
vertingam, gerai pasitarnavusiam
bajorui buvo dovanojama žemė. Že-
maičių bajorai, vadovaujami Lietuvos
kunigaikščių, apgynė Lietuvą nuo
vokiečių, kovojo su kryžiuočiais.

Ne visi bajorai buvo didelių že-
mės plotų valdytojai. Miestams ku-
riantis bajorai dirbo miestų burmist-
rais, tvarkos palaikytojais, teisėjais,
mokesčių rinkėjais, raštvedžiais.

Daug kunigų buvo bajorų kilmės.
Pavyzdžiui, kun. Kastantas Jagmi-
nas, kilęs iš Lietuvos bajorų, baigęs
penkias klases Kursko gubernijos
gimnazijoje, stojo į Vilniaus kunigų
seminariją. Įšventintas 20 metų am-
žiaus. Turėdamas gražų, malonų bal-
są vyskupo buvo mylimas ir paskirtas
vyskupo giesmininku. Kadangi buvo
karštas lietuvis, kiti kunigai jo ne-
kentė, po metų buvo nuo vyskupo nu-
stumtas. 1890 m. išsiųstas į Merki-
nės parapiją. Buvo Merkinės lietuvių
žadintojas ir knygnešys. Iki tol visi
Merkinės parapijos gyventojai buvo
verčiami nesuprantama lenkų kalba
melstis, nors visi gyventojai buvo
lietuviai. Bažnyčioje nė žodelio lietu-
viškai. Kun. Jagminas atsivežė tris
lietuviškas maldaknyges. Pamatę jas
žmonės verkė iš džiaugsmo. Vos tris
dienas išbuvęs Merkinėje, prie karsto
sugiedojo lietuviškai. Tai buvo pir-
mas kartas, kai išgirsta lietuviška
giesmė. Neapsakomas buvo lietuvių
džiaugsmas. Deja, ir čia jam neilgai
teko darbuotis tėvynei. Vos sulaukęs
28 metų nuėjo į amžiną ramybę, kur
jo jau nebepersekiojo už lietuviškų
knygų gabenimą, lietuviškas giesmes,
pamokslus nei žandarai, nei lenkas
klebonas. Bajorų kilmės kun. K. Jag-
minas užbaigė savo gyvenimą 1896
m. gegužės 1 dieną. Tokių pavyz-

džių yra daug.

Žemes valdantys bajorai, turėda-
mi ryšių su užsieniu, parsigabendavo
gerų veislinių gyvulių ir tuo gerino
Lietuvos gyvulių veislę. Statė fab-
rikus, vertėsi prekyba ir t. t. Pasi-
priešinimuose caro valdžiai, sukili-
muose Lietuvos bajorai rėmė sukilė-
lius pirkdami jiems ginklus. Sukilėlių
vadai, karininkai buvo bajorai, nes
valstiečių, kurie galėtų vadovauti,
nebuvo. Žinoma, kad buvo ir tokių
lietuvių kilmės bajorų, kurie su-
lenkėjo, išsižadėjo Lietuvos. Buvo to-
kių, kurie skaudžiai baudė jiems
nusikaltusius darbininkus. Tais lai-
kais taip buvo visame pasaulyje. Lie-
tuvių bajorai vergų nepirko, karo
laimikis, belaisviai būdavo bajorų
darbininkai.

Nors Amerikoje, kaip rašoma,
bajorų nebuvo, bet gyveno daugybė
didžiulius žemės plotus valdančių
baltųjų, išžudžiusių vietinius indė-
nus, pirkusių vergus, atvežtus iš
Afrikos. Amerikos vergai turėjo blo-
gesnes gyvenimo sąlygas: juos mušė,
korė, šaudė, pirko, pardavė, mainė...
Jų palikuonys, išlikę nuo žudynių
indėnai, pasiskundžia, bet niekas į tai
dėmesio net šiandien nekreipia;
niekas nesmerkia Amerikos ,,bajo-
rų”.

Užuot niekinę ir žeminę Lietuvos
bajorus, tą laiką paskirkime susi-
pažinti su dabartiniais Lietuvą nieki-
nančiais „bajorais”: valdžioje esan-
čiais komunistais ir KGB karinin-
kais, partijų vadais, stribais, tautos
išdavikais, įsigalėjusiais kombajorais,
be gailesčio išnaudojančiais savo
padėtį valdžioje, pasigriebusiais ge-
riausius pastatus, tūkstančius hek-
tarų geriausių žemių ne už nuopel-
nus Lietuvai, bet suktybių būdu juos
užvaldę. Mus labai piktina šių dienų
sulenkėjusių lietuvių bajorų elgesys,
piktina šių dienų lenkams tarnau-
jančių Lietuvos valstybės viršūnių –
išdalinti, parduoti, dovanoti pelningą
pramonę — skylėtos sutartys su len-
kais. To mes nematome. Kas buvo
prieš keletą šimtų metų jau mums
nebekenkia. Jei ir negerai buvo elg-
tasi kai kurių bajorų, bet buvo daug
daugiau gerų bajorų nei šiandien.
Lietuvos išdavimas labai pavojingas
— kentės mūsų vakai, vaikų vaikai,
nes dabar iš lenkų meilės glėbio
nepaspruksime.

Stalinas dėjo visas pastangas,
siekdamas sumenkinti, nužeminti,
apteršti viską, kas lietuviška, kas ug-
dė lietuvybę, tautiškumą. Tautinin-
kus pravardžiavo nacistais, bajorus –
buožėmis, nes jie buvo pirmieji, kurie
išsimokslinę užsieniuose, siuntė savo
vaikus į aukštąsias mokyklas, net
bajorų darbininkų vaikus bajorai
mokslino. Dauguma Lietuvos inteli-
gentijos buvo bajorų kilmės, todėl
Stalinas, norėdamas sunaikinti Lie-
tuvą, lengvai pavergti, stengėsi išžu-
dyti, ištremti bajorų palikuonis, in-
teligentus.

Skaudu matant lietuvių išeivių
spaudoje niekinančius straipsnius
apie Lietuvos bajorus be pagrindo, be
fakto, tik: „aš taip manau, galėjo bū-
ti, kažkas pasakojo”... ir pan.
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Pusmetis iki rinkimû�

Vilnius, kovo 31 d. (Bernardinai.
lt) – Kovo 25–28 d. Lietuvoje vyko II
Europos lietuvių katalikų dvasininkų
suvažiavimas, kuriame dalyvavo lie-
tuviai kunigai, besirūpinantys emig-
rantų sielovada Vokietijoje, Airijoje,
Anglijoje, Punske, Kaliningrade, No-
vosibirske, buvo atstovų iš Šv. Pran-
ciškaus Mažesniųjų brolių ordino bei
Jėzaus draugijos.

Suvažiavimas prasidėjo kovo 25
d. Vilniuje Eucharistijos šventimu
Bernardinų bažnyčioje, liturgijai va-
dovavo Lietuvos Vyskupų Konferen-
cijos delegatas rūpintis užsienio lietu-
vių sielovada prel. Edmundas Putri-
mas.

Kovo 26 d. suvažiavimo dalyviai
meldėsi Vilniaus arkikatedros bazili-
kos Šv. Kazimiero koplyčioje, homili-
ją sakė LVK generalinis sekretorius
mons. Gintaras Grušas. Po to posė-
džiai, kuriems vadovavo prel. E. Put-
rimas, vyko Lietuvos Vyskupų Kon-
ferencijos patalpose. LVK informuoja,
kad įvadinės konferencijos metu bu-
vo aptartos problemos, iškylančios
dėl to, kad dauguma uždarbiauti į už-
sienį išvykusiųjų palieka savo vaikus
Lietuvoje. Buvo pasidalyta įvairių

kraštų patirtimi šiuo klausimu, ap-
tartos sielovados galimybės, kaip pa-
lengvinti šią skaudžią padėtį, gilina-
masi į tai, kokios ekonominės bei so-
cialinės užsienio gyvenimo tendenci-
jos daro stipriausią poveikį mūsų tau-
tiečiams.

LVK pranešime teigiama, kad
kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o
kiek vėliau ir apaštalinis nuncijus ar-
kivysk. Peter Stephan Zurbriggen sa-
vo kalbose drąsino suvažiavimo daly-
vius dar aktyviau imtis misionieriš-
kos veiklos. Susitikimų metu buvo
paraginta kurti ilgalaikę ir trumpa-
laikę misionieriškos veiklos strategiją
ir ieškoti galbūt visiškai naujų būdų
jai įgyvendinti.

Du pasauliečiai liudijo apie savo
misionierišką patirtį. Vėliau teol. dr.
Artūras Lukaševičius skaitė praneši-
mą „Misiologija šiandien”, įvardyda-
mas Lietuvos parapijose vyraujančias
katalikiško gyvenimo sampratas bei
pateikdamas galimą praktinį emigra-
vusių lietuvių sielovados modelį. 

Kovo 27 d. suvažiavimo dalyviai
viešėjo Šiluvoje, kur šventė Eucha-
ristiją su Lietuvos Vyskupų Konfe-
rencijos pirmininku arkivyskupu Si-
gitu Tamkevičiumi, SJ. Po pietų Jono
Pauliaus II namuose arkivyskupas su
atvykusiais kunigais kalbėjosi apie
jiems svarbius sielovados reikalus,
pasidalijo savo patirtimi. Viešnagę Ši-
luvoje užbaigė Kauno arkivyskupijos
atstovo spaudai ir „Artumos” žurna-
lo redaktoriaus filos. lic. Dariaus
Chmieliausko pranešimas „Informa-
cinių technologijų panaudojimo sielo-
vadoje galimybės”.

Susirinkę dvasininkai savo susi-
tikimą baigė kovo 28 d. Vilniuje, nu-
matydami sielovadines gaires kele-
riems metams į priekį. Suvažiavimo
darbą vainikavo iškilmingas Eucha-
ristijos šventimas Dievo Gailestingu-
mo šventovėje, vadovaujant Vilniaus
arkikatedros bazilikos administrato-
riui kun. Ričardui Doveikai.

Iki Seimo rinkimų liko daugiau
mažiau pusmetis. Tad nenuostabu,
kad partijų varžytuvės tampa vis
įnirtingesnės. Kita vertus, ne vienam
įtakingam Lietuvos politikui pasta-
ruoju metu tenka grumtis ne tiek su
politinių priešininkų argumentais,
kiek su prokurorų ar Specialiosios ty-
rimų tarnybos pateiktais kaltinimais.

Artūras Zuokas – nuteistas,
bet patenkintas

Pagaliau baigėsi paradoksali ir
užsitęsusi byla dėl Vilniaus miesto
Tarybos nario Vilmanto Drėmos pa-
pirkinėjimo. Paradoksali, nes galiau-
siai pats Drėma, kažkada drįsęs pra-
bilti apie patirtą spaudimą ir papir-
kinėjimą, vėliau įsijautė į jį spaudu-
sių žmonių advokato vaidmenį. Nea-
bejotina, kad jeigu Drėma nebūtų pa-
keitęs savo parodymų, nuosprendis
šioje byloje būtų kur kas griežtesnis.
Kita vertus, tai pirmoji buvusio Vil-
niaus mero, Liberalų ir centro sąjun-
gos pirmininko Artūro Zuoko pralai-
mėta byla. Iki tol atrodė, kad joks
teismas paprasčiausiai nedrįsta pas-
kelbti jam nuosprendžio. Prisiminki-
me, jog viskas prasidėjo nuo grėsmin-
go kaltinimų debesies. Specialiųjų ty-
rimų tarnyba pareiškė, kad turi pa-
kankamai duomenų, taip pat ir garso
įrašų, kurie esą įrodo, jog Zuokas ir
keli įtakingi verslininkai neleistino-
mis priemonėmis siekė palenkti Vil-
niaus Tarybos narį Drėmą į savo pu-
sę. Beje, būtent Drėmos balsas garan-
tavo tai, jog Zuokas sugrįžo į mero
vietą ir vadovavo miestui dar beveik
dvejus metus. Taip pat ir specialioji
Seimo sukurta komisija, vertinusi pa-
reigūnų pateiktus duomenis, paskel-
bė, jog pakanka pagrindo teigti, kad
Zuokas veikė neteisėtomis priemo-
nėmis.

Tačiau tuomet, kai prasidėjo teis-
mų maratonas, liudininkai pradėjo
keisti parodymus, teisėjai išbrokavo
didžiąją dalį politiką demaskuojančių
garso įrašų, esą jie daryti su neserti-
fikuota įrašymo technika. Tačiau net
ir likę įrodymai atrodė pakankamai
grėsmingai. Tiesa, net prokuroras
nereikalavo realaus laisvės atėmimo,
tačiau ir lygtinė bausmė bent kele-
riems metams būtų išbraukusi Zuoką
iš politinio gyvenimo. Tačiau teisėjai
buvo atlaidūs ir, išgirdęs nuosprendį,
Zuokas neslėpė džiaugsmo. Nors jis ir
buvo pripažintas kaltu, jam teks su-
mokėti 12,5 tūkstančio litų baudą bei
jis neteko Vilniaus miesto tarybos na-
rio mandato, tačiau teismo nuospren-
dis neužkerta kelio dalyvauti Seimo
rinkimuose. Iškart po teismo spren-
dimo žurnalistams Zuokas sakė:
„Esu labai laimingas, jog nepavyko
planas mane ‘išjungti’ iš politikos.
Dabar aš kausiuosi su dviguba ener-
gija ir būtinai tapsiu Lietuvos prem-
jeru.”

Iš tiesų, jau netrukus ant Zuoko
švarko atsirado ženkliukas su užra-
šu: „Teistas už gerus darbus”. Politi-
kas net neslepia, jog per Seimo rinki-
mus ketina sau naudinga linkme pak-
reipti teistumo faktą, nes esą Lietu-
vos žmonės mėgsta kovotojus su sis-
tema bei tuos, kurie šioje kovoje nu-

kentėjo.  Taip pat ir šeštadienį vyku-
siame liberalcentristų posėdyje net
nekilo minties, jog teistumas gali
kliudyti Zuokui būti šios partijos va-
dovu.

Ką gi, per Seimo rinkimus įsiti-
kinsime, kiek teismo sprendimai turi
įtakos rinkėjų apsisprendimui.

Įtariamieji išlydėti 
plojimais ir premijomis

Televizijų dėka Lietuvos žmonės
galėjo stebėti įžūlų vaidinimą, kai
Trakų tarybos posėdyje vieningai bu-
vo liaupsinami kyšininkavimu įtaria-
mi politikai. Gėlės, pagyros ir soli-
džios piniginės kompensacijos liejosi į
jau dabar buvusio Trakų mero, jo pa-
vaduotojo ir administracijos virši-
ninko kišenes. Jie išlydėti kaip did-
vyriai. Naujuoju Trakų meru tapo ar-
timiausias buvusio mero bendražygis
socialliberalas Edmundas Malūkas.
Kitaip sakant, jei kas nors tikėjosi,
kad paviešinti politinės korupcijos
faktai gali apvalyti šią savivaldybę,
labai suklydo. Kaltinimas korupcija,
net teismo nuosprendžiai Lietuvos
politikams tarsi didvyriškumą liudi-
jantys randai, kurie esą tik suteikia
patrauklumo.

Gali būti, kad gėlių puokštės ir
plojimų sulauks ir Pilietinės demo-
kratijos partijos pirmininkas Vikto-
ras Muntianas, kuris kitą savaitę tu-
rėtų palikti Seimo pirmininko vietą.
Muntianas įsivėlė į įtartiną sandėrį,
buvo užfiksuota, kaip jis moka kelis
tūkstančius litų finansinėmis afero-
mis įtariamam Kauno verslininkui.
Pareikalavus pasiaiškinti, Muntianas
tesugebėjo pasakoti labai keistas isto-
rijas. Regis, neįtikino nei pozicijos,
nei opozicijos. Todėl tikrai mažai kas
nustebo, kai iš karto po Velykų Mun-
tianas paskelbė, jog pasitrauks iš Sei-
mo pirmininko pareigų. Valdančioji
koalicija iš karto pasiskubino pra-
nešti, kad naujuoju Seimo pirminin-
ku veikiausiai taps socialdemokratų
veteranas Česlovas Juršėnas.

Tiesa, kai rašau šiuos žodžius,
dar nėra iki galo aišku, ar  Muntianui
iš tiesų pavyks taip paprastai išsi-
sukti. Darbo partijos frakcija ir kai
kurie Seimo nariai iš kitų frakcijų jau
išplatino pareiškimą, jog, pasitrauk-
damas savo noru, Muntianas bando
išvengti atsakomybės. Esą būtina ofi-
cialiai nušalinti dabartinį Seimo pir-
mininką nuo pareigų ir spręsti, ar ne-
derėtų iš jo atimti parlamentinės ne-
liečiamybės, idant teisėsaugos įstai-
gos  galėtų patraukti jį atsakomybėn.
Kol kas atrodo, jog bent jau  social-
demokratai nėra linkę palaikyti šio
varianto. Vien jau dėl to, kad Mun-
tianas jiems neatrodo pavojingas
konkurentas. Kokiu būdu bepasi-
trauktų jis iš Seimo pirmininkų, ne-
kelia abejonių, jog Pilietinės demo-
kratijos partijos populiarumas dar
kris. Tai reiškia, jog ši partija, jei da-
lyvaus rinkimuose savarankiškai,
praktiškai neturi galimybių perkopti
penkių procentų ribos.

Socialdemokratų saulėlydis?

Česlovo Juršėno sugrįžimas į Sei-

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ
mo pirmininkus – menka paguoda
Lietuvos socialdemokratams. „Vilmo-
rus” atlikta apklausa rodo, kad šios
partijos populiarumas vis mažėja.
Sparčiai tirpsta ir dabartinio premje-
ro Gedimino Kirkilo populiarumas.
Tiesą pasakius, tai neturėtų stebinti.
Jau esu rašęs, kad beatodairiškai
remdamas ,,Leo LT” projektą, Kirki-
las paaukojo socialdemokratų parti-
jos sėkmę per Seimo rinkimus. Prem-
jeras pasirinko ir naivu tikėtis, kad
jam likus vadovauti socialdemokratų
sąrašui per Seimo rinkimus, rinkėjai
atleis šiai partijai. Būtent todėl vėl
pasigirdo kalbos, jog socialdemokra-
tai patys gali pareikalauti Kirkilo at-
sistatydinimo, raginimai, jog Algirdas
Brazauskas bent nominaliai vado-
vautų socialdemokratų sąrašui per
rinkimus.

Tačiau jau šeštadienio posėdyje
socialdemokratų Taryba choru reiš-
kė, jog be Kirkilo partija pražus. Esą
reikia ne aiškintis santykius, bet
ruoštis rinkimams. Tiesa, ne visus
dabartinė socialdemokratų vadovybė
įkvepia. Iš socialdemokratų partijos
pasitraukė ilgą laiką šioje partijoje
prieš srovę plaukęs filosofas Bronis-
lavas Genzelis. Pasitraukė rašyti atsi-
minimų ir plunksna kovoti prieš, jo
žodžiais, socialdemokratų diskredi-
taciją. Reaguodama Kirkilas tik gūž-
telėjo pečiais: „Kiekvienas laisvas pa-
sirinkti”.

„Vilmorus” tyrimai per Seimo

rinkimus žada sėkmę Rolando Pakso
vadovaujamai „Tvarkos ir teisingu-
mo” partijai bei Tėvynės sąjungai.
Pasak apklausos, jei Seimo rinkimai
vyktų dabar, šios partijos kartu su-
rinktų daugiau nei 30 nuošimčių bal-
sų. Jei dabartinės tendencijos nesi-
keis, jų populiarumas turėtų augti ir
toliau. Nes abi šios partijos priklauso
opozicijai, kuri šiandien gauna poli-
tinius dividendus iš sumaišties val-
dančiojoje koalicijoje bei beviltiškų
valdžios pastangų sustabdyti kainų
augimą ar spręsti socialines proble-
mas.

Gali būti, kad didžiausia intriga
po Seimo rinkimų taps tai – ar „Tvar-
ka ir teisingumas” ir Tėvynės sąjun-
ga bandys tartis tarpusavyje? Iki šiol
abi partijos labai kritiškai vertina
viena kitą. Štai ir vėl prieš kelias die-
nas Andrius Kubilius perspėjo, jog po
Seimo rinkimų labai tikėtina darbie-
čių – paksistų ir valstiečių liaudinin-
kų valdančioji koalicija. Deja, Kubi-
lius nepridūrė, ką konkrečiai jo va-
dovaujama partija ruošiasi padaryti,
idant valdančiąja taptų konservato-
rių, krikščionių demokratų ir Libe-
ralų sąjūdžio koalicija.

Pusmetis iki rinkimų bus tikrai
audringas. Svarbiausia, jog partijų
audros galutinai neatimtų piliečių
noro apskritai dalyvauti rinkimuose.
Ne, bent kol kas, alternatyvos, iš ku-
rių tenka rinktis – neįkvepia.

Îvyko II Europos lietuviû katalikû�
dvasininkû� suvažiavimas 
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Spèjama, kad Zimbabvèje kelios
dienos bus ,,kritiõkos” KIŠINIOVAS

Pirmadienį Moldovoje sudaryta
nauja vyriausybė. Už pasitikėjimą
nauju Zinaida Greceanii vadovauja-
mu ministrų kabinetu balsavo 56 de-
putatai iš 10, tai yra 55 Komunistų
partijos deputatai ir vienas neprik-
lausomas deputatas. Opozicinių frak-
cijų deputatai atsisakė dalyvauti bal-
savime, motyvuodami tuo, kad ,,val-
dančioji partija savarankiškai valdo
šalį ir jai tenka visa atsakomybė už
padėtį šalyje”. Atnaujintas vienas
trečdalis vyriausybės narių, o du
trečdaliai buvusio kabineto ministrų
išsaugojo savo portfelius. Pirmą kar-
tą Moldovos ministrų kabinetui va-
dovaus moteris.

MINSKAS
Baltarusija nusprendė toliau ma-

žinti savo ambasados Washington
darbuotojų skaičių ir tikisi, kad JAV
paseks jos pavyzdžiu. Kaip pranešė
respublikos Užsienio reikalų minis-
terijos spaudos tarnyba,  į URM buvo
iškviestas laikinasis JAV reikalų pa-
tikėtinis Baltarusijoje Jonathan
Moore, kuriam įteikta oficiali diplo-
matinės žinybos nota. ,,Minėtoje no-
toje JAV informuojamos, kad Ameri-
kai ne kartą atsisakius atšaukti pa-
pildomas ekonominio pobūdžio san-
kcijas susivienijimui ,,Belneftechim”,
taip pat dėl nuoseklios JAV adminis-
tracijos linijos siaurinti ryšius, Balta-
rusijos Respublika nusprendė papil-
domai sumažinti savo ambasados
Washington darbuotojų skaičių, –
pranešė URM spaudos tarnyba.
Remiantis Vienos diplomatinių san-
tykių konvencija Amerikai pasiūlyta
pasielgti analogiškai.

KATMANDU
Nepalo policija sulaikė daugiau

kaip 200 tibetiečių protestuotojų, ku-
rie pirmadienį bandė surengti mitin-
gą prie Kinijos ambasados Katman-
du. Mažiausiai 200 policininkų apsu-
po ambasados pastatą ir išvesdino

demonstrantus, kurie pasirodė ma-
žomis grupėmis, pranešė AFP repor-
teris. ,,Iš viso pirmadienį buvo sulai-
kyti 227 tibetiečių protestuotojai,
tarp jų – 113 moterų”, – sakė polici-
jos nuovados, į kurią buvo atvežti su-
laikytieji, darbuotojas. Sulaikytieji
vėliau turi būti paleisti. Kai kurie de-
monstrantai sėdėjo priešais aukšta
tvora aptvertą pastatą, o paskui buvo
nutempti į policijos mikroautobusus. 

BEIJING
Olimpinė ugnis pirmadienį atsk-

raidinta į Beijing, kur oficialiai bus
pradėtas jos nešimas aplink pasaulį
ir kur dėl susirūpinimo galimais pro-
testais buvo imtasi sustiprintų sau-
gumo priemonių. Specialiai užsakyto
lėktuvo, kuris atskrido iš Graikijos,
nutūpimas  buvo rodomas per nacio-
nalinę televiziją. Olimpinė ugnis bus
nugabenta į Tiananmenio aikštę, kur
rengiama jos pasveikino ceremonija.
Olimpinio deglo nešimas per pasaulį
Beijing oficialiai prasidės šiandien.
Pirmiausia jis bus nuneštas į Ka-
zachstano sostinę Alma Atą. Balandį
deglas bus nešamas per 19 pasaulio
valstybių, o paskui tris mėnesius – po
visą Kiniją. Tačiau krizė Tibete, žmo-
gaus teisių padėtis Kinijoje ir kiti
keblūs klausimai gali temdyti olim-
pinio deglo estafetę.

BAGDADAS
Radikalių pažiūrų dvasininko

Moqtada al Sadro ginkluotų kovotojų
pirmadienį Irako miestų gatvėse ne-
bėra – jie dingo po kelias dienas tru-
kusių įnirtingų susirėmimų su sau-
gumo pajėgomis, Bagdade atšaukus
komendanto valandą, o Basroje ją su-
švelninus. Po šešias dienas trukusių
stiprių  mūšių, per kuriuos visame
Irake žuvo daugiau kaip 320 žmonių,
M. al Sadra atšaukė kovotojus iš gat-
vių. Korespondentai Bagdade ir Bas-
roje pranešė, kad kovotojai pirmadie-
nį dingo ir kad mūšiai, šiuose dvie-
juose miestuose vykę nuo antradie-
nio, liovėsi. M. al Sadra judėjimas
Bagdade patvirtino, kad šio šiitų dva-
sininko ,,Mahdi armijos” kovotojų
gatvėse nebėra. ,,Sadra judėjimas ir
‘Mahdi armija’ laikosi Sadro įsaky-
mo. Įgyvendiname šį Sadra įsaky-
mą”, – sakė judėjimo atstovas Vaka-
rų Bagdade Hamdallah al Rikabi.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

Bush išvyko î� Europâ� dalyvauti
NATO viršùniû� susitikime

Londonas, kovo 31 d. (AFP–
BNS) – Zimbabvėje kelios artimiau-
sios dienos bus ,,kritiškos”, sakė Di-
džiosios Britanijos užsienio reikalų
sekretorius David Miliband  ir para-
gino nedelsiant skelbti rinkimų
rezultatus.

,,Kelios artimiausios dienos bus
kritiškos Zimbabvės ateičiai. Šešta-
dienį Zimbabvės piliečiai milijonais
ėjo balsuoti. Jų balsas turi būti girdi-
mas dabar be atidėliojimų”, – sakė D.
Miliband. ,,Svarbu, kad šie rinkimai
nubrėžtų Zimbabvės kursą, kurį pa-
sirinko Zimbabvės žmonės, – sakė jis
ir pridūrė: – Nereikėtų atidėlioti ofi-
cialių rezultatų paskelbimo”. ,,Tarp-
tautinė bendruomenė atidžiai stebi
įvykius, ministras pirmininkas ir aš
kalbėsime apie tai šiandien pasaulio
šalių vadovams, ypač Pietų Afrikos”,
– tęsė jis.

Kiek anksčiau ministras pirmi-
ninkas Gordon Brown prašė ,,aišku-

mo” kalbant apie rinkimų rezultatus.
,,Svarbu, ypač Zimbabvės žmonėms,
kad būtų aiškumo apie padėtį, susiju-
sią su rinkimais, ir kuo greičiau”, –
sakė britų premjeras.

Šie aukštų Britanijos pareigūnų
komentarai pasigirdo tuo metu, kai
Hararės gatvėse budi policija, mėgi-
nanti užbėgti už akių galimiems ne-
ramumams. Paskelbus pirminius re-
zultatus, Zimbabvės opozicija jau
tvirtina, jog jos vadovas Morgan
Tsvangirai  pelnė dvigubai daugiau
balsų negu dabartinis prezidentas
Robert Mugabe, nors rezultatai dar
nėra aiškūs.

Praeityje valdžiusi dabartinėje
Zimbabvės teritorijoje buvusią savo
koloniją, Britanija seniai kritikuoja
R. Mugabe režimą, o R. Mugabe, pre-
zidento pareigosee buvęs nuo 1980
metų, kai šalis tapo nepriklausoma,
vis kartoja, kad opozicinė partija yra
Vakarų ,,marionetė”.

Zimbabvės gyventojai tikrina rinkimų rezultatus.                           Reuters nuotr.

Washington DC, kovo 31 d.
(AFP–,,Reuters”–BNS) – JAV prezi-
dentas George W. Bush  pirmadienį iš
Wash-ington išvyko į Europą, kur jis
apsilankys Ukrainoje ir dalyvaus
NATO viršūnių susitikime
Bukarešte. Šiais metais savo kadenci-
ją baigiantis JAV vadovas Sočyje dar
susitiks su Rusi-jos vadovu Vladimir
Putin, taip pat paliekančiu preziden-
to vietą.

Mėgindamas sustiprinti savo au-
toritetą pasaulinėje arenoje baigian-
tis valdymo laikotarpiui G. W. Bush
paragins NATO padidinti kontingen-
tą Afganistane, paspartinti Šiaurės
Atlanto sąjungos plėtrą į Rytus ir su-
mažinti įtampą santykiuose su Rusi-
ja.

Ukrainos sostinė taps pirmuoju
JAV prezidento kelionės sustojimu:
G. W. Bush remia Ukrainos vyriausy-
bės siekį įstoti į NATO, bet garantuo-
ti narystės Sąjungoje negali.

JAV partneriai Europoje – pir-
miausia Prancūzija ir Vokietija – at-
sargiai vertina Ukrainos ir Gruzijos
galimybes įstoti į Sąjungą, nuogąs-
taudamos dėl Maskvos nepasitenki-
nimo. Per susitikimą Vengrijos sosti-
nėje balandžio 2–4 d. G. W. Bush pasi-
stengs išsklaidyti sąjungininkų abe-
jones.

V. Putin, gegužę užleidžiantis
vietą savo įgaliojimų perėmėjui Dmit-
rij Medvedev, taip pat lankysis NATO
susitikime Bukarešte. Abiejų vadovų
santykiai gali parodyti, kaip vyks Va-
karų ir Maskvos bendradarbiavimas
ateityje.

Pasibaigus susitikimui G. W.
Bush skris į Rusiją užbaigti kelionės
derybomis su V. Putin. Analitikai ma-
no, kad derybų tema gali būti prieš-
raketinio skydo kūrimas Rytų Euro-
poje.

Rusija žiūrį į Amerikos priešra-
ketinės gynybos sistemą kaip į grės-
mę savo saugumui, tuo tarpu Wash-
ington teigia, kad ,,skydas” turi at-
remti tokių ,,piktavalių” šalių kaip
Iranas išpuolius.

Prezidento patarėjas nacionali-
nio saugumo klausimais Stephen
Hadley  praėjusią savaitę davė sup-
rasti žurnalistams, kad nereikia sieti
pernelyg didelių vilčių su G. W. Bush
ir V. Putin susitikimu, nes pasitrau-
kiantys iš pareigų vadovai bendrais
bruožais tarsis dėl valstybių strategi-
nio bendradarbiavimo.

Kijeve rengiamasi protestuoti
prieš JAV prezidento George W. Bush
vizitą, taip pat galimą Ukrainos prisi-
jungimą prie Narystės veiksmų plano
(NVP).

AZIJA
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DRAUGAS — vienintelis lietuviõkas dienraõtis uñ Lietuvos
ribû. Vienintelis lietuviõkas laikraõtis, kuris kasdien pa-
siekia JAV lietuviû visuomenê.

,,DRAUGAS” spausdinamas Amerikoje jau 99-tus metus.
Mùsû tèvai, seneliai ir proseneliai skaitè ir rèmè ,,Draugâ”. Dien-
raõtis tebèra svarbi visuomenès dalis, jungianti organizacijas, para-
pijas, mokyklas, îstaigas ir pavienius asmenis. 

,,DRAUGAS” yra dovana, kuri kasdien dñiugina ir informuoja
jau beveik õimtmetî.

Prenumeruokime ir remkime ,,DRAUGÂ”!

Čia vieta 
Jūsų skelbimui

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

LYDI ŠVENTADIENIS
II Velykų savaitė

Pamatyti Dievą
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę moki-
niai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė:
„Ramybė jums!” Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nu-
džiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė
Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.” Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite
Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam
sulaikysite, – sulaikytos.” Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – ne-
buvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes ma-
tėme Viešpatį!” O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių
dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikė-
siu.”

Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus
atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė
jums!” Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas.
Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis”.
Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!” Jėzus jam ir sako: „Tu įtikė-
jai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!”

Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie
nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra
Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. 

(A – Sekmadienio Evangelija pagal Joną 20, 19-31)

Jėzaus susitikimą su apaštalu
Tomu ne kartą vaizdavo žymūs dai-
lininkai, tačiau susidaro įspūdis, kad
jie taip ir nebuvo gerai perskaitę
Evangelijos teksto. Daugumoje pa-
veikslų apaštalas vaizduojamas savo
pirštą tiesiantis link Jėzaus žaizdų ar
net prikišęs nosį prie pat žaizdos ir ją
betyrinėjantis. Apaštalo Jono tekstas
net neduoda preteksto taip subana-
linti tokį reikšmingą įvykį. Negalima
Jėzaus iššūkio, tam tikros provokaci-
jos paversti fantazijos pagimdytu
„tyrinėjimu”. Tenka tik stebėtis, kad
dailininkai, vietoj vaizdavę tai, ko iš
tikrųjų nebuvo, pamiršta pavaizduoti
Tomą, suklupusį ant kelių prieš Iš-
ganytoją ir paliudijantį savo tikėjimą.

Visas šis pasakojimas – tai him-
nas tikėjimui, kuris visuomet reiškia
ne išankstinį patyrimą, bet atsivė-
rimą malonei. Evangelistas pastebi,
kad net visa Evangelija yra parašyta
tam, kad „tikėtume”. Trumpai ta-
riant, to, ką girdime Evangelijoje, tu-
rėtų pakakti pagrįsti mūsų tikėjimą.
Deja, mes nuolat ieškome ir trokš-
tame vis kažko kito. Norime vis
klausytis ir klausytis gražių pamoks-
lų, nors iš tiesų pakaktų tik vieno.
Mus užpila knygų, aiškinančių Dievo
paslaptis, srautas, tačiau reiktų pa-
sakyti, jog jas visas labai sėkmingai
galėtų pakeisti vienintelė Knyga –
Biblija, kurios kartais taip ir neįsten-
giame perskaityti, o ką jau kalbėti
apie jos supratimą. Dvasiniai poty-
riai, susitikimai, konferencijos… Su-
sidaro įspūdis, kad visa tai tik tam,
kad taip ir neapsispręstume įti-
kėti. 

Sakome, jog esame atviri viskam,
kas gera, nebijome iššūkių, paklūs-
tame žinomiems mokytojams arba
vaikomės išgirstų sensacijų, tačiau

lemiamo žingsnio tikėjimo kryptimi
taip ir nežengiame. Suabejočiau, ar
visi teologiniai veikalai tikinčiajam
yra naudingesni už paprastą Švento-
jo Rašto sakinį ar tikėjimo šviesos
nušviesto žmogaus užsikertančią
šneką. Tikėjimui gali pakakti mažu-
tėlės nuorodos, vienos detalės, menko
ženklo, ir visa tai turės daug daugiau
vertės negu ilgos įrodymų ir paskaitų
valandos. Tylus kvietimas, priimtas
širdies gelmėse, gali pasirodyti įtiki-
namesnis už mokytų žmonių konfe-
renciją. Tikėjimo kelias žmogui atsi-
veria tarsi žaibo blyksnis ir nebūtinai
turi būti visą laiką nušviestas, be jo-
kių tamsių vietų ir šešėlių. Tikėjimą
lemia ne ilgalaikė patirtis, bet Dievo
malonė. Galima būtų pasakyti, jog
tikėjimui reikia labai nedaug. Žmo-
gus gali nueiti labai ilgą gyvenimo
kelią, nuolat ieškodamas, klausinė-
damas ir nesulaukdamas jokio rezul-
tato, o paskui staiga vieną dieną,
atrodytų, be jokios priežasties par-
pulti ant kelių. Taip, kaip tai padarė
Tomas.

Tikėjimas yra ypatinga malonė,
tačiau jį gali pažadinti iš pažiūros
nereikšmingas įvykis, kuris kitam
žmogui visiškai nieko nepasakys. No-
rint tikėti, nebūtina, kad mūsų gy-
venime įvyktų kažkas ypatingo. Pa-
kanka, kad įtikime. Vienas žmogus
taip įvertino savo tikėjimo pradžią:
„Nežinau nei kaip, nežinau ir kodėl,
tačiau vieną dieną supratau, kad
tikiu.” Tomas irgi nemėgino nieko
aiškintis. Jis tik parpuolė ant kelių
prieš Viešpatį ir sušuko: „Mano Vieš-
pats ir mano Dievas!” Tikrai nega-
lime žinoti, kada išvysime Viešpatį.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė 
N. Šmerauskas

SIÙLO DARBÂ

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some 
english. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: guesthousehiring@yahoo.com 

or call 207-967-4865.

Gražia tradicija tapo Rokiškio
,,Romuvos” gimnazijos skaitykloje
paminėti Knygnešio dieną, o akty-
viausius informacijos vartotojus pa-
kviesti į šventę ,,Bibliotekos ir skai-
tyklos šviesuoliai”. Šventės metu
pristatytas ilgalaikis projektas ,,Kas
skaito, tas laimi” (skirtas Skaitymo
ir aktyvaus bendravimo metams),
kurį vykdo bibliotekos darbuotojos.
Šiame projekte aktyviai dalyvavo 1–4
klasių moksleiviai ne tik skaitydami
pasakas, bet ir dalyvaudami piešinių
konkurse ,,Gražiausios pasakos hero-
jai”. Gimnazijos direktorius Gedimi-
nas Matiekus gražiausių piešinių
autoriams įteikė padėkos raštus.
Pažymint Knygnešio dieną, trumpai
apžvelgtos, apibendrintos mokytojų
ir gimnazistų nuomonės, kurias visą
mėnesį buvo galima mesti į dėžutę
,,Knyga, kurią skaityčiau dar kartą”.
Džiugu, kad šiais mokslo metais
suaktyvėjo visų informacijos vartoto-
jų skaitymas. 

Pati įdomiausia šventės dalis –
šviesuolių apdovanojimas. Apdova-
nojimai buvo skirti aktyviausiam
skaitytojui, nuosekliausiam informa-
cijos ieškotojui, neužmiršti pradi-
nukai, ,,gydę” knygeles, jaunosios li-
teratės, gimnazistai, siūlę unikalias
idėjas gimnazijos skaityklai ir kitos
nominacijos... 

Knygnešio dienos šventę paį-
vairino ištikimieji 2 a kl. bibliotekos
bičiuliai (mokyt. Gražina Adoma-
vičienė), deklamavę poeto B. Braz-
džionio eiles ir savo pirmuosius kūry-
binius bandymus. Tai tik keletas
šventės akimirkų. Toliau vykdomas
ilgalaikis projektas ,,Kas skaito, tas
laimi” ir kitame jo etape kviečiami
dalyvauti 5 klasių moksleiviai, kurie
irgi ruošiasi dalyvauti piešinių kon-
kurse.

Reda Kiselytė
Rokiškio ,,Romuvos” gimnazijos

bibliotekos vedėja

Rokiškio ,,Romuvos” gimnazijoje
pažymėta Knygnešio diena

Šventės ,,Bibliotekos ir skaityklos šviesuoliai” akimirkos.
Karolio Teišerskio nuotraukos

Bibliotekininkė Rūta Baltušytė dėkoja mokytojai Danguolei Ščiuplienei už
retus, vertingus dovanotus leidinius gimnazijos bibliotekai.
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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 

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

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�

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

Margumynai

Margumynai

Los Angeles lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos choras

1941 metais įsteigus Šv. Kazimie-
ro parapiją buvo suorganizuotas ir
parapijos choras. Iš mažo dainininkų
būrelio išaugo didelis ir pajėgus
choras.

Daugiau nei šešiasdešimt gyvavi-
mo metų choro įnašas buvo labai
žymus Los Angeles lietuvių kultūri-
niame gyvenime.

Be savo tiesioginio įsipareigojimo
sekmadieniais giedoti sumos metu
bažnyčioje ir kasmet prieš Velykas
suruošti religinius koncertus, choras
aktyviai reiškiasi ir už bažnyčios
ribų.

Praeityje choras dalyvavo visose
JAV ir Kanados lietuvių dainų šven-
tėse, yra išleidęs dvi plokšteles, daly-
vavo televizijos programose, prisidėjo
prie vienos bendrovės filmo pastaty-
mo apie lietuviškas dainas ir šokius,
yra atlikęs daug koncertų ir kantatų
su Los Angeles ir svečiais solistais.

1967 m. parapijos choras, vado-
vaujamas kompozitoriaus B. Budriū-
no, paminėjo savo 25 metų sukaktį
surengdamas koncertą su Metropo-

litan operos soliste Lilija Šukyte.
1990 m. parapijos chorui buvo

nupirkti nauji  Allen firmos trijų ma-
nualų koncertiniai vargonai už
47,000 dol.

Platų choro repertuarą parengė
nemažas skaičius dirigentų. Pirmoji
dirigentė buvo B. Starkienė, vėliau
sesuo  Asizija, G. Gražytė, L. Šlapelis,
I. Ąžuolaitis, A. Skridulis ir I. Strolia.

Nuo 1953 m. gegužės mėn. choro
vadovavimą perėmė komp. B. Bud-
riūnas. Jam vadovaujant, choro narių
skaičius siekė iki 80. Trisdešimt savo
produktyvių metų B. Budriūnas pa-
šventė Šv. Kazimiero parapijos cho-
rui. Tai buvo choro žydėjimo laiko-
tarpis.

1983 m. B. Budriūnui pasitrau-
kus į pensiją, chorą perėmė muz. A.
Jurgutis.

Nuo 1990 metų balandžio mėn.
chorui sėkmingai vadovauja muz.
Viktoras Ralys.

Šiuo metu chorui priklauso di-
delis skaičius dainos mylėtojų, tarp jų
— didelė dalis choro veteranų.

Šio puikaus ir darnaus choro dar
laukia graži ir ilgametė ateitis.

Pabaiga.

CCAALLIIFFOORRNNIIAA LLIIEETTUUVVIIŲŲ IISSTTOORRIIJJAA
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Nr. 8

Šv. Kazimiero parapijos choras. Viduryje — vadovas Viktoras Ralys.

Argentinoje atidaryta lietuvių dailininkių
grafikos darbų paroda

Buenos Airių provincijos sostinė-
je, La Platos miesto Advokatų kolegi-
joje kovo 17 dieną buvo atidaryta
Lietuvos grafikos darbų paroda. Pa-
rodoje eksponuojami dvylikos žinomų
Lietuvos grafikių darbai. 

Šia paroda pristatoma XX a.
šeštąjį dešimtmetį Lietuvoje susifor-
mavusi grafikos mokykla, jos vysty-
masis ir tendencijos. 

Tarp eksponuojamų grafikos
klasikių ir naujosios kartos autorių
darbų – Ingos Dargužytės, Tatjanos
Diščenko, Lidos Dubauskienės, Vili-
jos Kneizytės, Eglės Kuckaitės, Joa-

nos Danutės Plikionytės, Birutės
Stančikaitės, Nijolės Šaltenytės, Eg-
lės Vertelkaitės, Ramunės Vėliu-
vienės, Nijolės Vilutienės ir Birutės
Zokaitytės kūriniai. 

Paroda veikas iki balandžio 11
dienos. Ja baigiamas Lietuvos amba-
sados Argentinoje rengiamų Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos –
Kovo 11-osios minėjimui skirtų ren-
ginių ciklas. Į šį ciklą buvo įtrauktos
ir Lietuvos režisieriaus Šarūno Barto
kūrybos retrospektyvos Kordobos,
Santa Fe ir Saltos provincijose.

Bernardinai.lt

Londone – lietuvių poetai ir poezija
Kovo 28 d. Poezijos draugija

Londone pristatė naująjį Poetry
Review (Poezijos apžvalga) numerį
„The Green Issue” (Volume 98:10
Spring 2008), kuris šį sykį išleistas su
priedu „Šiuolaikiniai lietuvių poetai”
(Contemporary Lithuanian Poets).
Tai vienas pirmųjų išsamesnių lietu-
vių poezijos pristatymų Jungtinėje
Karalystėje, kuriame spausdinamos
dešimties įvairių kartų lietuvių poetų
– Tomo Venclovos, Sigito Parulskio,
Kornelijaus Platelio, Marcelijaus
Martinaičio, Antano J. Jonyno, Euge-
nijaus Ališankos, Vytauto Bložės,
Daivos Čepauskaitės, Donato Petro-
šiaus, Donaldo Kajoko – eilės, kurias
į anglų k. vertė Ellen Hinsey, Liz
O’Donaghue, Jonas Zdanys, Laima
Sruoginis and Jayde Will. 

Leidinio pristatymo vakare savo
eiles skaitę lietuvių poetai – Marce-
lijus Martinaitis, Kornelijus Platelis,
Daiva Čepauskaitė, Donaldas Kajo-
kas, Antanas J. Jonynas bei Donatas
Petrošius – sulaukė nemažo susido-

mėjimo ir gyvos reakcijos.
Poezijos draugija (The Poetry

Society) gyvuoja beveik šimtmetį
(įkurta 1909 metais), tai viena soli-
džiausių Britanijos meno įstaigų, plė-
tojanti įvairiapusę veiklą pristaty-
dama britų poeziją savo šalyje ir už-
sienyje, o draugijos nuo 1912 m. kiek-
vieną ketvirtį leidžiamas Poetry
Review yra autoritetingiausias poezi-
jos žurnalas Jungtinėje Karalystėje,
turintis savo nepriklausomą redak-
cinę politiką. Pasak leidinio redak-
torės bei lietuviško projekto sumany-
tojos Fionos Sampson, tai yra svar-
biausia sąlyga kuriant tokį litera-
tūrinį projektą, kuris tinkamai at-
spindėtų poetinę praktiką, būtų
nepamainomas vadovas poezijos ir
poetų rinkoje bei tiesiog gera lite-
ratūra.

Poetry Review priedas išleistas
bendradarbiaujant su Lietuvos rašy-
tojų sąjunga.

Kultūros atašė 
Jungtinėje Karalystėje info

LTV World bus matoma Airijoje, Didžiojoje
Britanijoje ir Ispanijoje

Nacionalinį transliuotoją galės
matyti lietuvių pamėgtuose kraštuo-
se – Airijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Ispanijoje gyvenantys išeiviai. Nuo
balandžio 1 d. išeivijai skirtas trečia-
sis nacionalinio transliuotojo TV
kanalas LTV World per palydovą
„Sirius” bus matomas visoje Vakarų
Europoje.

Pagal LRT ir švedų kompanijos
„SES Sirius AB” pasirašytą sutartį,
nuo balandžio 1-osios LTV World pro-
grama bus matoma nauju 12690.000
MHz dažniu  (vertikali poliarizacija,
FEC, duomenų srautas 2.65 MS/s).
Signalas bus gaunamas šiek tiek silp-
nesnis, negu būdavo iki šiol, tačiau
žymiai platesniu diapazonu tiek į
Rytus, tiek į Vakarus nuo Lietuvos.

Rytuose Lietuvos kanalą galės matyti
žiūrovai iki pat Uralo kalnų, Gruzi-
jos, Armėnijos, Azerbaidžano, Turki-
jos. Visa LTV World aprėptis Euro-
poje matoma prisegtame žemėlapyje.

SES grupės paslaugomis naudo-
jasi tokie kanalai, kaip Sky, Echostar,
Canal+, Premiere.

Iki šiol LTV World signalas pa-
siekdavo Šiaurės ir Vidurio Europą.
Šiaurės Ameriką LTV World pasiekia
„Galaxy 25” palydovu, kurį adminis-
truoja kompanijos „Globecast” pa-
dalinys JAV „World TV”.

Nuo balandžio 7 dienos LTV
World bus rodomas 24 valandas. Jį
sudaro geriausios LTV ir kultūrai
skirtos LTV2 laidos.

LRT 

www.draugas.org
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Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas ir
Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedros vedė-
ja dr. Giedrė Kvieskienė kovo 29 d. lankėsi Čikagos lituanistinėje mokyklo-
je. Svečiai domėjosi mokyklos darbu, lankėsi pamokose, kalbėjosi su
mokiniais. Nuotraukoje iš kairės 4A klasės mokytoja Vilija Aukštuolienė, A.
Puodžiukas, G. Kvieskienė ir mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė su
ketvirtokais prie mokinių padarytų stendų.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Lituanistinis švietimas: 
perspektyvos ir tendencijos 

SENIAUSIOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS VEIKLA

EDVARDAS ŠULAITIS

Susivienijimas Lietuvių
Amerikoje (SLA) dar gyvas 

ir šiandien

Galbūt kai kas iš šio laikraščio
skaitytojų nežino, kad šiame krašte
dar veikia lietuviška organizacija,
kuri buvo įsteigta 1886 metais, taigi
gyvuoja jau 122 metus. Tai – Susi-
vienijimas Lietuvių  Amerikoje (SLA)
– angliškai: Lithuanian Alliance of
America. Ši organizacija anksčiau bu-
vo pagrindinė ir didžiausia lietuvių
organizacija šiame krašte.

SLA yra pats seniausias dar te-
beveikiantis mūsų tautiečių sam-
būris ne tik Amerikoje, bet ir visame
pasaulyje. Jo pobūdis – fraternalinio
turinio organizacija, kuri daugiau
negu šimtmetį teikia gyvybės bei
kitokias apdraudas, vienija narius į
brolišką sąjungą, skleidžia lietuvių
švietimą, kelia narių dorovę, visuo-
meninę ir ūkinę būklę ir kt.

Tai tik dalis tikslų, kuriuos
vykdo ši reto pobūdžio lietuviška or-
ganizacija, turinti savo skyrius (kuo-
pas) JAV ir Kanadoje. Prieš 20 metų
organizacija dar vienijo apie 5,000
narių, priklausiusių 145 kuopoms.
Dabar šis skaičius yra sumažėjęs dau-
giau negu per pusę, kadangi senieji
nariai apleidžia gyvųjų gretas, o nau-
jai įstojančiųjų nedaug atsiranda.

Rūpinamasi organizacijos
išlaikymu, jos veikla

2005 m. lapkričio mėnesį Čika-
goje vykusio 68-ojo SLA seimo (dabar
jie šaukiami kas 3 metai) metu, buvo
rimtai susirūpinta organizacijos atei-
timi. Į jos vadovybę išsirinkta jaunes-
nių, veiklesnių žmonių, atgaivintas
jos laikraštis „Tėvynė” ir kt.

Buvo nutarta, kad šią organizaci-
ją reikia būtinai išlaikyti, neleisti jai
žūti kaip kad įvyko su jos atskilėliais
– Lietuvių Romos Katalikų federaci-
jos ir Darbininkų susivienijimu, ku-
rie susijungė su kitataučių pana-
šiomis grupėmis ir baigė savo egzis-
tenciją.

Vyksta naujos
vadovybės rinkimai

2008-ji metai SLA narių gretose
yra reikšmingi. Netrukus bus vykdo-
mi naujos vadovybės, kuri vadinasi
SLA Vykdomąja valdyba – rinkimai, o
rudenį bus surengtas 69-tasis organi-
zacijos seimas.

Šių rinkimų pravedimo data –
nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.
Kandidatais yra numatyti šie žmo-

nės: į prezidentus – Kęstutis Miklas
iš Singer Island, FL, į vicepreziden-
tus – Saulius Kuprys, Chicago, IL, į
sekretorius – Genovaitė Meiliūnienė,
NY, į iždininkus – Vida Penikienė, E.
Norwich, NY ir Romas Kezys, Bay-
side, NY, (renkamas tik vienas), į iždo
globėjus – Nicholas B. Boxter, White
House Station, NJ, Lionginas Kana-
peckas, Hartford, CT, Jonas  Stun-
džia, Lawrence, MA, George S. Siru-
sas, Flemington, NJ (renkami du as-
menys), į daktarus kvotėjus – dr. Al-
dona  Skripkus, Kearny, NJ.

Išrinktieji 
bus patvirtinti seime

Šie rinkimai vyksta per kuopas ir
jų sekretoriai  rezultatus turi atsiųsti
į centro raštinę New York, ne vėliau
kaip iki 2008 m. gegužės 11 d. Išrink-
tieji asmenys bus patvirtinti 69-ojo
seimo, kuris įvyks New York ar Čika-
goje vėlyvą rudenį.

Šios organizacijos raštinė yra
įsikūrusi pačiame New York miesto
centre, adresu – 307 W. 30th  Street,
New York, NY 10001. Telefonas 212-
563-2210.

Šiuo metu taip pat vyksta naujų
narių verbavimo vajus. Smagu paste-
bėti, kad į SLA eiles jau jungiasi ir
taip vadinami trečiabangiai, kurie
turėtų perimti šios seniausios pasau-
lyje, daug didelių darbų atlikusios
lietuviškos organizacijos vairą.

Ši organizacija gali didžiuotis,
kad jos gretose yra buvę – dr. Jonas
Basanavičius, Jonas Šliūpas, senosios
išeivijos veikėjas advokatas Antanas
Olis, buvęs Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės pirm. Juozas Bačiūnas.
Organizacijai ir dabar priklauso Lie-
tuvos prezidentas Valdas Adamkus ir
daug kitų žymių žmonių.

Atgaivinta „Tėvynė”

Praėjusiame SLA seime buvo
nutarta atgaivinti daugiau negu 100
metų leidžiamą organizacijos laikraš-
tį „Tėvynę”, jos redaktoriumi  pa-
kviečiant seną SLA veikėją, jos gar-
bės narį  Edvardą Šulaitį, kuris yra
65-os kuopos steigėjas ir pirmininkas
nuo 1980-ųjų metų.

Beje, šis laikraštis, ilgą laiką ėjo
kaip savaitraštis New York. Pasku-
tinis jo redaktorius buvo Jonas Va-
laitis. Po jo mirties laikraštį redagavo
šios organizacijos prezidentas Vytau-
tas Kasniūnas, gyvenantis Beverly
Shores, IN. Jam redaguojant šio lei-
dinio leidimas buvo sustabdytas.
Dabartiniu metu „Tėvynė” skaityto-
jus pasiekia neperiodiškai.

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės šių metų ba-
landžio 16-18 dienomis organizuoja
užsienio lietuvių ugdymo įstaigų mo-
kytojų forumą „Lituanistinis švieti-
mas: perspektyvos ir tendencijos”, į
kurį kviečiama per 100 dalyvių iš 30
užsienio valstybių. Forume taip pat
kviečiami dalyvauti Pasaulio Lietu-
vių bendruomenės valdybos ir šios
valdybos Švietimo reikalų komisijos
atstovai, Lietuvos valdžios, švietimo,
kultūros bei kitų institucijų atstovai.
Tai pirmasis tokio plataus mąsto ren-
ginys, skirtas lituanistinio švietimo
problematikai. 

Balandžio 16 d. forumo pirmo-
sios dienos programa vyks Lietuvos
Respublikos Seimo Kovo 11-osios sa-
lėje. Renginio pradžia 10 val. r.

Kitas dvi dienas planuojamas
darbas trimis grupėmis – bendrojo
lavinimo mokyklų vadovams ir peda-
gogams, mokytojams, dirbantiems su
ikimokyklinio amžiaus vaikais ir li-
tuanistinių mokyklų vadovams ir mo-
kytojams. 

Forumo metu planuojami pra-
nešimai aktualiais lituanistinio švie-
timo klausimais, dalyviai bus supa-
žindinti su naujausiomis metodinė-
mis mokymo priemonėmis bei rengia-
momis mokymo programomis, susi-
tiks su Lietuvos švietimo įstaigų pe-
dagogais, bus sudaryta galimybė pa-
sidalinti sukaupta gerąja patirtimi.

Renginys balandžio 16 d. vyks
Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-
osios salėje, balandžio 17-18 d. vieš-

butyje-konferencijų centre „Panora-
ma” (Sodų g. 14, Vilnius).

Platesnė informacija apie renginį
tel.: 8-5212-2249; el. paštas:

daiva.zemguliene@tmid.lt
ir  tel.: 8-5262-9543; el. paštas:
bertas.venckaitis@tmid.lt. 

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie LRV prioritetinė
veiklos sritis – švietimas, tautinės
kultūros ir tapatumo išsaugojimo pa-
matas. 

Departamento duomenimis 33
pasaulio valstybėse veikia 179 lietu-
vių švietimo įstaigos, per kurias
palaikoma ir skleidžiama lietuvybė,
įvairiapusiškai supažindinama su
Lietuva ir kur sudaromos sąlygos sa-
viraiškai lietuvių kalba. 

Šiuo metu užsienyje veikia 7 ben-
drojo lavinimo mokyklos, 172 litu-
anistinės mokyklos, mokyklos su lie-
tuviškomis klasėmis (pamokomis),
mokyklos su lietuvių etnokultūros
komponentu, suaugusiųjų klubai,  lie-
tuvių kalbos kursai, vaikų darželiai. 

Iš viso mokosi per 7,000 mokinių.
Neformalaus ugdymo mokyklų tink-
las plečiasi: 2007 m. naujai įsteigta 13
mokyklų, 2008 m.  darbą pradėjo  2
mokyklos Šiaurės Airijoje (Porta-
down ir Armagh) ir 1 mokykla Di-
džiojoje Britanijoje (King’s Lynn). 

TMID teikia finansinę ir metodi-
nę paramą užsienyje viekiančioms
lietuvių švietimo įstaigoms, sudaro
galimybę pedagogams tobulinti ži-
nias, kelti kvalifikaciją.

TMID inf.

Ieškau savo 2 pusbrolių ir 1 pus-
seserės (vardų nežinau) Magdės Sa-
latkaitės-Kerienės vaikų.

Magdė Kerienė buvo mano teta,
mano tėvo Antano  Salatkos sesuo.
Amerikoje dar buvo mano dėdė Juo-
zas Salatka. Turiu jo vestuvių nuo-
trauką. Ir dar turiu tetos Magdės
Kerienės ir jos vyro Joseph Kerys šei-
mos nuotrauką su trimis vaikučiais,
kurie yra mano pusbroliai, 2 berniu-
kai ir 1 mergytė. Turiu laišką, rašytą
tetos Magdės seseriai Onai Kunko-
lienei  iš šio adreso (Jan. 17 1961 Ply-

mouth PA, 49  Ferry Street).
Teta Magdė Kerys ir dėdė Juozas

Salatka Lietuvoje turėjo šiuos brolius
ir seseris:  Adolfą, Jurgį, Petronėlę,
Oną ir Antaną. Jie jau visi mirę. 

Aš esu Ona  Salatkaitė-Šeimienė,
Salatkos Antano dukra, dabar gyve-
nu Amerikoje.

Jeigu atsilieptų mano pusbroliai
ir pusseserė, gal jiems būtų įdomu
susipažinti ir sužinoti daugiau apie
tėvų gimines. Mano tel.:1-630-544-
0905.

Ona Salatkaitė-Šeimienė

Ieško giminiųJulia Kairiūnas, gyvenanti  Calgary, AB, Canada, pratęsė kas-
metinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Esame labai dėkingi.

Vladas Kezys, gyvenantis  Ancaster ON, Canada, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką. Dėkojame Jums, kad
mus skaitote ir remiate.

Paulina Heiningas, gyvenanti Detroit, MI, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

A. Kanapka, gyvenantis Wasaga Beach, ON, Canada, pratęsė
„Draugo” kasmetinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50
dol. auką. Esame labai dėkingi.
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Mylimam  broliui
A † A

JUOZUI AMBROZAIČIUI

iškeliavus į  Amžinybę, Lietuvių Fondo vadovybės vardu
reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą Lietuvių Fondo
Garbės komiteto pirmininkui dr. KAZIUI AMBROZAI-
ČIUI, jo žmonai MARYTEI, jų šeimai, artimiesiems ir
giminėms.

Lai gražūs brolio prisiminimai suteikia Jums stipry-
bės.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Broliui
A † A

JUOZUI

Lietuvoje staigiai mirus dr. KAZIMIERUI AMBRO-
ZAIČIUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuo-
jautą.

Alė ir Jurgis Daugvilai
Isolda ir Vytautas Šimkai

Natalija ir Jonas  Vazneliai

A † A
JUOZUI AMBROZAIČIUI

mirus Lietuvoje, jo broliui dr. KAZIMIERUI AMBRO-
ZAIČIUI ir visai šeimai reiškiame nuoširdžiai gilią
užuojautą.

Aldona ir Vytautas Urbai

A † A
ONA DAŠKEVIČIENĖ

2008 m. kovo 29 d. Čikagoje mirė Ona Kniburytė-Daškevi-
čienė (Daskus), žmona a.a. Jono.

Gimė 1910 m. Anykščiuose, mokėsi Utenos gimnazijoje. Kau-
no Vytauto Didžiojo universitete baigė ekonomiką. Po Antrojo
pasaulinio karo apsigyveno Čikagoje. Priklausė Amerikos Lietu-
vių Tautininkų sąjungai ir buvo veikli jos narė daugelį metų,
eidama įvairias pareigas valdyboje.

A.  a. Ona pašarvota pirmadienį, kovo 31 d. nuo 4 v. p.p. iki 8
v. v. Petkus Brady-Gill koplyčioje, 2929 W. 87  St. Evergreen Park,
IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 1 d. Iš  Brady  Gill
laidojimo namų 9 v. r. velionė bus nulydėta į Švč. M. Marijos Gi-
mimo bažnyčią, kurioje 9:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv.
Mišių a.a. Ona bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę liko: duktė Stasė, žentas Adomas Valauskis, giminės
Lietuvoje ir geri jos draugai.

25 didžiausios ateities
ekologinės grėsmės

Pamirškite apie genetiškai pa-
keistas žemės ūkio kultūras. Ateityje
didžiausią pavojų ekologijai kels na-
nomedžiagos, žmogaus sukurti viru-
sai ir biorobotai, tvirtina savaitraštis
„New Scientist”. Taip bent jau mano
mokslininkai, aplinkosaugos politi-
kos kūrėjai ir ekologijos judėjimų
aktyvistai, sudarę 25 didžiausių ga-
limų grėsmių ekologijai sąrašą, kuris
paskelbtas žurnale „Journal of
Applied Ecology”. Mokslo visuomenė
raginama įdėmiai išnagrinėti šį są-
rašą ir imtis atitinkamų priemonių.

Neskaitant tokių plačiai aptari-
nėjamų pavojų kaip toksinės nano-
medžiagos, Pasaulinio vandenyno
rūgštėjimas ir vis dažniau besikarto-
jantys ekstremalūs meteorologiniai
reiškiniai, į šį sąrašą įtraukti ir kur
kas keistesni veiksniai. Štai keli pa-
vyzdžiai.

1. Biologinius organizmus pri-
menantys robotai, galintys tapti sa-
varankiška grobuoniška rūšimi.

2. Eksperimentiniai bandymai
dirbtinai daryti poveikį klimatui,
pavyzdžiui, „tręšiant” vandenyną
(fitoplanktono dauginimosi stimu-
liavimas įterpiant į vandenį tam tik-
ras medžiagas) ir dulkių, atspindin-
čių saulės spindulius, barstymas at-
mosferoje.

3. Didėjanti biomasės, būtinos
biodegalų gamybai, paklausa.

4. Atviroje jūroje statomos elek-
tros jėgainės, žalojančios jūros ekosis-
temas.

5. Eksperimentiniai bandymai
kovoti su grobuoniškomis rūšimis
naudojant dirbtinius virusus, spe-
cialiai sukurtus genų inžinerijos
technologijomis.

Pasak „New Scientist”, Univer-
sity of Cambridge zoologas William
Sutherland vadovavo seminarų, ku-
riuose buvo aptarinėjamos ateities
perspektyvos ir įvardytos minėtos
grėsmės, ciklui. Mokslininko teigimu,
seminarai buvo rengiami siekiant
suteikti galimybę specialistams prog-
nozuoti potencialias grėsmes aplin-
kai, kol jos dar nevirto socialinėmis ir
politinėmis problemomis.

Pirma – mokslas, 
po to – politika

Tokių seminarų sumanymas gi-
mė prasidėjus debatams dėl gene-
tiškai pakeistų žemės ūkio kultūrų.
„Mane apstulbino faktas, kad mes
kruopščiai nagrinėjame tokių kultū-
rų poveikį aplinkai jau po to, kai poli-

tikai priėmė savo sprendimus, tai
yra, viskas daroma priešingai, nei
turėtų būti”, — duodamas interviu
„New Scientist” sakė W. Sutherland.
Jis pabrėžė, kad biodegalų tiekimas
ateityje jau taps politine problema,
nes nuodugnus šio reiškinio pasek-
mių ekologijai tyrimas dar neatliktas.

Kai kurie mokslininkai kritikuo-
ja Europos Sąjungą už tai, kad ji per-
nelyg skubotai parėmė biodegalų ga-
mybą. Jų manymu, tokio kuro gamy-
bai būtinos biomasės auginimas pa-
brangins maisto produktus ir sukels
pavojų apsirūpinimui maisto ištekliais.

Atviroje jūroje statomos elektri-
nės, naudojančios bangų ir vėjo ener-
giją, gal ir galėtų tapti vienu iš stiprė-
jančios energetinės krizės įveikimo
būdų, tačiau W. Sutherland ir jo kole-
gos perspėja, kad tokios jėgainės gali
neigiamai paveikti jūros ekosistemas.

Šie mokslininkai taip pat ragina
ištirti galimas sąmoningai platinamų
dirbtinių virusų pasekmes ekologijai.
Australijoje mokslininkai sukūrė
naują rudųjų lapių, kurios ten laiko-
mos grobuoniška rūšimi, plitimo
stabdymo būdą. Jie sukūrė lapes už-
krečiantį virusą, dėl kurio jos tampa
nevaisingos. Tiesa, mokslininkai kol
kas nepradėjo jo naudoti prieš lau-
kines lapes. „O kas, jei virusas iš-
trūks už gyvūnų grupės, kuriuos jis
turi užkrėsti, ribų? – klausia W.
Sutherland. – Ar jis gali sterilizuoti
kitų rūšių lapes? O jeigu jis susijungs
su kitu virusu ir pradės veikti
visiškai kitas rūšis?”

Abejotini pasiekimai

Kai kurios grėsmės ateities eko-
logijai yra labiau spekuliatyvios, pa-
stebi savaitraštis. Pavyzdžiui, gyvū-
nų elgesį atkartojantys robotai ir iš
sintetinių molekulių sudaryti mikro-
bai. Jeigu šie dirbtinio intelekto pro-
duktai būtų išleisti į gamtą, jie
ilgainiui galėtų virsti grobuoniškomis
rūšimis, perspėja mokslininkai.

Šiame projekte dalyvaujantis ra-
šytojas, mokslo populiarinimo knygų
autorius Matt Walker sako, kad se-
minarai buvo kvietimas rimtiems
apmąstymams. „Kuo dažniau bandai
pažvelgti į ateitį, tuo neaiškesnė ji
atrodo, bet tai nereiškia, kad tokios
grėsmės neturėtų būti vertinamos
rimtai”, – sakė jis savaitraščiui. –
Svarbu atsižvelgti ne tik į aktualiau-
sias, gerai žinomas grėsmes, bet ir
stengtis numatyti kitus rimtus pavo-
jus biologinių rūšių įvairovei.”

Biologinio tipo robotus Univer-
sitety of California Berkeley kurian-
tis Robert Full teigia, kad autono-
miniai automobiliai ko gero taps pa-
vojingesni anksčiau, nei driežus at-
kartojantys robotai. „Man regis, šiuo
metu mes per mažai žinome apie
potencialius pavojus, kad mokslinin-
kai galėtų atitinkamai planuoti savo
tyrimus”, – pareiškė jis.

W. Sutherland seminaruose di-
džiausias dėmesys buvo skirtas D. Bri-
tanijai, tačiau, pasak mokslininko, di-
džioji dalis grėsmių svarbios ir kitoms
pasaulio šalims, rašo „New Scientist”.

Balsas.lt 
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�Trečiadienį, balandžio 2 d., 2
val. p. p. tradicinių popiečių ,,Sekly-
čioje” metu bus rodomas filmas apie
nužudytą kun, Juozą Zdebskį ,,Mylėti
artimą”. Filmas supažindina žiūro-
vus su kun. J. Zdebskio apaštalavimo
darbais, krikščioniška veikla oku-
pacijos metais ir jo nužudymo prie-
žastimis ir aplinkybėmis. Labai įdo-
mus, gerai pastatytas dokumentinis
filmas. Visi kviečiami ir laukiami.

�Balandžio 5 d., 9:30 val. r. Šv.
Kazimiero kongregacijos seserys ma-
loniai kviečia dalyvauti šv. Mišiose ir
pasimelsti, kad kongregacijos įsteigė-
ja Motina Marija Kaupaitė būtų pa-
skelbta Palaimintąja. Mišios vyks se-
selių motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Mišias au-
kos St. Pascal parapijos kun. Paul
Seaman.

�Hilton (Oak Lawn, IL) viešbu-
tyje balandžio 20 d., sekmadienį,
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildijos 40–oji jubi-
liejinė vakarienė. Pradžia 1 val. p. p.

�Lietuvių operos spektaklis G.
Verdi ,,La Traviata” įvyks balandžio
27 d. Morton mokyklos salėje (2423
S. Austin Blvd., Cicero). Bilietus į
Lietuvių operos spektaklį galite nu-
sipirkti: siuntinių persiuntimo įstai-
goje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia
,,Seklyčios” (2719 W. 71st St., Chi-
cago), parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago) ir
Palaimintojo J. Matulaičio misijos
prieangyje prieš ir po šv. Mišių.  Bi-
lietus prašome įsigyti iš anksto, nes
spektaklio dieną prie įėjimo į salę
bilietai bus 5 dol. brangesni.

�Gegužės 2 d., penktadienį Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
įvyks Giedros Mažrimienės tapybos
darbų parodos ,,Šypsena mamai” ati-
darymas. Tai bus vakaras, skirtas ma-
mytėms. Šilti Giedros tapybos darbai,
vaikų koncertas tikrai padovanos
šypseną mamytėms. Atidaryme daly-
vaus autorė. Vakarą rengia Ateiti-
ninkai sendraugiai ir Čiurlionio ga-
lerija. Pradžia 7:30 val. v. 

�Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pija, Detroit švenčia ypatingą šventę
– šimto metų sukaktį ir Šiluvos Ma-
rijos 400 metų  jubiliejų. Kun. Ričar-
das Repšys ir parapijos taryba deda
daug pastangų ir darbo, kad ši šventė
visiems dalyviams ilgai liktų atmin-
tyje ir kviečia Detroit apylinkių lietu-
vius gausiai dalyvauti balandžio 27 d.
10:30 val. r. iškilmingose šv. Mišiose,
kurias koncelebruos arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius kardinolas
Adam Maida ir prelatas Edmundas
Putrimas.

�ŠALFASS senjorų vyrų krepši-
nio turnyras (per 35 m. amžiaus)
įvyks Elizabeth, NJ š.m. balandžio 5
d. nuo 9 val. r. iki 7 val. v. Varžybos
vyks Dr. Albert Einstein Academy
,919 North Broad St., Elizabeth, NJ
07208. Veteranų krepšinio turnyrą
rengia ,,Liepsnos” sporto klubas. Po
varžybų vyks apdovanojimai ir va-
karonė Šv. Petro ir Povilo parapijos
salėje, 216 Ripley Pl., Elizabeth, NJ
07206. Visas komandas, norinčias
dalyvauti šiame turnyre, prašome
registruotis tel.: 732-713-5108  (Žilvi-
nas Bublys) arba el. paštu:

zilvis_bublis@yahoo.com 

�Los Angeles Šiluvos šventės
rengimo komitetas praneša, kad Šilu-
vos Marijos Apsireiškimo 400 metų
jubiliejus Los Angeles bus švenčia-
mas  š. m. gegužės 4 d., sekmadienį,
3:30 val. p.p. Our Lady of the Angels
katedroje, 555 Temple St. Los An-
geles. Pagrindinis šv. Mišių celebran-
tas – Kauno metropolitas arkivysku-
pas Sigitas Tamkevičius. Laukiama
prelato Ed. Putrimo bei kitų svečių.
Kviečiame visus susijungti bendroje
maldoje, taip parodydami Los Ange-
les lietuvių gyvastingumą ir ištikimy-
bę savo tikėjimui bei Mergelei Mari-
jai. Pripildykime katedrą savo malda.
Po Mišių iškilminga vakarienė Šv.
Kazimiero parapijos salėje. Informa-
ciją teikia Marytė Newsom tel.: 310-
553-2836 ir Šv. Kazimiero parapijos
raštinė tel.: 323-664-4660.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

LOS ANGELES DRAMOS
SAMBŪRIO 

SPEKTAKLIS KOMEDIJA
,,REIKIA ARKLIO” 

VYKS BALANDŽIO 6 D.,
SEKMADIENĮ, 2 VAL. P. P. 

JAUNIMO CENTRE 
Po spektaklio Jaunimo cen-

tro kavinėje bus vaišės. 
Visi kviečiami.

Rengia ,,Margutis II”.

Balandžio 6 d. 12:15 val. p. p. 
PLC didžiojoje salėje,  

įvyks 
JAV LB Lemonto apylinkės

metinis  susirinkimas. 

Norinčius aktyviai dalyvauti 
bendruomenės veikloje, 
kviečiame kandidatuoti 

į apylinkės valdybą. 

Tel. informacijai: 
708-974-0591.

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Southfield taryba tariasi su parapijiečiais artėjančio parapijos šimtmečio
reikalais. Pirmoje eilėje iš kairės: Teresė Vaitkūnaitė, Eglė Garbonkienė, kun. Ričardas Repšys, Simona Gav-
rilenko, Ina Hudson ir Alma Butkūnienė. Stovi: Vida Juškiene, Rusnė Kasputienė, Vida Pekorienė, Kastytis
Giedraitis, Izabelė Korsakienė, Elena Alkuvienė, Mykolas Abarius, Auksė Vencienė, Aldona Šontienė, Anatolius
Viskantas, Liūda Rugienienė ir Paulius Butkūnas. Dėl  registracijos skambinti R. Valkauskui (248-722-8886), T.
Vaitkūnaitei (586-719-5570) ir A. Butkūnienei (734-464-9171).                                         Algio Rugieniaus nuotr.

Kovo 5 d., 
eidamas 94-uosius,

Kanadoje mirė 
kultūros veikėjas, 
Mažosios Lietuvos 

enciklopedijos vyriausiasis
organizatorius ir 

tvarkytojas, Klaipėdos 
universiteto humanitarinių
mokslų garbės daktaras

Vilius Pėteraitis.

Velionis buvo daugelio draugijų steigėjas ir narys. Jaunystėje ėmėsi
organizatoriaus pareigų: 1934–1935 m. buvo sporto draugijos „Žardė”,
1938 m. – VDU studentų draugijos „Mažoji Lietuva” pirmininkas, išeivijo-
je tapo vienu svarbiausių lietuvininkų sąjūdžio veikėjų. Jo pareigų sąrašas:
Mažosios Lietuvos Tarybos narys, Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos
steigėjas, nuo 1952 m. su pertraukomis – pirmininkas, Centro valdybos
narys. Nuo 1954 m. Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio centro komi-
teto narys, nuo 1992 m. garbės pirmininkas, nuo 1956 m. Kanados lietuvių
bendruomenės tarybos narys. Vienas Mažosios Lietuvos fondo steigėjų,
1985–1992 m. ir nuo 1998 m. vicepirmininkas, 1992–1998 m. pirmininkas.
Redagavo Jono Užpurvio knygą „Trys kalbinės studijos” (1990) ir kitus
Mažosios Lietuvos fondo leidinius. Visi jo paties ir rūpestingai spaudon
palydėti kitų autorių veikalai yra didelės išliekamosios vertės.

Jo iniciatyva išeivijoje įsteigta dr. Vydūno premija, ,,Mažosios Lietuvos
enciklopedijos” rengėjams ir autoriams teikta Pėteraičių šeimos Ariadnos
premija. Skatino akademinį jaunimą. Klaipėdos universiteto studentai už
geriausias studijas apie Mažąją Lietuvą ir Prūsiją nuo 1993 m. buvo
apdovanojami Velionio pastangomis ir Mažosios Lietuvos fondo parama
įsteigta Liudviko Rėzos premija. Turėjo turtingą ir vertingą asmeninį
archyvą, kurį 2001 m. perdavė Klaipėdos universiteto mokslinei bib-
liotekai. Nepaisant garbaus amžiaus, nuolat lankėsi Lietuvoje, nes norėjo
spartinti darbus ir juos kreipti mažlietuviška linkme. Iškili asmenybė buvo
įvertinta ir pripažinta. Valstybės vadovas Valdas Adamkus V. Pėteraitį 2002
m. už viso gyvenimo nuopelnus apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Gražiai dirba JAV LB Lemonto apy-
linkė, vadovaujama Irenos Vili-
mienės.      L. Apanavičienės nuotr.


