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Lietuvai mestas iššùkis totalitariniû
režimû vertinimo ES renginyje

Išeiviai neturès
atstovo Seime

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS) –
Emigrantai iš Lietuvos neturės jų in-
teresams atstovaujančio parlamenta-
ro, nes seimūnai atmetė Seimo rinki-
mų įstatymo pataisą, kuria buvo siū-
loma įsteigti atskirą vienmandatę
apygardą. Joje atstovą į parlamentą
būtų rinkę tik užsienio lietuviai.

Minėtą įstatymo pataisą siūlė
socialdemokratas Justinas Karosas.
Liberalsąjūdietis Eligijus Masiulis
ragino parlamentarus eiti į koją su
laiku ir suteikti galimybę emigran-
tams iš Lietuvos dalyvauti valstybės
valdyme. ,,Tai būtų ir parodymas,
kad Seimas nesišalina nuo tų žmonių
lūkesčių ir problemų, vienijasi su
jais, sudaro sąlygas dalyvauti mūsų
valstybės valdyme”, – sakė E. Ma-
siulis.

Prezidentas aptarè ,,prot¨”
grâžinimo Lietuvai problemâ

Prezidentas V. Adamkus (k.) priėmė iš užsienio grįžusius Lietuvos verslininkus ir
mokslininkus. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, balandžio 9 d. (Liberalų
sąjūdžio frakcijos inf.) – Liberalų są-
jūdžio frakcijos atstovai Gintaras Ste-
ponavičius, Eligijus Masiulis ir Dalia
Teišerskytė kartu su kitais Seimo na-
riais registravo pataisą naujos redak-
cijos Pilietybės įstatymo projektui,
kuria siūlo įtvirtinti teisę išlaikyti
Lietuvos Respublikos pilietybę ir iš-
eiviams, įgijusiems NATO šalių pilie-

tybę. Liberalai ragina būtinus Pilie-
tybės įstatymo pakeitimus Seimui
svarstyti skubos tvarka.

G. Steponavičiaus įsitikinimu,
darbo grupės pasiūlytas įstatymo
projektas užkirto kelią išeiviams, tu-
rintiems JAV, Kanados, Norvegijos ir
kitų NATO valstybių narių pilietybę,
išsaugoti Lietuvos pilietybę. Anot
parlamentaro, Seimas turi ištiesti

ranką Lietuvos žmonėms, siekian-
tiems išlaikyti ryšį su savo valstybe.

Liberalas G. Steponavičius nesu-
tiko su darbo grupės, rengusios pilie-
tybės įstatymo pataisas, sprendimu
atimti dvigubos pilietybės galimybę iš
didelės dalies lietuvių išeivių, kurių
bene daugiausia gyvena JAV.

Praėjusią savaitę kartu su kitais
darbo grupės nariais politikas pateikė
,,Atskirąją nuomonę dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės įstatymo pa-
keitimo įstatymo projekto”.

Vilnius, balandžio 10 d. (ELTA)
– Prezidentas Valdas Adamkus daly-
vavo susitikime, kuriame buvo apta-
riami aukštos kvalifikacijos darbuo-
tojų grąžinimo į Lietuvą klausimai.
Susitikime dalyvavo iš užsienio grįžę
Lietuvos verslininkai ir mokslinin-
kai, taip pat Lietuvos verslo ir mokslo
atstovai, kurie susiduria su Lietuvos
,,protų” grąžinimo problema.

Susitikimo metu buvo kalbama,

kokių priemonių reikia imtis siekiant
sukurti daugiau aukštos kvalifikaci-
jos darbo vietų, kurios sudarytų pas-
katas emigravusiems Lietuvos ,,pro-
tams” sugrįžti. Su diskusijos daly-
viais prezidentas aptarė struktūrinių
pertvarkų būtinybę, ypatingą dėmesį
skirdamas aukštojo mokslo pertvar-
kai, užsieniečių teisinės padėties ge-
rinimo galimybėms, socialinės drau-
dimo sistemos peržiūrai.

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Totalitarinių režimų vykdytų nusi-
kaltimų įvertinimo renginyje Briuse-
lyje Lietuvai bei kitoms postsovieti-
nėms valstybėms mestas iššūkis –
Europos Komisijos (EK) Teisingumo,
laisvės ir saugumo direktorato vado-
vas Jonathan Faull, nedalyvavęs vi-

suose svarstymuose, vienašališkai su-
dėliojo išvadas, kurioms nepritarė
daugiau kaip pusė renginio dalyvių.

Tokiais įspūdžiais apie Briuselyje
vykusius viešuosius svarstymus dėl
totalitarinių režimų įvertinimo Euro-
pos Sąjungos (ES) lygiu dalijosi juose
dalyvavęs Vilniaus universiteto Tei-

sės fakulteto docentas Dainius Žali-
mas ir Tarptautinės komisijos nacių
ir sovietinio okupacinių režimų nusi-
kaltimams Lietuvoje įvertinti vyk-
dantysis direktorius Ronaldas Ra-
činskas.

Pasak R. Račinsko, viešųjų klau-
simų turinys buvo ,,normalus ir tei-
giamas”, nors buvo matyti tam tikras
nuomonių skirtumas tarp senųjų ES
šalių ir neseniai prisijungusių valsty-
bių. Atėjus apibendrinimų laikui, Lie-
tuva bei kitos Baltijos valstybės sura-
šė pirmines išvadas ir po dokumentu
surinko apie 40-ties dalyvių parašus
iš 70 dalyvavusiųjų iš viso. Tačiau esą
nedalyvavęs visame renginyje netikė-
tai pasirodė J. Faull ir ,,per 10 minu-
čių sudėliojo keturis pagrindinius ak-
centus”, kurių pagrindinė nuostata,
pasak R. Račinsko, – EK supranta ky-
lančias problemas ir atsižvelgs į nau-
jųjų ES narių siūlymus, jeigu tam ne-
prieštaraus Rusija.

,,Mūsų bandymas labai gerano-
riškai viską daryti, Nukelta į 6 psl.

1939 m. pasirašytas Molotovo–Ribbentropo paktas nulėmė 1940 m. prasidėjusią
Lietuvos okupaciją, represijas, krašto sovietizaciją, trėmimus.

Parlamentarai dvigubâ pilietybê
siùlo didesniam išeivijos ratui
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” futbolininkai iškovojo tašką
Balandžio 6 d. įvykusiose pir-

mose „Metropolitan” lygos I divizijos
pirmojo rato rungtynėse LFK „Litua-
nicos” futbolininkai išplėšė vieną
tašką, sužaisdami lygiosiomis (3:3) su
serbų „Belgrade” vienuolike. Rungty-
nių pabaigoje lietuviai pirmavo 3:2,
bet varžovams pavyko išlyginti rezul-
tatą 11 metrų baudiniu.

Šis susitikimas buvo permai-
ningas ir gana įdomus. Nors lietuviai
turėjo daugiau progų, tačiau laimė
nebuvo jų pusėje.

Vadovaujant naujam treneriui
Algiui Grochanskui ir atėjus beveik
20 žaidėjų, komandos vadovas turėjo

nemažą pasirinkimą ir galimybę juos
keisti. Girdėjome, kad dabar vyksta
reguliarios treniruotės, o tai teikia
vilčių, kad komanda vėl galės grįžti į
„major” diviziją, iš kurios prieš
keletą metų iškrito.

Po šių rungtynių pirmenybinėje
lentelėje niekas nepasikeitė. „Litua-
nica” su 14 taškų (įvarčių santykis
15:17) ir toliau liko 5-oje vietoje. Tuo
tarpu „Belgrade” – 12 taškų, (22:22
įvarčių santykis) užima 6-ą vietą.
Kitos praėjusį sekmadienį numatytos
rungtynės buvo atidėtos. Pirmoje
vietoje yra „Real FC” su 18 taškų.

BÈGIMAS

Rungtyniaus su „Lightning” komanda
Antrąjį pirmenybinį susitikimą

„Lituanicos” vyrai žais šį sekma-
dienį, balandžio 13 d., 3 val. p.p. iš-
vykoje – Yorkville, IL aikštėje su
„Lightning” vienuolike.

Ši lenkų komanda, kuri irgi
anksčiau rungtyniavo „major” divizi-
joje, atsisakiusi samdomų žaidėjų,

rudens rate iš 8 rungtynių nelaimėjo
nė vieno taško (įvarčių santykis
8:37).  Atrodo, kad ir lietuviai galės
įmušti nemažai įvarčių ir pagerinti
savo santykį, kuris labai reikšmingas,
kelioms komandoms turint vienodą
taškų skaičių.

Posėdžiavo „Lituanicos” valdyba
Balandžio 5 d. PL centre, Lemon-

te posėdžiavo LFK „Lituanicos” va-
dovybė.

Čia buvo išrinktas ir naujas val-
dybos pirmininkas:  Dainių Ruževi-
čių pakeitė  Virgis Marčinskas, kuris
jau ilgesnį laiką buvo klubo vadovy-
bėje. Sekretoriumi liko Gediminas

Bielskus, o išdininku Algis  Zama-
laitis.

Dar vis sunkiai sekasi išspręsti
aikštės prie PL centro taisymo klau-
simą, darbai labai mažai pajudėję į
priekį, mors ir pinigų šiam reikalui
turima.

Chicago „Fire” namuose laimėjo
Antrose profesionalų „Major

League Soccer” lygos rungtynėse
(pirmosios išvykoje prieš Salt Lake
City komandą baigėsi rezultatu 1:1)
namuose, žaidžiant prieš stiprią New
England „Revolution” ekipą, buvo
pelnyta pergalė 4:0.

Balandžio 3 d. Čikagos pietvaka-
rinėje dalyje esančiame „Toyota”
parke, stebint 15,553 žiūrovams,
„Fire” žaidėjai nudžiugino savo ger-
bėjus, nes kelis kartus „Revolution”
čikagiečiams yra pastoję kelią at-
krentamosiose rungtynėse kovojant
dėl JAV čempionų titulo.

Tačiau penktadienio vakare vaiz-
das buvo kitoks. Jau 4-ą minutę čika-
gietis  Chad Barret išvedė komandą į
priekį 1:0. Tada aikštę už labai
šiurkštų žaidimą turėjo palikti svečių
futbolininkas Jeff Larentowicz ir  jie
buvo priversti žaisti dešimtyje. Tai
palengvino čikagiečiams mušti įvar-
čius, du kartus iš eilės pasižymėjo iš
Lenkijos atvykęs futbolininkas  To-
masz  Frankowski, kuris rezultatą

padidino iki 3:0. Paskutinį įvartį į
„Revolution” vartus iš 11 metrų bau-
dinio įmušė meksikietis Cuanthemoc
Blanko, baigęs čikagiečių įvarčių se-
riją, užtvirtindamas pergalę – 4:0.

Lietuvos rinktinė pakilo 
pasaulinėje lentelėje

Trečiadienį Tarptautinė Futbolo
Federacija (FIFA) paskelbė naują
pasaulio rinktinių vertinimo lentelę.
Prieš mėnesį 55-oje vietoje buvusi
Lietuva dabar stovi 48-oje vietoje,
kurią ji dalijasi su Belgijos futbo-
lininkais.

Per mėnesį laiko Lietuva „uždir-
bo” 49 taškus ir padidėjo nuo 571 iki
620. Latvijos rinktinė (428 tšk.) liko

toje pačioje 73-čioje vietoje. Tuo
tarpu Estija (261)iš 129-sios vietos
pakilo į 119-ą.

Iš viso pasaulinėje lentelėje yra
minimos 202 rinktinės, o jų priekyje
eina 1. Argentina, 2. Brazilija, 3.
Italija, 4. Ispanija, 5. Vokietija. JAV
kaimynė Meksika rikiuojasi 16-oje
vietoje, o amerikiečiai iš dvidešim-
tuko iškrito.

V. Marčinskas (dešinėje) – naujas valdybos pirmininkas.  E. Šulaičio nuotr.
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EDVARDAS  ŠULAITIS

Jau buvome rašę apie trijų sporto
šakų (bėgimo, plaukimo ir dviračių)
sportininką Luką Veržbicką, kuris
praėjusį rudenį savo amžiaus grupėje
laimėjo JAV „Cross Country” bėgimo
čempionatą. Neseniai jis pasiekė nau-
ją savo karjeros rekordą – kovo mėne-
sio paskutinį sekmadienį Čikagoje
įvykusiame „Bank of America  Sham-
rock  Shuffle” masiniame bėgime iš
apie 30,000 dalyvių atbėgo 11-as, o
savo amžiaus grupėje (15–19 m. am-
žiaus) – pirmas.

Šis sausio mėnesį savo 15-ąjį gim-
tadienį atšventęs lietuvis 8 kilometrų
atstumą įveikė per 25 min. ir 31 sek.,
o laimėtojas Brian Olinger iš Wester-
ville, Ohio, atbėgo per 23 min. 9 sek.

Šias lenktynes baigė 22,575 bė-
gikai: 10,397 vyrai ir 12,178 moterys.
Visi geriausius laikus bėgime pasiekę
sportininkai buvo vyresni nei 20
metų. Tarp jų patekęs vienintelis
penkiolikmetis L. Veržbickas, gyve-
nantis Čikagos priemiestyje New

Lenox, IL, yra tenykštės Liberty mo-
kyklos mokinys.

Pirmasis savo amžiaus grupėje

Šiame bėgime apdovanojimus
gavo ir atskirų grupių bei lyčių laimė-
tojai. Tarp 15–19 metų vaikinų
bėgikų pergalę šventė Lukas, kuris
25:31 min. rezultatu beveik dviem
minutėmis aplenkė antrosios vietos
laimėtoją Ob Vincent iš Čikagos (jo
laikas 27:22 min., amžius – 19 metų).
Trečias liko taip pat 19-metis iš West
Bend, WI su 29:20 min. laiku. Kitas
šios grupės 15-metis čikagietis Danny
Noren nuotolį įveikė neįspūdingu
34:40 min. rezultatu.

Šis bėgimas parodė, kad lietuviui
L. Veržbickui lygių nėra ne tik tarp
15-mečių, bet ir tarp gerokai už jį
vyresnių bėgikų.

Laimėjo 1 mylios bėgimą

Balandžio 3 d. Lukas dalyvavo
savo New Lenox Liberty mokyklos

surengtose sezono atidarymo bėgimo
rungtynėse. Lyjant lietui, lietuvis
vienos mylios atstumą įveikė pirmas
– per 4 min. ir 24 sek. Jo laikas buvo
7 sek. geresnis už Illinois rekordą!

Balandžio 26–27 dienomis L.
Veržbickas dalyvaus JAV duatlono
čempionate Richmond mieste, Vir-
ginia valstijoje. Šioje rungtyje, suside-
dančioje iš bėgimo ir lenktynių dvi-
račiu, jis savo amžiaus (13–15 metų)
grupėje tikisi laimėti I vietą. Čia
varžybos prasidės 5 km bėgimu, to-
liau 20 km reikės įveikti dviračiu ir
baigsis vėl 2,5 km bėgimu.

Visą žiemą Lukas praleido lavin-
damasis plaukime ir dviračių sporte.
Jis turi viltį tapti JAV triatlono čem-
pionu ir tikisi 2016 m. atstovauti
šiam kraštui olimpinėse žaidynėse.

Sporto žinovai lietuvį jau dabar
ragina dalyvauti triatlono pasaulio
pirmenybėse, nes pagal rezultatus jis
visose trijose šakose yra pakankamai
geras. Tačiau Luko tėvai pataria jam
neskubėti su aukšto lygio varžybo-
mis, stengtis labiau subręsti ir su-
tvirtėti, o tada eiti į kovą su gerokai
už save vyresniais pasaulio sporti-
ninkais.

Gražus Luko Veržbicko pasirodymas



DRAUGAS, 2008 m. balandžio 11 d., penktadienis                    3

Vytautas V. Landsbergis (kino reñisierius)

KITU ÑVILGSNIU    AR VALDAS ADAMKUS 
IŠLIEKA MORALIOS 

POLITIKOS ŠAUKLIU?
SAULIUS SPURGA

Nemažai laiko turės praeiti, kol
suvoksime, kas įvyko balandžio 3-iąją
Bukarešte. Per NATO vadovų susi-
tikimą deklaruota, jog Ukraina ir
Gruzija taps NATO narėmis. Prie
tokio sprendimo prisidėjo ir Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus, kuris,
pasisakydamas, sakoma, aštuonis
kartus trinktelėjo kumščiu į stalą.

Stumtelėtos civilizacijų 
ribos

Emocinga Lietuvos prezidento
kalba ir aktyvi kitų Vidurio ir Rytų
Europos valstybių vadovų laikysena
lėmė, kad NATO atvėrė duris Gru-
zijai ir Ukrainai, kurios iki tol sun-
kiai galėjo tikėtis pakvietimo į San-
tarvę.

Tik paviršinė tokio NATO vado-
vų sprendimo prasmė yra susijusi su
saugumu, garsiuoju penktuoju NATO
sutarties straipsniu, formaliais na-
rystės reikalavimais ir pan. Svarbiau-
sia šio įvykio reikšmė yra ta, kad bu-
vo dar kartą patvirtintas didžiojo
Vakarų mito veiksmingumas, duotas
dar vienas postūmis plėstis laisvės ir
demokratijos zonai. Šis sprendimas
ginčija įsitvirtinusią sampratą apie
civilizacijų ribas ir jau dabar formuo-
ja kitokią Vidurio ir Rytų Europos,
Kaukazo, o tuo pačiu ir viso pasaulio
ateities istoriją. Ukrainoje gyvena 46
mln. gyventojų. Prilipink tuos 46 mi-
lijonus kaip satelitinę valstybę prie
Rusijos arba, priešingai – įjunk juos į
Vakarų bloką ir regione matysime la-
bai skirtingą vaizdą.

Sprendimas priimtas dramatišku
laiku, sparčiai skleidžiantis naujosios
Rusijos tapatybei. Šalyje palikti tik
simboliniai demokratijos papuošimai.
Žodis „demokratija” rusų kalboj
virtęs beveik keiksmažodžiu, žmonės
skatinami džiaugtis ne laisve, o tikra
ar tariama savo šalies didybe. Tam
yra pagrindo — jau 10 metų valsty-
bės ekonomika auga vidutiniškai po 7
proc. kasmet. Rusijos politinė, eko-
nominė ir kultūrinė įtaka Ukrainoje
milžiniška, trečdalis gyventojų geriau
kalba rusiškai, nei ukrainietiškai (ir,
beje, tik menka Ukrainos gyventojų
dalis norėtų, kad šalis įstotų į
NATO), tačiau vis dėlto to neužteko,
kad šalis būtų paglemžta. Tiesa, šian-
dien niekas negali pasakyti, kaip pa-
sisuks politiniai vėjai Ukrainoje arti-
miausiais metais, ar šalis tikrai kada
nors taps NATO nare. Tačiau užgau-
ta styga, kai Vakarai atvėrė Ukrainai
duris, pakvietė, įvertino kaip savą,
ilgai virpės, neduos ramybės, sės viltį

ar paniką ir tarp geopolitikos šach-
matininkų, ir tarp eilinių piliečių.

Ukrainos ir Gruzijos kvietimo į
NATO istorija pravėrė duris į tai,
kaip kartais būna kuriama pasaulio
istorija. Vienintelė emocijų žiežirba
gali sudeginti visus geopolitinius
galios žaidimus, didžiavalstybinius
išskaičiavimus, logiškai nepriekaiš-
tingas „smegenų centrų” strategijas.
Visur yra tik žmonės. Galima spė-
lioti, kiek prie tokio sprendimo pri-
sidėjo aplinkybė, kad dviejų valsty-
bių, kurios ilgą laiką Ukrainos ir
Gruzijos priėmimą į NATO stengėsi
vertinti formaliai ir pragmatiškai,
Prancūzijos ir Vokietijos, vadovai turi
asmeninių sąsajų su Vidurio ir Rytų
Europa: Nicolas Sarkozy tėvas yra
vengras imigrantas, o Angela Merkel
gyveno Rytų Vokietijoje. Gana gražus
buvo vaizdas, kai Angela Merkel Val-
dui Adamkui pasakojo savo įspūdžius
po jo kalbos: „Jaučiausi kaip katė,
kuri nori nugvelbti mažytį paukšte-
lį... Mane tai labai sujaudino.” Sunku
įsivaizduoti Angelą Merkel, susiki-
busią už parankės su Rolandu Paksu.
Arba net ir su Kazimira Prunskiene.
Iš V. Adamkaus orumo neatimsi.

Prezidento pareiškimai –
prieštaringi

Šiame kontekste, be abejo, aktu-
alus klausimas: ar dėl V. Adamkaus
autoriteto bei nuopelnų užsienio poli-
tikoje neturėtume būti tokie reiklūs
vertindami jo laikyseną mūsų vidaus
politikoje? Manau, kad jokių indul-
gencijų čia būti negali.

Be abejo, prieš kritikuojant pre-
zidentą, kuris yra ir tam tikras Lie-
tuvos valstybės simbolis, dera pagal-
voti du, o gal ir tris kartus. Tačiau jau
turima nepriklausomos valstybės gy-
venimo patirtis leidžia daryti išvadą,
kad užmerkus akis, padarius nuolai-
das stabilumo, įvaizdžio, šios valan-
dos intereso vardan anksčiau ar vė-
liau tai sugrįžta bumerangu. Realy-
bės neigimas sunkiai suderinamas su
demokratinės valstybės keliu.

Galbūt kažkur kažkada pavyko šį
ar tą asimiliuoti, pakeisti, nuslėpti.
Sakoma, pavogti šimtą dolerių yra
vagystė, o šimtą milijonų — jau gar-
bingas verslas. Padaryti politinę klai-
dą yra blogai, užtat sukėlęs vietinę ar
net pasaulinę katastrofą politikas
užsitarnauja šlovę kaip tautos savi-
monės formuotojas. Nemanau, kad
Lietuvos politikams tiktų tokios didy-
bės aura – juolab kad vienaip ar
kitaip ir už anksčiau minėtus darbus
tenka susimokėti. Šalis nedidelė, po-
litikai yra mūsų bendruomenės na-
riai, juos matom iš arti. NATO vado-
vų sprendimas davė pagrindą ateities
istorijai, taip pat ir dabartinis aukš-
čiausių mūsų politikų elgesys suteiks
pagrindą ilgiems ateities metams.
Moralumo reikalavimai naujam būsi-
mam šalies prezidentui formuluojami
jau šiandien.

Žinoma, kalbu visa tai vien todėl,
kad pastebiu keistų dalykų preziden-
to laikysenoje. Prieš dvejus metus
prezidentas V. Adamkus save apsibrė-
žė kaip moralios politikos šauklį – tai
buvo principinga, nuosekli ir kon-
struktyvi       Nukelta į 11 psl.

Kas paaiškins, kodėl
pradėjęs nuo morali-
nių kriterijų taikymo,
šiuo metu prezidentas
nedaužo dėl jų kumš-
čiu stalo?

Už Lietuvą be šiukšlių
I

Yra žmonės, kurie šiukšlina. Yra
žmonės, kurie tas šiukšles tvarko.
Žmonių, kurie tvarko, yra žymiai ma-
žiau, negu tų, kurie šiukšlina. Užten-
ka bet kuriame Vilniaus priemiestyje
nuo asfaltuoto kelio pasukti į arti-
miausią šalikelę ir pamatysime, kad
tautinis susitvarkymo būdas – nu-
vežti savo šiukšles iki artimiausio
miškelio – yra itin paplitęs. 

Po pasaulio pabaigos kitų galak-
tikų antropologai galės nagrinėti tas
niekam nenaudingas homo‘šiukšlens
iškasenas, svarstydami, kad tai gal-
būt atspindi chaosą bei savižudišką
netvarką vartotojiškos visuomenės
mutanto žmogaus-šiukšlintojo vidu-
je. Bet kas mums iš to – šaukštai (ir
kitos plastikinės lėkštutės), taip sa-
kant, jau bus po pietų.

II

Galima būtų šiukšlintojus bausti
piniginėmis baudomis, sodinti į ka-
lėjimus, viešai išplakti Rotušės aikš-
tėje ar net nukirsti rankas bei kitas
galūnes – bet tai, sakytume, kažkuria
prasme yra nežmoniška. O šiukšlinti
– žmoniška. Be to, bausmė yra tau-
tinį orumą žeidžiantis veiksmas,
varžantis žmogaus laisvę šiukšlinti
ten, kur tik anas („nabagas”) nori –
pamiškėje, televizijoje, tūlam dien-
raštyje ar internetiniame komentare.
Laisvė laisvai šiukšlinti – tai bene
pagrindinė laisvė, kurią lietuviai var-
gais negalais išsikovojo sausio 13-ąją.  

Laisvė susitvarkyti savame kie-
me irgi buvo lyg ir iškovota, bet ja
kažkodėl vis dar nepasinaudojama.
Gal tikrai, anot pranašo Mozės, tu-
rime pabraidžioti po savo šiukšlių
dykynę, kol išmirs vergai?  

Tad šiukšlinti nustosim – opti-
mistiniais paskaičiavimais – dar po
dvidešimt dviejų metų, jei iki to laiko
nebūsime apsidirbę iki ausų ir už-
troškę. 

III

Prieš kokią dešimtį metų lan-
kiausi pas bičiulį, gyvenantį Brook-
lyn, New York. Jis nuomojosi pirmą
namelio aukštą, o antrame gyveno
tūlas žmogėnas, atvykęs su šeima iš
labai neturtingos šalies. Tas bičiulis
pasiguodė, kad jo kaimynas nesi-
vargina išnešti šiukšlių iki kontei-
nerio, o verčia jas tiesiai per langą ir
jam atrodo, kad viskas tvarkoj, nes
kambary šiukšlių nebėra. Šiukšlės
pūva po langais ir skleidžia įvairius
kvapus... Bandė tūlasis bičiulis su dar
tūlesniu kaimynu pasišnekėti, bet
anas nesuprato, apie ką kalbama –
juk negaliu aš namie laikyti tų
šiukšlių! Šis prisiminimas paguodžia,
kad esame ne vienišiai žaliojoje pla-
netoje, šiukšlinantys savo kieme. 

IV

Estai – žmonės pragmatiški. Jie
nelaukia, kol gimtosios Estijos šiukš-
lynai savaime susitvarkys. Jie orga-
nizuojasi pilietinei, tautinei talkai.
Skaitai iš estų šalelės atskindančias
žinias ir širdis džiaugiasi:  

„Ar estams pavyks įgyvendinti
milžinišką tautinę idėją – per vieną

dieną, suėjus į masinę talką, išvalyti
savo šalį nuo 10 tūkst. tonų šiukšlių?
Tokios talkos bent ši pasaulio pusė,
ko gero, dar nėra mačiusi. Iš viso jau
užregistruota 10 tūkst. tonų šiukšlių,
suverstų keliuose tūkstančiuose krū-
vų visoje šalyje. Joms sutvarkyti per
vieną dieną reikalinga 40 tūkst. žmo-
nių armija, paskirstyta po 227 ad-
ministracinius vienetus. Estai savo
tautine idėja virtusią akciją pavadi-
no „Darom 2008” (Est. – „Teeme
2008”).

Ja siekiama ne tik sutvarkyti
šalį, bet ir skatinti ekologinį sąmo-
ningumą: didžiulė informacinė kam-
panija ir pats prisidėjimas prie talkos
turėtų paskatinti žmones atsakin-
giau žiūrėti į aplinką.

Estijoje gyvenantis lietuvis vers-
lininkas Andrius Kulvietis sako, kad
didžioji dalis visuomenės apie pro-
jektą žino ir yra nusiteikusi entu-
ziastingai. Daugelis jo pažįstamų,
kaip ir jis pats, ruošiasi dalyvauti.

Kasdien per televiziją ir radiją
rodoma reklama. Projekto partneriai
yra keli televizijos ir radijo trans-
liuotojai, aplinkos ministerija, di-
džiausi bankai, stambaus verslo įmo-
nės, nevyriausybinės ir jaunimo orga-
nizacijos. Asmeninę paramą išreiškė
Estijos prezidentas.

Jei akcija pavyktų, ji gali patekti
į Guinness rekordų knygą. Pasak A.
Kulviečio, tai gali būti pavyzdys lie-
tuviams, kaip kartu įmanoma nu-
veikti didžiulį darbą savo aplinkos
labui.

„Vienas išverčia kibirą ir pra-
sideda. Krūvos šiukšlių. Tokių šiukš-
lynų Lietuvoje yra dar daugiau negu
šičia – padėtis yra dar blogesnė. Ga-
lima būtų parodyti, kaip galima
tvarkytis” – sako nuo 1993 metų
Estijoje gyvenantis lietuvis.

(…) Besiregistruojantys savano-
riai gali nurodyti, ar turi automobilį
su priekaba arba kitų vertingų prie-
monių, o projekto regioniniai vadovai
atsakingi yra už darbo organizavimą:
kad visiems užtektų pirštinių, maisto
ir kad kiekvienas žinotų, ką turi
daryti.

Savivaldybės įsipareigoja įrengti
nekenksmingų šiukšlių surinkimo
punktus ir organizuoti jų išvežimą.
Gamintojų atsakomybės organiza-
cijos rengia kenksmingų atliekų,
elektronikos ir padangų surinkimą.

A. Kulvietis sako, kad dalyvaus,
tačiau priduria: „jei niekur neišvyk-
siu”. Panašu, kad, nepaisant entu-
ziazmo, kol kas abejonių turi ir kiti
Estijos gyventojai. Likus mėnesiui iki
akcijos užsiregistravo vos daugiau nei
8 tūkst.

Ar idėją pavyks įgyvendinti pla-
nuojamu mastu, sužinosime gegužės
3 dieną, šeštadienį.” Nukelta į 8 psl.

Laisvė laisvai šiukš-
linti — tai bene pag-
rindinė laisvė, kurią
lietuviai vargais ne-
galais išsikovojo sausio
13-ąją.
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LIÙDA RUGIENIENÈ

Nuo 1968 metais įvykusio susi-
rinkimo su vyskupu Thomas Gumb-
leton truko keli metai iki konkretaus
leidimo pradėti statyti bažnyčią ir
kitus pastatus. 1971 m. Statybos ko-
miteto pirmininko pareigas perėmė
Algis Rugienius. Architektas A. Kul-
pa-Kulpavičius buvo parengęs pui-
kius planus, tačiau Arkivyskupija
buvo nustačiusi griežtą 712,500 dol.
biu-džetą, o planai šią sumą viršijo
200,000 dol. Reikėjo atsisakyti daug
gražių architektūrinių idėjų, kai ką
sumažinti, kai ką pakeisti, išsivystė
ilgiausias pokalbis tarp Arkivysku-
pijos ir Statybos komiteto. Kiekvie-
nas pakeitimas reikalavo ne vien pla-
nų perdirbimo, bet kartu turėjo gauti
leidimą Arkivyskupijos statybos ko-
misijoje. Arkivyskupijos delsimas at-
vedė prie akimirkos, kad tuo reikalu
buvo žadėta surengti demonstracijas.
Demonstracijas lietuviai rengdavo
miesto centre, taip primindavo Det-
roito visuomenei apie Lietuvos tikin-
čiųjų persekiojimą ir sulaukdavo
nemažai spaudos ir televizijos dėme-
sio. Gal būta tik sutapimo, tačiau po
tokių pokalbių leido statybą pradėti. 

Atsirado dar ir kita problema.

Architektas Kulpa buvo iš Kanados ir
neturėjo leidimo Michigano valstijoje
prižiūrėti statybą, reikėjo ieškoti kito
architekto. Statybos projektą tvar-
kyti perėmė Albertas Kerelis. Baž-
nyčios ir Kultūros centro statyba bu-
vo pradėta 1972 m. vasarą, statybą
vykdė ,,Felker Construction Co.’’

Tuomet Statybos komitetui ati-
teko pats sunkiausias ir svarbiausias
darbas, tai kas dieną sekti statybos
eigą, koordinuoti darbą ir prižiūrėti,
kad nebūtų prasilenkta su biudžetu.
Kainos kilo, reikėjo rūpintis, kad
būtų kaip nors įgyvendinti užsimoti
planai. Į pagrindinę statybos sutartį
nebuvo įtrauktas vargonų nupirki-
mas, bažnyčios suolai, kilimai, bažny-
tiniai baldai, vitražai, virtuvės įrengi-
mai, scenos reikmenys, Kultūros cen-
tro salės ir scenos grindys, sporto
inventorius, automobilių aikštės sut-
varkymas, drenažų ir kanalizacijos
sutvarkymas bei medžių sodinimas ir
žolės klojimas. Statybos komitetas
paaukojo šimtus valandų ir visi šie
poreikiai buvo įgyvendinti ne tik Sta-
tybos komiteto, bet ir rūpestingų pa-
rapijiečių pagalba, kurie padėjo įvai-
riais darbais, patarimais, aukomis ir
dovanomis. 

Naujos parapijos statyba labai
pagyvino Detroito lietuviškosios vi-
suomenės veiklą: buvo stebima staty-
bos pažanga, entuziastingai dirbo ne
tik vyresnieji, bet ir vidurinioji karta,
jaunimas, vaikai talkino tėvams. Visi
nekantriai laukė naujų pastatų staty-

Architektas Albertas Kerelis prie vykstančios statybos.

Statybos komitetas. Sėdi: kun. Alfonsas Babonas, arch. Albertas Kerelis,
kun. Mykolas Kundrotas, Antanas Dainius, dr. Adolfas Damušis. Stovi:
Viktoras Veselka, Algis Rugienius, Frank Zager ir Josep Chaps.

DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ PARAPIJOS ŠIMTMETIS 
(IV dalis)

bos pabaigos.

Prisimenant parapijos istoriją
negalima nepastebėti kito labai svar-
baus momento, tai parapijos konsti-
tucijos priėmimo ir Tarybos įsteigi-
mo. Parapijų tarybų reikalingumą
iškėlė Vatikano Antrasis suvažiavi-
mas. Detroite Arkivyskupijos Sinodas
1969 m. priėmė siūlymą: ,,Kiekviena
parapija įsteigia pasauliečių komisiją
ar tarybą, kuri turėtų pareigą ir
autoritetą tvarkyti visus adminis-
tracinius parapijos reikalus. Tarybos
sudėtis, sudarymo būdas ir specifinė
kompetencija turi būti nustatyta
demokratiniu parapijos žmonių bal-
savimu.” Buvo nutarta, kad Taryba
negali keisti veiklos linijos be admi-
nistratoriaus ar klebono pritarimo,
kita vertus, dvasininkai negali daryti
pakeitimų be Tarybos pritarimo.
Reikalingas sutarimas, tačiau dva-
siniuose reikaluose ir toliau turi va-
dovauti dvasininkai.

Parapijų tarybų steigimas kaip
tik sutapo su Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijos perkėlimu ir naujų pas-
tatų statyba. Tarybos organizavimui
buvo įsteigtas iš vienuolikos asmenų
Laikinasis komitetas, kuriam pirmi-
ninkavo Rapolas Valatka. Posėdžiuo-
se dalyvaudavo kun. Mykolas Kun-
drotas ir kun. Alfonsas Babonas. Per
nepilnus du mėnesius Komitetas
turėjo net devynis posėdžius, paruošė
parapijos tarybos konstitucijos pro-
jektą, tarybos sudėties pasiūlymą,
surinko kandidatus į pirmąją tarybą,

informavo parapiją. Pirmasis parapi-
jos susirinkimas priėmė konstitucijos
projektą, kurį paruošė prof. dr.
Justinas Pikūnas ir Rapolas Valatka.
1970 metais buvo išrinkta Taryba,
viena iš pirmųjų Detroito Arkivys-
kupijoje. Pasiskirstyta pareigomis:
parapijos administratorius – kun.
Mykolas Kundrotas, pirmininkas –
Rapolas Valatka, vicepirm. – Algis
Rugienius, sekretorius – Jonas Ur-
bonas, liturgijos komiteto pirm. dr.
Justinas Pikūnas, švietimo komiteto
pirm. – Andrius Butkūnas, statybos
komiteto pirm. – Antanas Dainius, fi-
nansų komiteto pirm. – Elžbieta Pau-
ražienė, administracijos komiteto
pirm. – dr. Leonas Bajorūnas, parapi-
jos bendruomenės komiteto pirm. –
dr. Vytautas Majauskas ir jaunimo
kom. pirm. – Lilė Gražulienė. Para-
pijos 1973 m. leidinyje Kęstutis Keb-
lys rašo: ,,Klebonas galėjo nuogąstau-
ti: ar naujas vienetas pajėgs tvarkyti
administracinius reikalus, ar pasau-
liečiai nepervertins savo galimybių,
ar nepradės kištis į reikalus, kurie
jiems nepriklauso, ar nepakenks pa-
rapijos vadovybės autoritetui? O
tarybai rūpėjo: ar klebonas leis nau-
jam vienetui sprendžiamuoju balsu
tvarkyti parapijos administracinius
reikalus, ypač opias statybos proble-
mas, ar nebus kompromituojami pa-
rapijiečių tautiniai reikalai, ar Ta-
ryba neliks tik galios neturinčiu
patariamuoju organu?” Savo kaden-
cijos metu pirmoji Taryba posėdžiavo
net 18 kartų.

Statant naujus pastatus buvo
įsteigtas Statybos fondo komitetas. Iš
pradžių fondui vadovavo Frank Za-
ger, o vėliau pirmininko pareigas pe-
rėmė Jonas Urbonas. Buvo vykdomas
Fondo vajus, stengtasi sutelkti
150,000 dol., tie pinigai buvo reika-
lingi įgyvendinti visus jau aukščiau
išvardytus numatytus poreikius, ku-
rie nebuvo įtraukti į bendrą biudžetą. 

Parapijos perkėlimo ir naujų pas-
tatų statybos reikaluose labai daug
padėjo lietuviškoji spauda, ypatingai
daug straipsnių rašė Vladas Selenis
,,Draugo” dienraštyje, Alfonsas Na-
kas ,,Naujienose”, Algimantas Asta-
šaitis (Al. Gimantas) ,,Tėviškės ži-
buriuose”, Jonas Urbonas papildė
straipsnius nuotraukomis. Nuolatos
informaciją teikdavo radijo laidos
,,Lietuviškas balsas” ir ,,Lietuviškos
melodijos”. 

(Bus daugiau)

Pirmoji Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos taryba. Sėdi: kun. Alfonsas Ba-
bonas, arch. Albertas Kerelis, klebonas kun. Mykolas Kundrotas, pirmi-
ninkas Rapolas Valatka, Elžbieta Pauražienė.  Stovi:  Jonas Urbonas, dr. Jus-
tinas Pikūnas, Algis Rugienius, Andrius Butkūnas, dr. Vytautas Majauskas,
dr. Leonas Bajorūnas ir Antanas Dainius.

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
klebonas Mykolas Kundrotas nuo
1955 m. iki 1974 m.

Kyla bažnyčios bokštas.  
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AČIŪ UŽ TIKRAI
LIETUVIŠKĄ VAKARĄ
Š. m. kovo 28 d. pristatyta ,,Dainavos” vyrų seksteto

nauja kompaktinė plokštelė ,,Šešiese”

Sako, kad kai tik lietuvis, tai ir
dainininkas. Ir iš tikro, Lietuvoje ne-
rasi kaimo, kuriame nebūtų dainingų
šeimų, kur nebūtų šeimyninių ins-
trumentinių ansamblių ir ansam-
bliukų. O kai pradedama ruoštis Pa-
saulinei lietuvių dainų šventei, tai
tuomet lietuviškose skambiose dai-
nose paskęsta ne tik visa Lietuva, bet
dabar jau ir visi pasaulio žemynai,
pradedant  Europa ir baigiant tolimą-
ja Australija, Pietų Amerika — visur,
kur gyvena lietuviai.

Šeima – lietuviškos dainos
lopšys

Prisiminkime, kada pradėjome
dainuoti, kada išgirdome pirmąsias
lietuviškas dainas? Tėvų namuose,
per tėvelių ar senelių gimtadienius,
vardadienius ar per religines ar tau-
tines šventes? Ir kiekvienai šventei
girdėdavome specialiai tik toms šven-
tinėms dienoms skirtas dainas ir, ži-
noma, giliai senovines – tautines,
liaudiškais himnais tapusias „Lie-
tuva brangi, mano tėvyne...” arba
,,Kur bėga Šešupė, kur Nemunas
teka..” Ir prisimenate, kas pradėdavo
tas dainas — ogi mama su tėčiu. O
jau vakarui įsismaginus, sekdavo
„Pjaun broliukai žalioj lankoj baltus
dobilėlius...” ir „Gera buvo gaspa-
dinė, gero vyro žmona”... Tai kaip gi
nedainuosi, jei dainavo ir dainuoja
tėveliai, dėdės, seneliai. Ir ne tik dai-
navo, bet dar ir armonikėlę pasiėmę
muzikavo, pritardavo dainoms, kaip
„Svirbin virpin Jurgis pačią, kad
pasiūtų terbą plačią, kad sutilptų
lašinių, penkios kapos kiaušių...”.
,,Tokioje polkoje sukdavosi ne tik jau-
nimas, tėveliai, bet ir seneliai, o su
jais ir mes vaikai”, – pasakoja Darius
Polikaitis ir tęsia: ,,Štai, iš kur į mūsų
– lietuvių širdis ir galvas – atėjo lietu-
viškos dainos, šokiai, žaidimai. Štai iš
kur mes – lietuviai visi dainininkai,
štai kodėl mūsų tautinės dainų šven-
tės – skambiausios ne tik Europoje,
bet visame pasaulyje.”

,,Tik sukūrę šeimą, su žmonele
sutarėme, kad žmona vaikus augins
ir rūpinsis jų auklėjimu, mokslais, o
aš dirbsiu ir darysiu pinigus, kad visi

būtų sotūs ir galėtų į mokslus eiti”, –
pasakoja Juozas Polikaitis, kai pasi-
džiaugiau, kad Amerikoje gimę ir au-
gę visi Polikaičiukai ne tik dainuoja,
bet ir kalba gražiausia lietuvių kalba.
,,Čia tikrai mano brangiosios žmonos
didžiausias nuopelnas, kad iki šių
dienų šeimoje išsaugojome lietu-
viškas tradicijas, o svarbiausia – lie-
tuvių kalbą.

Nuo pat pirmųjų vaikų žmona
Irena mokė lietuvių kalbos ir pasakų,
žaidimų, lietuviškų papročių... Buvo-
me nutarę namų aplinkoje kalbėti tik
lietuviškai ir niekaip kitaip. Vaikai
lankė paruošiamąsias lietuviškas mo-
kyklėles, pradėjo lankyti Maironio
lietuvišką mokyklą, ir įsivaizduojate,
kai jie nuėjo į angliškų mokyklų pir-
mąsias klases, jie nemokėjo angliškai.
Teko rimtai susiimti, kad pasivijus
anglakalbius. Ir pasivijo. Ir išmoko.
Ir dabar visai puikiai kalba ir ang-
liškai, ir lietuviškai”, – su pasitenki-
nimu pasakojo  J. Polikaitis. 

O mano atmintyje vis skamba tos
gražiosios lietuviškos dainos, tokios
švelnios ir tokios jautrios, kaip ma-
mos lopšinė, ir norom nenorom per-
šasi galvon mintis: čia gi Mamos – Po-
likaitienės širdelės stygos skamba,
sudėtos į vaikų širdeles. Tai jos švel-
numas persidavė į daininguosius ber-
niukus, ir jie dėl to tiek daug dainų
dainavo su Mamos dovanotu lyrišku
jausmu, pilnu meilės ir švelnaus, iš-
dykėliško jumoriuko.

Kreipiuosi į ant ,,Dainavos” vyrų
seksteto naujai sukurtos ir išleistos
plokštelės pasirašinėjantį Darių Poli-
kaitį – ansamblio įkūrėją, vadovą, di-
rigentą ir dainininką:

A.V.: Dariau, jūs dainuojate visi
„berniukai”?

Darius mane pataiso: Barzdoti
berniukai, – ir juokiasi.

A.V.: O kodėl tėčio nepakviečiate
į savąjį sekstetą – šešetuką, būtų gra-
žus septynetukas. Juk tėtis, kiek ži-
nau, dainuoja Jūsų vadovaujamame
,,Dainavos” chore?

D. P.: Iš tikro, tėtis dainuoja, ir
visai gražiai. Tikrai, gera mintis, teks
pagalvoti, kaip gražiau įterpti ir tėtį,
– juokiasi sūnus, maloniai, kreipda-
masis:                     Nukelta į 8 psl.

,,Dainavos” vyrų sekstetas (trūksta Andriaus Polikaičio).
Lidijos Polikaitienės nuotr.

LF pranešimas

Lietuvių Fondo narių metinio
suvažiavimo, kuris įvyks š. m. ge-
gužės 3 d., metu bus renkamas treč-
dalis LF Tarybos narių, t. y. 6 nariai
(direktoriai), 3 metų kandencijai. LF
Nominacijų komisiją sudaro: pir-
mininkas Vytas Narutis, nariai: dr.
Kazys Ambrozaitis, Daina Kojelytė,
Almis Kuolas ir dr. Antanas Razma.

LF siūlo susipažinti su šiųmeti-
niais LF kandidatais. Pirmoji kandi-
datė — Violeta Gedgaudienė.

– Kada ir kaip Jūs pradėjote
savo veiklą Lietuvių Fonde? 

– Iš tikrųjų, neatsimenu, kuriais
metais.  Per vieną šventę Los Angeles
parapijos salėje susitikau su Marija
Remiene ir ji įtikino mane, kad reikia
sudaryti komitetą Lietuvių Fondo pa-
ramai.   Kadangi jau dirbau su Lietu-
vių Bendruomene, skautais ir lietu-
viška mokyklėle, pagalvojau, kad tie
visi darbai gali būti suderinami.
Ypač mane paskatino Stasės Korie-
nės a. a. vyro Zislovo pažadas (labai
stropiai ištęsėtas) man padėti.   Su-
ruošėm keletą puikiai pasisekusių
koncertų tuo metu, kai Lietuva tik
žengė pirmus žingsnius į laisvę.

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Tėvai buvo vieni iš pirmųjų
narių LF, todėl nebuvo klausimo, ar
reikia tęsti narystę.   Augant labai lie-
tuviškoje šeimoje, tai buvo savaime
suprantama.

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis ?

– Esu mokytoja, dėstau ESL (En-
glish as a Second Language) anglų
kalbą suaugusiems imigrantams.
Baigiau psichologiją magistro laip-
sniu, dirbau kolegijoje mokinių pata-
rėja. Bendravimas su mokiniais iš
įvairių kultūrų teikia daug pasitenki-
nimo, iš jų daug išmokstu.

– Kuo ši patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

– Žmonių galvosenos ir poreikių
supratimas yra naudingas organi-
zacijai, kuri remia asmenis ir kitas
organizacijas. Ilgalaikis dalyvavimas
Lietuvių Bendruomenės Los Angeles
veikloje, LB Taryboje, Prezidiume,
jos Švietimo Taryboje ir lituanistinė-
je mokykloje, padeda suprasti, kas
yra reikalinga ir naudinga šiems vie-
netams  išsilaikyti ir klestėti.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
lietuvių visuomenei?

– Taip, kaip ji naudinga LF, taip
ir lietuvių visuomenei. Priklausau
„dypukų” kartai, čia augau, baigiau
mokslą, dirbau Amerikos mokyklose,
o dabar nemažai tenka bendrauti su
„trečiabangiais.” Supratimas, pri-
ėmimas ir pagerbimas įvairių „ban-
gų” nuomonių ir norų padeda surasti
bendrą kalbą. Negalime pasidaryti
svetimi vieni kitiems, mūsų yra labai
nedaug, turim branginti kiekvieną
geros valios lietuvį.

– Kodėl kandidatuojate į Lie-
tuvių Fondo Tarybą?

– Pasakysiu teisybę, kad buvau
stipriai raginama, ir pagalvojau, kad
mano patirtis, „provincijoje” toli nuo
lietuvybės centrų, gali būti naudinga
suprasti plačiai pabirusias lietuvių vi-
suomenes. Mus kartais vadina „lau-
kiniais vakarais”, mūsų reikalavimai
ir lietuviškos veiklos galimybės gero-
kai skiriasi nuo tų Čikagoje ir di-
desniuose lietuvių centruose. Los An-
geles lietuvių skaičius auga, veikla
plečiasi. Kuriasi vis daugiau sėkmin-
gai dirbančių profesionalų iš įvairių
emigracijos bangų. Reikia įtikinti
naujus ir esančius LF narius, kad LF
ir jo vadovybė nėra užsidariusi Či-
kagoje.  Esu viena iš „vietinių”, tie-
siai iš Vokietijos su tėvais atvykusi į
Los Angeles. Gerai pažįstu Pietų Ka-
lifornijos lietuvių gyvenimą ir veiklą.

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš LF ateityje?

– Nėra klausimų, kad LF nepa-
prastai daug prisidėjo prie lietuvišku-
mo išlaikymo ir ugdymo išeivijoje.
Reikia nuolat priminti, kad mes visi,
mūsų vaikai ir anūkai, esame LF re-
miami per jaunimo stovyklas, mokyk-
las, kultūrinius renginius, spaudą ir
t. t.  Per kiekvieną Vasario 16-tos die-
nos minėjimą, įteikdama LF paramos
čekį Los Angeles lietuviškai mokyk-
lai, pabrėžiu, kad čia grįžta mūsų
visų sudėti pinigai išlaikyti mūsų
miesto brangiausią ir gražiausiai vei-
kiantį lietuviškumo židinį. LF para-
ma yra gyvybiškai reikalinga lietu-
viškai veiklai išlaikyti.   Tikiuosi, kad
nepritrūks susipratusių lietuvių ne
tik tęsti paramą LF, bet ir jam suma-
niai vadovauti.

Pokalbis su kandidate į LF
– Violeta Gedgaudiene

Violeta Gedgaudienė

Lietuvių Fondas yra Illinois valstijoje įregistruota pelno nesiekianti orga-
nizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą,
švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietu-
voje ir visame pasaulyje.

Per 45 veiklos metus Lietuvių Fondas viršijo savo užsibrėžtus tikslus skir-
damas įvairiems lietuviškiems projektams daugiau kaip 14 milijonų JAV do-
lerių paramos bei stipendijų. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1990 me-
tais, Lietuvių Fondas skyrė vienkartinę 1 milijono 354 tūkstančių JAV dole-
rių paramą Lietuvos kultūros ir švietimo institucijoms.
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Lietuvai mestas iššùkis totalitariniû�
režimû� vertinimo ES renginyje

Statybvietèje Vilniuje aptikti
nelegaliai dirbantys turkai 

Lietuvai pavyko gerokai 
sumañinti aplinkos tarõâ

Vilniaus meras Juozas Imbrasas išlydėjo Lietuvos alpinistus, kop-
siančius į Daulagirio kalną Himalajuose. Ekspedicijoje dalyvauja
devyni alpinistai, tarp jų – dvi moterys. Ekspedicijai vadovauja
Saulius Vilius. Keliautojams meras įteikė Europos kultūros sosti-
nės vėliavą, kuri bus nešama į septinto pagal aukštį pasaulyje Dau-
lagirio kalno viršūnę. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Toliau bus nagrinèjama
partizanû žudyniû byla�

Vaizdo stebèjimo kameros Latvijos
pasienyje drausmins jaunimâ�

Premjeras neñada dalyvauti 
Beijing olimpiados atidaryme 

Atkelta iš 1 psl. įsiklausyti į jų
nuo-monę buvo atmestas, tai buvo
toks didžiulis spjūvis į veidą visiems,
kurie prie to dirbo...”, – apgailestavo
R. Ra-činskas.

,,Tai buvo renginys dėl paukš-
čiuko. Jeigu ateina EK departamento
generalinis direktorius, kuris nebuvo
tame renginyje, ir atsineša savo iš
anksto parašytas išvadas, kurios nie-
ko nesako, kurios visiškai neatitinka
to renginio turinio ir, atsiprašant,
skaito tas išvadas kramtydamas gu-
mą, tai yra tikras požiūris į mūsų
problematiką”, – antrino D. Žalimas,
kuris drauge klausė, kam iš viso rei-
kalingi tokie svarstymai, jeigu išva-
dos surašomos iš anksto.

Lietuva yra užsibrėžusi tikslą,
kad ES būtų užtikrintas visų totalita-
rinių režimų aukų vienodo traktavi-
mo ir nediskriminavimo principas,
t.y. kad įvertinant totalitarinių reži-
mų nusikaltimus, nuošaly nebūtų pa-
liekamas stalinizmas. Taip pat nori-
ma, kad būtų patvirtinti oficialios ES
šalių ataskaitos dėl totalitarinių re-
žimų įvykdytų nusikaltimų padary-
tos žalos.

Pirmą sykį ES istorijoje vyks-
tančius viešuosius svarstymus su-
rengė EK Teisingumo, laisvės ir sau-
gumo direktoratas. Juose dalyvavo
daugiau kaip 100 specialistų.

2007 m. ES Teisingumo ir vidaus
reikalų taryboje buvo svarstomas pa-
matinio sprendimo projektas, kuria-
me ES valstybėms narėms buvo nu-
matyta pareiga kriminalizuoti nusi-

kaltimus, susijusius su rasizmu ir
ksenofobija. Iš tiesų šis projektas apė-
mė nacizmo nusikaltimus, nuošalyje
paliekant stalinizmą.

Lietuva pernai balandį Liuksem-
burge vykusiame Teisingumo ir vi-
daus reikalų tarybos susitikime sie-
kė, kad į Tarybos pamatinio sprendi-
mo tekstą būtų įtrauktas ir Lietuvos
pasiūlymas vienodai vertinti nacizmo
ir stalinizmo nusikaltimus bei jų ver-
tinimą įtraukti į pamatinį ES spren-
dimą dėl rasizmo ir ksenofobijos. To
nepadarius, buvo nutarta surengti
papildomus viešus europinius svars-
tymus šia tema.

1939 m. Maskvoje pasirašytas
Molotovo–Ribbentropo paktas – Vo-
kietijos ir SSRS nepuolimo sutartis –
bei slapti Vidurio Europos padalijimo
protokolai nulėmė 1940 m. prasidė-
jusią Lietuvos okupaciją, represijas,
krašto sovietizaciją, šimtatūkstanti-
nius šalies gyventojų trėmimus.

1940 m. Lietuvą okupavo Sovietų
Sąjunga, vėliau vykstant Antrajam
pasauliniam karui Lietuvos teritoriją
užėmė nacistinė Vokietija, 1944-45
metais Raudonajai armijai iš Lietu-
vos išstūmus vokiečių kariuomenę
Lietuva vėl priverstinai tapo viena
Sovietų Sąjungos respublikų. Nuo
1940 iki 1953 m. Lietuva dėl sovietų
okupacinio režimo vykdytų trėmimų,
žudynių, priverstinės emigracijos ne-
teko iki trečdalio gyventojų. Pusę am-
žiaus – iki 1990 m trukusios sovieti-
nės okupacijos žalą Lietuva įvertino
80–čia milijardų litų.

Vilnius, balandžio 10 d. (Alfa.lt)
– Lietuvos apeliaciniam teismui pra-
dėjus nagrinėti už talkininkavimą so-
vietų okupacinei valdžiai vykdant lie-
tuvių genocidą nuteisto Jurgio Na-
vicko (gim. 1930 m.) bylą, jam buvo
paskirta medicininė ekspertizė. Spe-
cialistai aiškinsis, ar yra pagrindas J.
Navicką atleisti nuo bausmės dėl li-
gų, kuriomis jis serga.

Jis ir kitas senyvas Lazdijų rajo-
no gyventojas buvo kaltinami 1949-
1952 m. Lazdijų rajone nužudę pen-
kis Lietuvos partizanus ir du jų rė-
mėjus. Už genocido vykdymą prieš
partizanus J. Navickui ankstesniame
teisme buvo skirta 8 metų laisvės atė-
mimo bausmė, antrajam vyrui buvo
skirtos priverčiamosios medicininės
priemonės, o byla jo atžvilgiu nut-
raukta.

Byloje nurodyta, kad J. Navickas
ir kitas vyras, būdami Lietuvos SSR
Valstybės saugumo ministerijos
(MGB) agentai–smogikai, tyčia vykdė
ir padėjo vykdyti pagrindinį sovietų
okupacinės valdžios tikslą – fiziškai
sunaikinti Lietuvos partizanus. Pro-
kurorai teigė, kad jie apgaulės būdu
įgijo besislapstančių partizanų pasiti-
kėjimą ir juos sušaudė. Vyriškis, ku-
riam bylą nutraukta ir paskirtos pri-
verčiamosios medicininės priemonės,
anksčiau ir pats buvo partizanas, ta-
čiau jį į nelaisvę paėmė ir užverbavo
sovietų pareigūnai. Tuo tarpu J. Na-
vickas niekada nebuvo pasipriešini-
mo kovų dalyvis.

Apeliaciniame skunde J. Navic-
kas prašo jį išteisinti, sušvelninti
bausmę arba atleisti nuo jos dėl sun-
kių ligų.

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS) –
Lietuvos bendrovės 2007 m. išmetė
beveik 8 proc. mažiau anglies dvide-
ginio nei 2006 m. ir pagal šį rodiklį
užima antrą vietą Europoje.

Prekybos taršos leidimais siste-
moje dalyvaujančios Lietuvos bend-
rovės pernai išmetė 5,99 mln. tonų
anglies dvideginio, o 2006 – 6,5 mln.
tonų. Lietuvą lenkia tik Danija, ku-
rios bendrovėms, dalyvaujančioms
prekybos taršos leidimais sistemoje,
anglies dvideginio išmetimus pavyko
sumažinti beveik 10 proc., skelbiama
Europos bendrovės ,,Carbon Market
Data”, stebinčios anglies dvideginio
rinką, atliktoje analizėje.

,,Europos Sąjungos įstaigose pri-
pažintų specialistų analizė atsklei-
džia, kad Lietuva yra tarp pirmau-

jančių valstybių mažinant anglies
dvideginio išmetimus, nors šalyje ga-
mybos apimtys 2006 ir 2007 m. buvo
panašios ir net didėjo. Tai leidžia
teigti, kad Lietuvos įmonėms taršą
pavyko sumažinti investuojant į šva-
resnę gamybą, taigi, ir teršiama buvo
mažiau”, – sakė Lietuvos aplinkos
apsaugos investicijų fondo Klimato
kaitos skyriaus vedėja Jolanta Žalt-
kauskienė.

,,Carbon Market Data” analizės
rezultatai rodo, kad anglies dvidegi-
nio išmetimus (10-6 proc.) labiau pa-
vyko sumažinti vos keturioms valsty-
bėms, tarp kurių – Lietuva, Suomija
bei Švedija. Tuo tarpu didžioji daugu-
ma prekybos taršos leidimais siste-
moje dalyvaujančių valstybių 2007 m.
teršė daugiau nei prieš metus.

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS) –
Lietuvos premjeras Gediminas Kirki-
las neplanavo ir nedalyvaus Beijing
olimpiados atidaryme, kurį boikotuo-
ti ragina žmogaus teisių gynėjai dėl
smurto Tibete. ,,Galbūt išreiškiant
vieningumą su Tibetu valstybių va-
dovai neturėtų dalyvauti Olimpinių
žaidynių atidaryme”, – sakė G. Kir-
kilas, paklaustas, ar neseks kai kurių
Europos šalių vadovų pavyzdžiu. Anot
premjero, jis ir anksčiau neketino daly-
vauti atidarymo ceremonijoje.

G. Kirkilas drauge pažymėjo, kad
politika neturėtų kliudyti Olimpi-
nėms žaidynėms. ,,Manau, kad pačios
olimpinės žaidynės turi įvykti, ir ne-
reikėtų maišyti politikos su sportu.
Olimpinių žaidynių siekis juk ir yra

išsaugoti taiką pasaulyje. Čia daly-
vauja įvairios valstybės su įvairiais
režimais”, – kalbėjo premjeras.

Lietuva kartu su kitomis ES šali-
mis yra pareiškusi susirūpinimą dėl
neramumų Tibete bei pasisakiusi už
taikų Kinijos valdžios ir tibetiečių
dvasinio vadovo Dalai Lamos bei jo
atstovų santykių sureguliavimą.

Masinės protesto akcijos prieš Ti-
betą okupavusią Kiniją kilo kovo 14
d. Per jas neišvengta tibetiečių susi-
rėmimų su Kinijos policija ir armijos
daliniais, per kuriuos žuvo žmonių.
Protestai Tibeto sostinėje Lhasa virto
riaušėmis, o paskui išplito į kaimy-
ninius Kinijos regionus, kur gyvena
daug tibetiečių. 

Vilnius, balandžio 10 d. (ELTA)
– Po jaunimo sukelto triukšmo Lat-
vijos pasienyje planuojama įrengti
ten vaizdo stebėjimo kameras, tvirti-
na Seimo Valstiečių liaudininkų frak-
cijos narys Skirmantas Pabedinskas.

Kartu su socialdemokratu Gin-
tautu Mikolaičiu jis aiškinosi praėjusį
savaitgalį Lietuvos ir Latvijos pasie-
nyje jaunimo sukeltų neramumų ap-
linkybes, susitiko pasienio miestelių
seniūnais ir gyventojais.

Pasak S. Pabedinsko, ,,abiem pu-
sėms sutarus, nutarta pasienyje tarp
šių gyvenviečių įrengti vaizdo stebėji-
mo kameras, kad padėtį galėtų stebė-
ti policija. Parlamentarai išsiaiškino,

kad šiuo metu abiejose sienos pusėse
nutraukti masiniai renginiai, tačiau
kalbėta ir apie ateityje bendrus lietu-
vių ir latvių jaunimo renginius.
Parlamentars teigė, jog Latvijos žur-
nalistai ir vietos gyventojai stebėjosi,
kad šiuo įvykiu susidomėjo tik Lietu-
vos politikai.

Apie pusė šimto chuliganų iš Lie-
tuvos šeštadienio naktį nusiaubė ne-
toli Latvijos ir Lietuvos pasienio
esantį Skaistkalnės miestelį. Anot
liudininkų, agresyviai nusiteikę jau-
nuoliai daužė namų langus, vartė ke-
lio ženklus. Tai jau ne pirmas pasie-
nyje gyvenančių jaunuolių sukeltas
triukšmingas įvykis. 

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Valstybės sienos apsaugos tarnybos,
policijos ir valstybinės darbo ins-
pekcijos darbuotojai statybvietėje,
kurioje kitąmet turėtų iškilti
,,Rubicon” grupės ir partnerių sta-
tomas Ozo prekybos ir pramogų cen-
tras, surado dvi dešimtis nelegaliai
dirbančių Turkijos piliečių. Patikri-
nimo metu pareigūnai aptiko dau-
giau nei dvidešimt nelegaliai dir-
bančių ir statybose įrengtuose būs-
tuose gyvenančių piliečių. Lietuvos
užsienio reikalų ministerija jiems iš-
davė turistines vizas, kurios nesu-
teikia teisės legaliai įsidarbinti Lie-
tuvoje.

Prekybos centrą statanti turkų
bendrovė ministerijai pateiktuose

vizų prašymuose nurodė, esą šie
žmonės į Lietuvą atvyksta kaip sta-
tybų konsultantai. Tuo tarpu apk-
lausti svetimšaliai neslėpė, jog čia
atvyko dirbti ir patvirtino, jog gyve-
na kartu su kitais statybininkais. Jų
čia – maždaug trys šimtai. Dauguma
– turkai. ,,Rubicon” atstovai tikina
apie nelegalius darbuotojus jiems
priklausančiame objekte nieko neži-
nantys.

Migracijos tarnybos viršininko
teigimu, nelegaliai dirbusių turkų
vizos greičiausiai bus panaikintos ir
jie privalės palikti Lietuvą. Taip pat
jie gali netekti teisės vykti į visas
Šengeno erdvės šalis. Dėl galimai
nelegalaus darbo fakto pradėtas ty-
rimas.
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Katmandu, balandžio 10 d.
(AFP–BNS) – Nepale ketvirtadienį
baigėsi istoriniai rinkimai, o Jungti-
nės Tautos (JT) gyrė ,,didžiulį entu-
ziazmą” per šį balsavimą, kuris nu-
lems šalies politinę ateitį. ,,Aiškiai
matėsi didžiulis žmonių entuziazmas
ateiti ir atiduoti savo balsą”, – rinki-
mų apylinkėms baigus darbą sakė JT
taikos misijos Nepale atstovas Kieran
Dwyer. ,,Buvo pranešimų apie nera-
mumus kai kuriose šalies apygardo-
se, bet kol kas – palyginti nedaugelyje
rajonų”, – sakė jis apie rinkimų die-
ną, kuri buvo ramesnė nei tikėtasi.

Šis balsavimas yra baigiamasis
istorinio 2006 m. taikos susitarimo
įvykis, kurį po dešimtmetį trukusio
maoistų sukilimo, pareikalavusio ma-
žiausiai 13 tūkst. gyvybių, sudarė
maoistai ir pagrindinės partijos.

Išrinkta 601 nario asamblėja per-
rašys šalies konstituciją. Šie rinkimai
tikriausiai nulems šimtmečius val-
džiusios hinduistų monarchijos pa-
naikinimą ir užbaigs nepopuliaraus
karaliaus Gyanendra bandymus gau-
ti visą valdžią.

Maoistų vadovas Prachanda, at-
vykęs balsuoti į Čitvano apygardą
100 km į pietvakarius nuo Katman-
du, buvo sutiktas su gėlių girliando-
mis, jį sveikino minios žmonių. Jis sa-
kė, kad jo sukilėlių pajėgos, kurių 20
tūkst. kovotojų laikomi JT prižiūri-
mose stovyklose, priima šią demo-
kratinę patirtį. ,,Tūkstančių mūsų
kankinių svajonės išsipildė, – atida-
vęs savo balsą sakė Prachanda. – Ku-
riame naują Nepalo istoriją, ir tai –
nuostabu”.

Nepriklausomas Kosovas patvirtino
pirmâjâ� savo konstitucijâ�  

Balsuoja Katmandu gyventojas.    Reuters nuotr.

Jungtinès Tautos giria Nepale
pasibaigusius rinkimus

Priština, balandžio 9 d. (AFP–
BNS) – Kosove pavirtinta pirmoji šios
nuo Serbijos atsiskyrusios valstybės
konstitucija, suteikianti jos vado-
vams pagrindą perimti valdžią iš JT
misijos, prižiūrint Europos Sąjungai.

,,Priimdami šią konstituciją mes
klojame pamatus Kosovui kaip demo-
kratinei ir savarankiškai valstybei”, –
sakė parlamento pirmininkas Jakup
Krasniqi.

Per specialų parlamento posėdį
nuo birželio 15 d. įsigaliosiančią kon-
stituciją patvirtino visi 107 deputa-
tai, kurių dauguma sudaro etniniai
albanai. Konstitucija leis Kosovo
įstaigoms perimti valdžią iš Jungti-
nių Tautų misijos, kuri šią ginčytiną
teritoriją valdė nuo 1998-1999 metų
konflikto pabaigos. Konstitucijos pri-
ėmimas taip atveria kelią 2000 ES
narių taikos ir teisėtvarkos misijai
EULEX, kuri prižiūrės Kosovo nepri-
klausomos valstybės kūrimą.

Kosovo parlamentas vasario 17
d. vienašališkai paskelbė nepriklau-
somybę nuo Serbijos. Jį jau yra pri-
pažinusios 38 valstybės, įskaitant
Jungtines Valstijas ir daugumą Eu-
ropos Sąjungos valstybių.

,,Ši konstitucija – tai mūsų valios
ir teisėtumo išraiška. Ji – mūsų vals-
tybės ženklas”, – kalbėjo ministras
pirmininkas Hashim Thaci. 

Serbija, kurią palaiko jos tradici-
nė sąjungininkė Rusija, laiko Kosovą
savo istorine dalimi. Ji atmetė Koso-

vo nepriklausomybę, sakydama, kad
taip pažeidžiama tarptautinė teisė.
Kaip nurodo konstitucija, Kosovas,
šalis, turinti daugiau kaip 1,8 mln.
gyventojų, kurių 90 proc. sudaro al-
banai, bus parlamentinė respublika.
,,Kosovo respublika yra pasaulietinė
valstybė ir išlieka neutrali religinio
tikėjimo klausimams”, – rašoma kon-
stitucijoje. Čia taip pat nurodoma,
kad šalyje galioja dvi ,,oficialios kal-
bos – albanų ir serbų”. 

Konstitucijoje garantuojamos
žmogaus teisės ir mažumų apsauga,
ypač serbų, kurie pasisakė prieš Ko-
sovo nepriklausomybę. ,,Serbai taip
pat yra Kosovo piliečiai. Tai ir jų kon-
stitucija”, – sakė prezidentas Fatmir
Sejdiu žurnalistams, kai konstitucija
buvo priimta. ,,Norime, kad jie taptų
tiltu geresniems ateities santykiams
su Serbija”,– sakė prezidentas.

Martti Ahtisaari, specialusis JT
pasiuntinys Kosovui, išdėstė išanks-
tinį ,,prižiūrimos nepriklausomybės”
planą dar šiai provincijai oficialiai ne-
atsiskyrus nuo Serbijos.

Serbijos ministras Kosovo reika-
lams Slobodan Samardžič sakė, kad
konstitucijos priėmimas toks pats
,,neteisėtas veiksmas, kaip ir vasario
17 d. nepriklausomybės paskelbi-
mas”, – pranešė naujienų agentūra
,,Beta”.

Kosove savo ambasadas jau ati-
darė JAV, Albanija, Didžioji Britanija,
Vokietija ir Šveicarija.

ROMA
Italijos opozicijos vadovas Silvio

Berlusconi ,,šimtu procentų” įsitiki-
nęs savo pergale per parlamento rin-
kimus, kurie įvyks po trijų dienų, ir
atmetė galimybę sudaryti koaliciją su
kairiaisiais centristais, jeigu abi šalys
surinks lygų balsų skaičių. Naujau-
siais paskelbtais viešosios nuomonės
apklausų duomenimis,  S. Berlusconi
5-9 proc. lenkia savo pagrindinį var-
žovą, buvusį Romos merą Walter Vel-
troni. Pastarąją rinkimų kampanijos
savaitę šalys pradėjo mažiau reikšti
pasiryžimą sudaryti koaliciją.

KOROLIOV
Rusų kosminis laivas ,,Sojuz

TMA-12” prisijungė prie Tarptauti-
nės kosmoso stoties (TKS). Juo ats-
krido pirmoji Pietų Korėjos kosmo-
nautė – 29-erių Yi So-yeon, rusų kos-
monautai Sergej Volkov ir Olegas Ko-
nonenka, praneša Skrydžių valdymo
centras. Be jokių sutrikimų ,,Sojuz”
susijungė su TKS. 

BEIJING
Kinija išardė dvi Rytų Turkista-

no ,,teroristines” grupes, kurios kė-
sinosi į olimpiadą, ir sulaikė 45 įta-
riamuosius, taip pat  atėmė sprogme-
nų ir ginklų, ketvirtadienį sakė Vi-
suomenės saugumo ministerijos ats-
tovas. Uigūrų kovotojai kvietė Rytų
Turkistane Kinijos šiaurės vakarų
Sindziango regione, kur gyvena dau-
giausia musulmonai, įsteigti nepri-
klausomą valstybę. Ši grupuotė rengė
išpuolius prieš turistų viešbučius Bei-
jing ir Šanchajuje, vyriausybinius
pastatus ir karinius objektus.

NARITA
Dalai Lama, ketvirtadienį pra-

dėdamas savo pirmąjį po neramumų
Tibete vizitą užsienyje, dar kartą pa-
reiškė paramą Beijing olimpiadai ir
prašė Kinijos neklijuoti jam nelabojo
etiketės. Tremtyje gyvenantis Tibeto

dvasinis vadovas viešėdamas Japoni-
joje taip pat sakė, jog asmeniškai pa-
ragino tibetiečių bendruomenę gerbti
olimpinio deglo nešimą San Francis-
co, kur dėl sustiprintų saugumo prie-
monių buvo išvengta tokių neramu-
mų, koks buvo Londone ir Paryžiuje. 

SEULAS
Pietų Korėjos naujasis prezi-

dentas užsitikrino daugumą parla-
mente, kurios jam reikia pažadėtoms
ekonomikos pertvarkoms ,,prastum-
ti”, tačiau tą darbotvarkę gali apri-
boti rietenos jo konservatorių sto-
vykloje. Konservatorių Didžioji na-
cionalinė partija (DNP) per trečia-
dienio balsavimą gavo 153 iš 299
vietų Nacionalinėje Asamblėjoje –
mažiau nei galėjo tikėtis prezidentas
Lee Myung-bak.

KABULAS
Daugiau kaip 2,000 JAV jūrų pės-

tininkų, neseniai atvykusių į  Afga-
nistaną, kad paremtų NATO vado-
vaujamą karinę kampaniją prieš isla-
mo kovotojus, pradėjo operacijas ša-
lies pietuose, ketvirtadienį pranešė
dalinio atstovai. Iš 2,300 žmonių su-
darytas JAV jūrų pėstininkų ekspedi-
cinis dalinys – naujausias Washing-
ton indėlis padedant NATO vadovau-
jamoms Tarptautinių saugumo para-
mos pajėgoms (ISAF) kovoti su Tali-
bano sukilėliais. Pietų ir rytų Afga-
nistane nesiliauja Talibano, kurio
valdžia buvo nuversta 2001 m., ko-
votojų pasipriešinimo kovos, kurios
ypač sustiprėjo per pastaruosius dve-
jus metus. Dėl tokio smurto protrū-
kio NATO vadovybei teko prašyti są-
jungininkų pagalbos.

BAGDADAS
Bagdado Sadro rajone, kur penk-

tą dieną iš eilės vyksta šiitų ir saugu-
mo pajėgų susirėmimai, ketvirtadienį
per du amerikiečių antskrydžius žu-
vo šeši žmonės, pranešė pareigūnai.
Smurtas kitose Irako sostinės dalyse
ir visoje šalyje pareikalavo dar aštuo-
nių žmonių, gyvybių. Per antskrydį,
kuris buvo surengtas prieš deguonies
balionų prikrautą pastatą Sadro ra-
jono širdyje, žuvo du ir buvo sužeisti
dar keturi žmonės. Deguonies balio-
nai gali būti naudojami bomboms
gaminti. 

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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Atkelta iš 5 psl. – Tėti, kodėl Tu
iki šiol nepanorai su mumis dainuoti?

J. P.: Tai kad Jūs jau labai bu-
vote savimi susirūpinę ir apie mane
nebeturėjote laiko pagalvoti...

D. P.: Atleisk, tėti, mes dar tu-
rime laiko – ką nors sugalvosime –
baigė pokalbį Darius ir nuskubėjo
prie eilės, laikiančios jo parašo ant
jau antros jų seksteto įdainuotos
plokštelės. 

A. V.: Gerbiamas Juozai, o ar Jū-
sų tėveliai, Jūsų vaikų seneliai taip
pat buvo dainingi?

J. P.: O taip, tėvelis Boleslovas ir
mamytė Salomėja gražiai dainuoda-
vo. Tėvelis dar gražiai grojo kaimiška
armonikėle, ja gražiai pritardavo dai-
nininkams ir melodiją vesdavo. Jau-
nystėje jam pritardavo ir gerą balsą
turintis mano brolis Antanas, kuris
jau daug metų gyvena Kalifornijoje ir
ten taip pat yra subūręs savo šeimos
mišrų ansambliuką. Dar turiu tris
seseris – Onutę, Vitą Neverauskienę,
kurios sūnus Dariaus ansamblyje
skambina pianinu, ir Adą Lelienę,
kuri ne tik gražiai dainuoja, bet ir
nuostabiai vargonuoja. 

A. V.: O  ar visi Jūsų giminaičiai
taip pat išsaugojo gražią lietuvių kal-
bą?

J. P.: Tikai džiaugiuosi, kad visi
Polikaičiai ir mano žmonos, jos pusės
artimieji — Valaičių šeimų vaikai ir
net vaikaičiai – visi iki šiol kalba
mūsų gražiąja lietuvių kalba.

A. V.: O kas dar padėjo išsaugoti
lietuvių kalbą ir tautiškus papročius?  

J. P.: Žinote, nuo mažų dienų vi-
sur ir visada stengėmės būti kartu:
jei vienas kuris vaikas kur koncertuo-
ja, tai būtinai visa šeima būdavome
su juo drauge, kad jį palaikytime, kad
visi pasidžiaugtume jo sėkme, o
nesėkmėje – užjaustume. Po koncer-
tų būtinai sustodavome prie kokio
nors pakelės bariuko skaniai pasi-
vaišinti, gražiai drauge praleisti
laiko. Tai labai sulipdė, subūrė mūsų
šeimą į viena, tartum Polikaitišką
kumštį. 

Nuomonės po koncerto

Juozas Vitkauskas, Palaimin-
tojo J.  Matulaičio misijos choro daini-
ninkas: ,,Koncertas – švelnių, ypatin-
gai švelnių balsų ir dainų rinkinys: ir
motulės lopšinė, ir gvazdiko tango, ir
lietuviškos polkutės, ir linksmasis
valsiukas, ir senoviškos senojo lietu-
vių tautos kalbininko ir poeto Rėzos
XVIII a. dainos, harmonizuotos čekų
kompozitoriaus Antonino Dvoržako.
Dainos labai jautriai ir meistriškai
paruoštos, tiesiog „nušlifuotos” ir net
kiek  sudramatintos, tačiau labai tik-
slios intonacijos ir „sustyguotos” –
švelnaus, net meilaus skambesio.
Klausytojams jos buvo įdomios, nes
palietė prisiminimus net prieškari-
nių laikų Lietuvos, ir dėl to labai jau
artimos, kaip ta senoji lietuviška „ba-
kužė samanota.”

Genė ir Algis Razumai: ,,Kaip
gaila, kad toks gražus lietuviškos dai-
nos koncertas buvo surengtas tokioje
mažoje Lietuvių meno muziejaus
salytėje, talpinančioje vos šimtą, gal
pusantro šimto klausytojų”, – per-
gyveno Razumai, dideli lietuviškos
dainos ir tautinių instrumentų gerbė-
jai, „Gabijos” kanklių ansamblio
vadovai ir atlikėjai. ,,Dariaus Poli-

kaičio vyrų šešeto atliekamų dainų
sparnais, rodos, valandėlei buvome
nuskrieję į Lietuvą. Gerai ir gražiai
padirbėjo vyrai – tikrai darnus ir su-
sidainavęs ansamblis, jaučiantis rit-
mą, melodiją ir net įdomiai ją inter-
pretuojantis. Manome, kad visi šių
lietuviškų dainų pamalonininti vaka-
ro klausytojai gražiai pasidžiaugė ir
pailsėjo, pabuvoję tikrai aukštos lie-
tuviškos kultūros vakaronėje. Mano-
me, kad tokiame lietuviškame kon-
certe galėtų pabuvoti visi Čikagos lie-
tuviai, nes tikrai lietuviškų, aukštos
meninės kultūros muzikinių renginių
išeivijoje dar labai stokojame.” 

Tėvas jėzuitas Lukas: ,,Kaip
gera, kad turime tokį nuostabiai
darnų Dariaus Polikaičio tautiškos
dainos kolektyvą: pasiklausai jų ir
negali pamiršti tų lietuviškų,  tokių
mielų, širdį gaivinančių melodijų,
taip reikalingų mums visiems ir poil-
siui, ir dvasiniam penui.” 

Tėvai Polikaičiai: ,,Mums, kaip
tėvams,  smagu pasidžiaugti, kad už-
auginome dainingus ir meniškus vai-
kus, ir kad jie iki šiol dainuoja vieno-
je dainuojančioje šeimoje. Mums,
kaip tėvams, tikriausiai nė neįma-
noma patirti didesnį džiaugsmą, kurį
patyrėme šį vakarą. Sveikiname vai-
kus ir jų draugus labai jautriai ir
gražiai padainavus. Dėkojame vi-
siems – taip gausiai apsilankiusius ir
tuo pagerbusius mūsų vaikus ir
šeimą.

Dalia Šlenienė, Lietuvių mu-
ziejaus direktorė: ,,Mes atvira širdimi
priimame visus tautinius renginius –
meno kūrinių parodas, lietuviškos
muzikos koncertus. Šį kartą į svečius
pasiprašė Dariaus Polikaičio vyrai. Ir
tuo džiaugiamės, nes jų dainos – tai
Lietuvos mamų ir bočių dvasia. Ma-
nome, kad mūsų muziejuje – tik mū-
sų patalpose jie skamba gražiausiai.” 

O tiems, kurie neturėjote laiko ar
negalėjote apsilankyti tokiame nuos-
tabiame lietuviškos dainos vakare
Pasaulio lietuvių centro Lietuvių me-
no muziejuje Lemonte, norisi pasa-
kyti: „Neliūdėkite. Dariaus vyrai
įdainavo ir išleido savo antrąjį dainų
rinkinį – CD plokštelę. Tad Lemonto
„Krautuvėlėje” galėsite tą plokštelę
įsigyti ir namuose pasiklausyti tikrai
gražiai įdainuotų lietuviškų dainų.  

Vis dėlto nors plokštelės gerai,
tačiau, kai girdi scenoje dainuojan-
čius vyrus, kur kas geriau. Jei išgir-
site apie naują Polikaičio vadovau-
jamą vyrų šešeto koncertą – būtinai
apsilankykite.

Įspūdžiais iš lietuviškos
vakaronės pasidalino 

Algirdas J. Vitkauskas

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

AČIŪ UŽ TIKRAI
LIETUVIŠKĄ VAKARĄ

Atkelta iš 3 psl.

V

— Lietuviais esame mes gimę,
tačiau privalom estais būt (kartais),
— dainuoja pavasario oro įkvėpus
širdis ir kiti plaučiai. — Ot, jeigu ir
mes taip paimtume ir susitvarky-
tume, kaip estai? Tik įsivaizduoti ga-
lima, kaip pasikeistų žmonių požiūris
į šiukšlinimą(si) apskritai, matant
kaip tvarkosi tavo tėvai, kaimynai,
bendradarbiai. Kitų politinių pažiūrų
gentainiai... O jei dar ir mūsų lie-
tuviškasis pop’žvaigždynas su ki-
birėliais susirinktų? Ech būtų... O
jeigu akciją „Susitvarkom šiukšles
savam kieme” palaikytų Lietuvos
prezidentas ir partijų vadovai, maxi-
mų liūtai ir tūla žiniasklaida – gal
netyčia pajustume seniai prarastą
sąjūdiško bendrumo dvasią. 

O gal tvarkant išorės šiukšles,
mistiniu būdu ir mūsų vidinės „iš-
kasenos” išsikuoptų? Pavyzdžiui,
chartizmatiškasis A. Paulauskas tap-
tų geru ir atsakingu Aplinkos ap-
saugos ministru, atsiprašytų mote-
riškių Neringoje ir nutemptų šonan

savo draugelio Zujevo vagonėlį kartu
su kolega Jakavoniu... 

VI

P. S. Ką tik pavyko sužinoti, kad
keletui veiklių Lietuvos piliečių jau
kilo mintis organizuoti lietuvišką
akciją „Darom 2008” (www.darom-
2008.lt). Jie siūlo gegužės 3 d. visoms
Lietuvos gamtosaugos, paveldosau-
gos, pilietinėms, nevyriausybinėms
organizacijoms susivienyti ir surengti
masinę šiukšlių tvarkymo talką Lie-
tuvoje. Ir pabandyti Lietuvoje (ku-
rioje gyvena tris kartus daugiau gy-
ventojų nei Estijoje ir, ko gero, pri-
mėtyta tris kartus daugiau nelegalių
šiukšlių) surinkti bent tiek šiukšlių ir
sutelkti bent tiek savanorių, kiek
Estijoje. (Net jei būtų surinkta 10
kartų mažiau nei Estijoje – tik 1
tūkstantis tonų – ir tai būtų po 300 g
vienam Lietuvos gyventojui!)

Be to, gegužės 4 d. planuojamas
lietuviškas koncertas, per kurį
ketinama surengti vaizdo tiltą su
Estija ir atgaivinti labai silpnus mūsų
tautų visuomeninius ryšius. 

Už Lietuvą be šiukšlių

Kviečiame visus esamus ir buvusius mokytojus,
mokinius, tėvus, bendradarbius ir lituanistinės
mokyklos rėmėjus dalyvauti šioje šventėje.

Jubiliejinė vakaronė įvyks šeštadienį,
2008 m. gegužės 10 d., 6 v.v.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos  
parapijos salėje ir svetainėje.

• Iškilmingoji dalis
• Meninė programa
• Mokyklos vaizdai ekrane
• Vaišės ir pasilinksminimas
• Dalyvaus ir Aušros mokykla, ir Tėvynės Žiburėliai
• Auka: $10.00, vaikams nemokamai

Dėl papildomos informacijos ir bilietų užsakymo 

kreipkitės į Aidą O’Meara (440) 209-8160

omearaiv@yahoo.com

Cleveland, OH

Šv. Kazimiero Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos lituanistinės mokyklos 
50-ies metų jubiliejus50-ies metų jubiliejus
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Skelbimû skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vasaros lietuvių kalbos kursus
šiais metais siūlo kelios aukštosios
mokyklos Lietuvoje. Klaipėdos uni-
versitete lietuvių kalbos ir kultūros
bus galima mokytis liepos 25 – rug-
pjūčio 22 d., Vilniaus universitete:
birželio 28 d – liepos 23 d., Vilniaus
pedagoginiame universitete: liepos 1
– 21 d., Vytauto Didžiojo univer-
sitete: liepos 22 d. – rugpjūčio 19 d. 

Daugiau išsamesnės informaci-
jos apie kursus galima rasti kiek-
vienos aukštosios mokyklos tinkla-
lapyje: www.ku.lt, www.vu.lt,
www.vpu.lt ir www.vdu.lt.  

Švietimo mainų ir paramos fon-
das (ŠMPF) yra įsteigęs stipendijas,
atvykstantiems iš kitų šalių užsie-
niečiams mokytis lietuvių kalbos va-
saros kursuose. Deja, JAV nėra
įtraukta į sąrašą tų šalių, kurių pi-
liečiai galėtų prašyti paramos 3–4
savaičių lietuvių kalbos kursams. 

Tačiau Švietimo mainų ir pa-
ramos fondas remia užsieniečius,
kurie norėtų atvykti lituanistikos
(baltistikos) studijoms į Lietuvos
universitetus 2008–2009 metais.
Šios paramos gali prašyti ir JAV pi-
liečiai, kurie norėtų semestrą ar me-
tus pasimokyti lietuvių kalbos, li-
teratūros, istorijos, kultūros, eko-
nomikos ir kitų dalykų. Todėl JAV
piliečiams, norintiems studijuoti li-
tuanistiką, derėtų kreiptis prašyti
paramos į ŠMPF tiesiogiai, kaip
savarankiškai atvykstantiems as-
menims. Skiriamos stipendijos dydis
studentams – 1,950 Lt per mėnesį
(~890 dol.), o mokslininkams –

3,250 Lt (~1,484 dol.). Studijų re-
gistracijos įmokas, pragyvenimo išlai-
das atvykstantysis turi susimokėti
pats. Pagrindinis reikalavimas pra-
šantiems šios stipendijos – būti stu-
dentu, dėstytoju ar tyrėju savo ša-
lies aukštojo mokslo įstaigoje. 

Konkursai stipendijoms skelbia-
mi du kartus per metus. Prašymus
ir dokumentus reikia pateikti iki
2008 m. gegužės 1 d., (tiems, kas
nori atvykti rudenį) arba iki spalio 1
d. (kas nori atvykti pavasarį). Išsa-
mesnę informaciją bei prašymų for-
mas galima rasti tinklalapyje
www.smpf.lt. Daugiau informacijos
,,Drauge”, 2008 m. balandžio 2 d.

Primenu, kad intensyvūs lietu-
vių kalbos kursai kartu su kitų
kalbų kursais BALSSI programoje
šią vasarą vyks ir JAV, Los Angeles,
UCLA, nuo birželio 23 iki rugpjūčio
15 d. Registracija į šiuos kursus jau
prasidėjo, o paramos prašyti galima
iki gegužės 1 d. Daugiau informa-
cijos galima rasti tinklalapiuose
www.summer.ucla.edu/Financia
lAid/langscholarship_form.cfm
arba www.international.ucla.
edu/languages/projects/balssi/. 

Kursų metu ne tik mokomasi
lietuvių kalbos, bet ir susipažįstama
su Baltijos kraštų kultūra, istorija,
klausomasi tų šalių mokslininkų
paskaitų. Šiuo metu BALSSI yra
remiamas 11 JAV universitetų. 

Pagal Švietimo mainų ir
paramos fondo bei BALSSI 

informaciją parengė A. T.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Kur šią vasarą mokytis lietuvių kalbos?

SIÙLO DARBÂ

Experienced Male & Female Live-in
CNA or Home Health Aide needed.
Must have valid proof to work in the

United States. 
Must speak English & Drive.

312-648-1565

Ji nepaisydama jokių sovietų
nuostatų ir draudimų bendrauti su
užsieniečiais, pastoviai susirašinėja
su seserimi Ona (ne vienos motinos)
tebegyvenančia Filadelfijoje, ištekė-
jusia už policininko, rašo laiškus pus-
seserei Agotai Polakienei, kurios vy-
ras dirba draudimo agentu. Palaiko
ryšius ir su broliu (kitos motinos) Jo-
nu Vilimu bei dėde Kazimieru Vili-
mu. Paskutiniai laiškai iš JAV gauti
1946–1947 m. Toks susirašinėjimas
okupuotoj Lietuvoj buvo laikomas
kone kontrevoliucine veikla, o asme-
nys, palaikantys ryšius su Vakarais,
atsidurdavo MGB 2-ojo operatyvinio
skyriaus akiratyje. To negana, įvai-
riais reikalais ji dažnai lankosi
Vilniuje pas buvusį Seimo narį dėdę
Adomą Vilimą, kuris, kaip buvęs
Lietuvos Seimo narys, taip pat buvo
laikomas įtartinu ir sekamas MGB.
Paskutinį kartą pas A. Vilimą, Lokių
gatvėje Nr. 14 ji lankėsi 1949 m., jau
būdama apygardų įgaliotine. Šių ke-
lionių priedanga palaikydavo ryšį ir
su Vilniaus krašto partizanais. Kartą
iš vilniečių partizanų saviškiams vy-
rams parvežė lauktuvių – tabako ir
pypkę. A. Vilimo dukros Irenos Dur-
golcienės liudijimu – ,,jiedu užsidary-
davo kambaryje vieni ir ilgiausias
valandas politikuodavo, kažką aptar-
davo… O kai mokėsi, gyveno pas
mus, buvo linksmo būdo, labai mėgo
klausytis koncertų. Kartą parėjo
labai susijaudinusi po dainininkės
Grincevičiūtės pasirodymo. Šokirtuo-
ta, visa pakilioj euforijos būsenoj.
Kaip gražu, kaip jaudina, kad akla
dainininkė gali šitaip gražiai dai-
nuoti”. Važinėdavo į Vilnių ne tik ap-
lankyti dėdę Adomą, bet ir, anot A.
Digimo: ,,(…) pasiklausyti profeso-
riaus Šimkūno medicinos slaptų pas-
kaitų, skirtų neįstojusiems į univer-
sitetą dėl politinių priežasčių”.

6. Pusiau nelegalė 

Taigi, namiškiai nežino kuo užsi-
ima Izabelė. Jos patėvis Matas Je-
linskas ir mama darbuojasi savo
ūkyje Vėriškėse, o brolis Viktoras įsi-
taiso Šeduvos lentpjūvėj. O Izabelė,
pasitraukusi iš Panevėžio, slapstyda-
masi (matyt, iš tikro buvo kažkieno
išduota už suteiktą pagalbą miškui),
tą patį rudenį apsigyvena pas savo
draugę Oną Mažeikaitę Debeikiuose
(Anykščių rajone) ir įsidarbina mies-
telio vaistinėje. Debeikiuose ji išgyve-
na net keletą mėnesių. Tik 1947 m. ją
pasikviečia dirbti į Svėdasus tas pats
giminaitis, atvykęs iš Panevėžio,
vaistinės vedėjas A. Hokušas. Ji atsi-
duria nepažįstamų žmonių krašte, su
kuriais santykiai labai riboti. Arti-
miau susipažįsta tik su patrauklia ir
energinga Galvydžių pradžios mo-
kyklos mokytoja, dažnokai apsilan-
kančia vaistinėje, Janina Valevičiūte.
Tačiau ir juodviejų santykiai pradžioj
– oficialūs, ne iki galo atviri ir nuo-
širdūs. Net pats vaistinės vedėjas, gy-
vendamas su Izabele tame pačiame
name, ne itin pasitiki giminaite, nes
gerai žino, kad, dirbant Panevėžyje, ji

artimai bendraudavo su partiniais
darbuotojais. Atsargumo dėlei laikosi
atokiau ir ne viską jai patiki. Tačiau,
vieną kartą, MGB suseka A. Hokušą
teikiant medicininę pagalbą sužeis-
tam partizanui ir ilgam sulaiko. Jo
arešto metu, Izabelė vaistinėje peri-
ma visą darbo krūvį ir, rūpindamasi
vedėjo tolimesniu likimu, į areštinę
pastoviai gabena jam maisto. A.
Hokušą paleidus iš areštinės, tarp jų
užsimezga kur kas šiltesni ir atvires-
ni santykiai. Vis labiau pasitikėdama
ja, atsiveria ir mokytoja Janina. Kar-
tą ji net pakviečia Izabelę į mišką
pasivaikščioti ir patiki jai giliausią
paslaptį: prisipažįsta esanti parti-
zanų ryšininkė ASTRA, savanorio
dukra, jau turinti leitenantės laipsnį.
Ji pasiūlo kada nors miške susitikti
su partizanais. Į mišką jas abi nuveda
ryšininkė Bajorūnienė, 35 metų mo-
teris iš Juodupių kaimo, Radviliškio
apskrities. Ji vienintelė šiame karšte
žino partizanų stovyklos vietovę,
esančią Šimonių girios erčioje. Ten
ASTRA ir supažindina Izabelę su tuo
metu stovyklavusiais partizanais:
BRIEDŽIU, DOBILU, ŽAIBU, JUR-
GINU, ELNIU, TARZANU ir kitais.
Susitikimo metu partizanai, susi-
pažinę su Svėdasų vaistininke, žino-
ma, paprašo labiausiai jiems trūksta-
mų dalykų – medikamentų. Izabelė
mielai sutinka jiems padėti ir per
savo draugę, partizano ŽAIBO seserį
Zosę Vaitiekūnaitę, taip pat gyve-
nančią Svėdasuose, keletą kartų pa-
siunčia vaistų, tvarsliavos ir kitų me-
dicinos priemonių. Ne sykį pas parti-
zanus apsilanko ir ji pati. 

Gimtajam krašte su partizanais
neteko susidurti iš arčiau ar turėti
kokių nors reikalų, nes aplinkiniai
žmonės kalbėdavo, jog Izabelė yra
partijos narė ir gerai sutaria su ko-
munistais. Tačiau vasarą, atostogau-
jant Vėriškėse, pas mamą vėl apsi-
lanko Atžalyno rinktinės miškiniai:
ŽVAINYS, SVAJŪNAS (Vytautas
Šniuolis), ARŪNAS ir GIRĖNAS
(Vytauto brolis – Viktoras Šniuolis).
Jos didžiausiai nuostabai, vyrai su ja
elgiasi mandagiai ir pagarbiai. Gal
juos pasiekė žinia apie Izabelę iš Ši-
monių girios – taip pat paprašo vais-
tų. Ji atiduoda dalį medikamentų,
kuriuos turėjo parsivežusi iš Svė-
dasų, namiškiams ar kaimynams pa-
gelbėti. Nuo to laiko atsiveria abipu-
sis pasitikėjimas ir užsimezga glau-
dūs ryšiai su mišku. Tikriausiai tą
pačią vasaros naktį iš pirmo žvilgsnio
ja susižavi ir įsimyli partizanas
SVAJŪNAS (poetas Vytautas Šniuo-
lis). Jis pasiūlo jai tapti ne tik rėmėja,
bet ir ryšininke, priimti priesaiką ir
pasivadinti slapyvardžiu STIRNA!
Izabelė entuziastingai priima prie-
saiką. Po to keletą kartų apsilanko jų
stovykloje, įrengtoje Mažuolių girioje,
Radviliškio apskrity. Pasisvečiavimo
metu partizanai ją supažindina su
gyvenimo sąlygomis ir patiki daug
paslapčių.

1947 m. prasideda sąmoninga,
nuosekli Izabelės veikla Lietuvos pa-
sipriešinimo Sąjūdyje. Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 7
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Ieško giminių
Laba diena,

aš ir mano šeima bei giminės ieš-
kome mano senelio, dabar a. a. Jono
Kudžmos (Kudzmos?), giminių, kurie
prieš karą emigravo į Nashua, JAV. 

Senelis būdamas gyvas visą laiką
mūsų prašydavo, kad surastume ir pa-
laikytume ryšius su Amerikon iš Lie-
tuvos išvažiavusiais jo mamos Onos
Kudžmienės 5 seserimis (buvusiomis
Skliutaitėmis) ir broliu Skliutu.

Senelis  minėjo, kad ir Vytautas
Barčys, Elenos Barčienės vyras, kvie-
tė ir  jį važiuoti Amerikon, bet dėl su-
siklosčiusių aplinkybių senelis su
močiute Malvina liko gyventi Lietu-
voje. 

Senelis ir močiutė Kudžmai susi-
rašinėjo su Amerikoje gyvenančiais
Simonu ir Petrone Kudžmomis iki
1972 m., bet paskui ryšys nutrūko.
1972 m. liepos 14 d. laiške Simonas
Kudžma rašė, kad jam sukako 92 m.,
todėl jau nelabai gali rašyti.

Iš Amerikos mums taip pat rašy-
davo Juozapas Kudžma, Agota Mike-
lionienė, Elena Barčienė, Vytautas
Barčys. Taip pat turime labai daug jų

atsiųstų nuotraukų. 
Elena Barčienė visada rašydavo,

kad norėtų susitikti su giminėmis,
aplankyti Lietuvą. Senelis jos laukė
atvažiuojant, bet taip ir nesulaukė.

Čia, Lietuvoje, Varėnos rajone,
Barčiuose yra palaidotas Simono ir
Petronelės Kudžmų vaikas Vaciukas
Kudžma, kurio kapelį prižiūri mo-
čiutė, o ir mes dažnai aplankome.

2005 m. mes parašėme jiems laiš-
ką adresu: Ona Cook, 6 1/2 Chase St.,
Nashua NH 03060, USA, bet laiškas
grįžo atgal (adresatas nežinomas).
Ona Cook buvo Simo ir Petronėlės
dukra. 

Aš tikiuosi, kad galbūt kas nors
perskaitys šį laišką, ir pavyks atgai-
vinti nutrūkusius ryšius, kurie su-
teiktų daug džiaugsmo ir vilties
ateičiai, nes mumyse teka tas pats
kraujas. Norisi pasimatyti, pasikal-
bėti, pabendrauti su pačiais bran-
giausiais žmonėmis. Jei kas ką nors
žino apie šiuos žmones ar apie jų pa-
likuonis, prašau paskambinti į Lietu-
vą telefonu: +370-610-03473.              

Živilė

Lietuvos Našlaičių globos komiteto
pirmoji 2008 m. paramos siunta

Pirmoji 2008 m. paramos siunta
Lietuvos našlaičiams buvo pasiųsta
vasario 18 d. Siunčiama 3 kartus per
metus po 50 dol. iš aukotojų pa-
aukotų 150 dol. metinės aukos vie-
nam našlaičiui paremti. Aukotojams
pageidaujant  persiunčiama ir papil-
doma parama.

Pinigai siunčiami Lietuvos Naš-
laičių globos komiteto (LNGK, pirm.
Juozas Polikaitis), įgaliotiniams Lie-
tuvoje, kurie tuos pinigus paskirsto
našlaičių globėjams. 2008 m. pirmoji
paramos siunta našlaičiams per
LNGK įgaliotinius paskirstyta taip:

Bronei  Bartkevičienei (Kaimo
Vaikų fondo globojamiems 274 vai-
kams) – 13,700 dol. ir trims Kauši-
kienės sąraše esamiems vaikams –
150 dol. Papildomos paramos aukoto-
jų išvardintiems vaikams pasiųsta
1,350 dol.

Gražinai Landsbergienei (229
vaikai) nusiųsta 11,450 dol. Papildo-

mos paramos išvardintiems vaikams
– 453 dol.

Seselei Jūratei (35 vaikai) nu-
siųsta 1,750 dol. ir papildomos para-
mos išvardintiems vaikams – 100 dol.

Vidai Beliūnaitei (26 vaikai) –
1,300 dol. ir papildomos paramos – 33
dol.

Kun. R. Ramašauskui (3 vaikai) –
150 dol.

Kun. L. Dambrauskui (15 vaikų)
– 750 dol. ir papildomos paramos 50
dol.

Lietuvos Našlaičių globos komi-
tetas nuoširdžiai dėkoja visiems
aukotojams, remiantiems Lietuvos
našlaičius. Lietuvos Našlaičių globos
(Lithuanian Orphan Care) komiteto
adresas: 2711 West 71st Street, Chi-
cago, IL 60629. Aukos nurašomos
nuo mokesčių. Fed. Tax ID #36-
4124191.

Lietuvos Našlaičių globos
komiteto informacija

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Į gražią šventę balandžio 4 d.
žiniasklaidos atstovus pakvietė Lie-
tuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas Čikagoje. Surengtame priėmi-
me buvo pagerbti JAV gyvenantys
lietuviai, š. m. sausio 26 d. genera-
linio konsulato patalpose rašę lietu-
vių kalbos Nacionalinį diktantą. At-
vyko dešimt iš šešiolikos rašiusiųjų.
Aldona Krištolaitis ta proga atsinešė
savo pagamintą tortą, papuoštą 16
žvakučių (tiek dalyvių rašė diktan-
tą.). 

Šurmulys, kalbos, jaudinimasis,
kaip parašė, ar nepadarė daug klaidų.
Visi kaip vienas tvirtino, kad nė vieno
nenugąsdino nei tą naktį siaučianti
pūga, nei laikas – trečia valanda nak-
ties. Smalsu – kas geriausiai parašė?

Generalinis konsulas Arvydas
Daunoravičius, pasveikinęs visus
atėjusiuosius ir pabrėžęs, kad visi ra-
šę diktantą yra tikri nugalėtojai, tęsė
intrigą. ,,Geriausiai diktantą parašė

dvi Vilmos... iš trijų rašiusiųjų”, –
lėtai pasakė jis. Pagaliau buvo pas-
kelbtos pavardės. Geriausiai Nacio-
nalinį diktantą Čikagoje parašė
Vilma Jarulienė ir Vilma Kava, ku-
rioms generalinis konsulas A. Dau-
noravičius įteikė simbolines dovanas
– išgraviruotas liepsnos formos stik-
lines statulėles, simbolizuojančias
meilę ir pagarbą gimtajai lietuvių
kalbai. Smagu buvo girdėti, kad kom-
panija ,,Goodwill Financial”, kurios
savininkai yra JAV gyvenantys lietu-
viai, įsteigė nugalėtojoms prizą.
„Goodwill Financial” atstovai Vytas
Skapcevičius ir Aušra Montvydaitė
apdovanojo abi Vilmas neseniai Lie-
tuvoje išleistu didžiuliu nuotraukų
albumu „Neregėta Lietuva”. 

Generalinis konsulatas rengia
daug renginių. Jame dirbantys žmo-
nės deda daug pastangų, kad Lietu-
vos vardas būtų išgirstas ameri-
kiečių, ir kad čia gyvenantys lietuviai
taip pat jaustų tėvynės dvasią. Veik
trejus metus konsulate dirbo Tadas

Tadas Kubilius išvyksta dirbti į Lie-
tuvą.

Generalinis konsulas Arvydas Dau-
noravičius skelbia nugalėtojus.

Nacionalinio diktanto rašymo nugalėtojos iš kairės: Vilma Kava ir Vilma
Jarulienė.                                                        Laimos Apanavičienės nuotraukos

Šventė generaliniame LR konsulate Čikagoje

Kubilius. Tą vakarą susirinkę lietu-
viai atsisveikino ir su Tadu. 

Kur išvyksta Tadas Kubilius?
Laimėjęs konkursą LR užsienio rei-
kalų ministerijoje T. Kubilius išvyks-
ta į Lietuvą. Prieš tai studijavęs Vy-
tauto Didžiojo universitete teologijos
ir filosofijos mokslus, atvykęs į JAV
Tadas tarsi iš naujo atrado save –
pradėjo studijuoti politikos mokslus
De Paul University Chicago. Laisvu
nuo mokslo metu jis savanoriškai pa-
dėdavo įvairiuose renginiuose. Jau-
nuolis neliko nepastebėtas. Jį pakvie-
tė dirbti į generalinį konsulatą Či-
kagoje.

– Kaip patekai į Lietuvos užsie-
nio reikalų ministeriją? – klausiu
Tado.

– Buvo paskelbtas konkursas.
Tie konkursai į diplomatinę tarnybą
vyksta pastoviai. Jų metu sudaromas
taip vadinamas ,,rezervo sąrašas”.
Kartu su manimi konkurse dalyvavo
arti 200 žmonių. Buvo sudarytas 40-
ies dalyvių rezervinis sąrašas, aš
buvau 6-as tame sąraše. Praėjus tą
konkursą dar nereiškia, kad tu au-
tomatiškai gauni darbą. Atsiradus
pozicijai, žiūrima į tą sąrašą ir pa-
siūloma eiti pareigas Lietuvos užsie-

nio reikalų ministerijoje. Jei atsisa-
kysi siūlomų pareigų, kitą kartą tau
gali ir nieko nebesiūlyti. Gana greitai
po konkurso man pasiūlė darbą Rytų
Europos ir Azijos departamente, ku-
ris dabar pakeitė pavadinimą į Rytų
kaimynystės politikos departamentą.
Aš eisiu to departamento Rusijos
skyriaus atašė pareigas.

– Tačiau tai jau visai kiti ,,dir-
vonai”, ne vakarietiški.

– Iš tikro mane patį tas pasiūly-
mas truputėlį nustebino. Aš įsivaiz-
davau, kad teks dirbti su angliakal-
biais. Bet rusų kalbą dar prisimenu
ir, manau, kad savotiškai bus įdomu
– nauji darbai, nauji įspūdžiai, naujos
patirtys.

– Ar Tu priimtas bandomajam
laikotarpiui?

– Taip, yra bandomasis laikotar-
pis – jis dažniausiai tęsiasi metus.

Padėkojau Tadui ir kartu su vi-
sais susirinkusiais palinkėjau jam
geros kloties naujojoje tarnyboje.

Vakaro dalyviai pamažu skirstė-
si. Su smagia nuotaika išėjau ir aš. Pui-
ku, kad žmonės dalyvauja konsulato
renginiuose, dar smagiau, kad jauni
lietuviai nestovi vietoje, kad mokosi,
siekia žinių ir kyla karjeros laiptais.
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BEISBOLAS

Vilniečiai beisbolininkai įgijo daug patirties
EDVARDAS ŠULAITIS

Dvi savaites pietinėje Californi-
joje praleidę  Vilniaus „Sporto vilkų”
klubo beisbolininkai balandžio 7 d.
sėdo į „Lufthansa” oro linijų lėktuvą
ir pajudėjo atgal į namus. Jie išsivežė
daug gerų įspūdžių ir neįkainojamos
patirties, taip pat ir nemažai dovanų,
kurias lietuviams įteikė įvairios Cali-
fornijos „Little League” 68-osios apy-
gardos (district) komandos, su kurio-
mis mūsiškiai varžėsi, jų globėjai bei
kiti pavieniai asmenys.

Atsisveikinimo rungtynės

Paskutines – 18-ąsias savo rung-
tynes jaunieji (11–12 m. amžiaus)
lietuviukai žaidė sekmadienį, balan-
džio 6 d. Jau 11:30 val. ryto jie rin-
kosi „Cox Sports Park” aikštėn ap-
šilti prieš 1 val. po pietų numatytą
susitikimą su „Dodgers” komanda,
sudaryta iš bendraamžių amerikie-
čių.

Visi žaidėjai gavo raudonas-bal-
tas-mėlynas galvos juostas, o lietuvių
vyr. treneris ir vadovas Virmidas Ne-
verauskas priėmė net tris komplek-
tus vietinės „Little League” unifor-
mų. Kaip ir prieš kiekvienas rung-
tynes, nuskambėjo JAV ir Lietuvos
himnai. Buvo pristatyti žaidėjai iš
Vilniaus.

Rungtynes iš vilniečių pusės pra-
dėjo metikas Justinas Sabalys, kuris
po 34 metimų tas pareigas perdavė
Edžiui Matusevičiui (jis metė 10
metimų). Po to  Rapolas Petronis me-
tė 41 kartą, o rungtynes dviem meti-
mais baigė Gerdas Palčiukas. Kęstas
Vilimas šį kartą ėjo gaudytojo parei-
gas. Tačiau amerikiečių jaunimas bu-
vo geresnis ir „Dodgers” klubo beis-
bolininkai laimėjo 9:2, nors žaidimas
buvo apylygis.

Po varžybų buvo atsisveikinimo
vaišės.  Vilniečių globėjai atnešė įvai-
riausio maisto. R. Petronio ir jo ma-
mos Eglės globėjas rado rusų maisto
krautuvę, kurioje pardavinėjami ir
lietuviški maisto produktai, ir ne-
mažai jų nupirko. Beje, Petronių
globėjas Eglę ir Rapolą sekmadienio
ryte dar paskraidino nuosavu  lėktu-
vu, jiems parodydamas Long Beach
apylinkes iš viršaus.

Sekmadienio vakaras buvo pa-
švęstas pasiruošimu kelionei atgal.
Pas kiekvieną išvykos dalyvį prisi-
rinko tiek dovanų, kad reikėjo gerai
pagalvoti, kaip jas parvežti į Vilnių,
neskaičiuojant gėrybių, gautų klubui.
Beje, prieš važiuojant į „Disneyland”
pramogų parką (balandžio 3 d.)
kiekvienas vilnietis iš savo globėjo
gavo po 50 dolerių, už kuriuos ne
vienas žaidėjas nusipirko dovanų ne
tik sau, bet ir savo mamoms.

Akimirkos iš varžybų.   Tony Mažeika nuotraukos

Atkelta iš 3 psl. prezidento laikyse-
na. Įsimintinas prezidento žingsnis,
kai jis 2005 m. gegužės mėnesį mo-
ralios politikos vardan paragino
atsistatydinti iš užimamų pareigų V.
Uspaskichą ir A. Zuoką. 2006 m.
metiniame pranešime V. Adamkus
apibūdino moralios politikos kryptį:
„Lieka tik stebėtis, kai laipsniškai
trinamos ribos, skiriančios padorų ir
amoralų politiko ar pareigūno elgesį.
Tai – pavojinga situacija, todėl būtina
aiškiai pasakyti: morali politika turi
būti vertybė, o politinių ar asmeninių
tikslų negalima siekti pamynus teisę
ir elementarų padorumą. Reikalavau
ir reikalausiu, kad, vertinant politikų
ir valstybės tarnautojų elgesį, poli-
tinės moralės kriterijai būtų laikomi
ne mažiau svariais už teisinius.”

Kas liko iš šio principo šiandien?
Kas paaiškins, kodėl, pradėjęs nuo
moralinių kriterijų taikymo, šiuo
metu prezidentas nedaužo dėl jų

kumščiu stalo ir ragina kliautis tik
teisiniais argumentais net tada, kai
prasilenkimas su morale yra akivaiz-
dus? V. Adamkaus pasisakymas dėl
Seimo pirmininko V. Muntiano po to,
kai Seimo pirmininkas prisipažino
perdavęs pinigus valstybės pareigū-
nui mažų mažiausiai keistomis aplin-
kybėmis: „Jokio komentaro. Pirma
reikia nustatyti faktus, tada galima
kalbėti apie tai. Šiuo metu yra spėlio-
jimai, niekas neįrodė nieko”. Nenuo-
sekli laikysena dėl tuometinio Vals-
tybės saugumo departamento vadovo
Arvydo Pociaus privatizuoto tarny-
binio buto: „Arvydo Pociaus tarny-
binio buto privatizavimas yra jo
asmeninis reikalas.” Deja, tai ne
vieninteliai pavyzdžiai.

Sutapimas ar ne, tačiau moralios
politikos sąvoka jau dveji metai ne-
minima ir prezidento kalbose.

Balsas.lt

AR VALDAS ADAMKUS IŠLIEKA... A † A
MAGDALENA (MARGARET)

BRIEDELIS

Po ilgos kovos su Alzhaimerio liga mirė 2008 m. balandžio 7 d.
Nuliūdę liko: vyras  Stanley, su kuriuo išgyveno 52 metus; sūnus

Ray; duktė Donna ir Gilbert Kozlowski, anūkas Joseph, gyvenantys
Advance, NC.

A. a. Magdalena buvo dukra a. a. Magdalenos ir a. a. Anthony
Kučinskų, sesuo ir svainė a. a. Ann ir a. a. Ed  Dunleavy.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, balandžio 12 d. nuo 8:30 v. r.
iki 10:30 v. r. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California
Ave., Chicago, IL. Iš laidojimo namų a.  a. Magdalena bus atlydėta į
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 11
val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Mar-
garet bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

Vadovas išvyko patenkintas

Prieš svečiams sugrįžtant atgal į
Lietuvą, susisiekėme su „Sporto vil-
kų” vyr. treneriu ir išvykos vadovu V.
Neverausku (beje, vilniečių koman-
doje kartu su berniukais žaidė ir jo
dukra Nomeda Neverauskaitė), kuris
neatsisakė plačiau pakomentuoti šią
išvyką.

„Nors statistika rodo, kad iš 18
varžybų laimėjome tik šešias, tačiau
tam buvo daug įvairių priežasčių, –
pradėjo pasakojimą vadovas. – Viena
iš jų – šiemet mes dar nebuvome
rungtyniavę lauke. Kita – gana
įtemptas varžybų tvarkaraštis: 18
rungtynių per 12 dienų. Į žaidimus
turėjome eiti be jokios aklimatizaci-
jos – jau kitą dieną po atvykimo.
Vaikai prie laiko, oro ir kitų per-
mainų ilgai negalėjo priprasti. Be to,
mūsų vaikai, atvažiavę į Californiją ir
patyrę gausybę įspūdžių, pamiršo,
kad pirmiausia turi būti beisbolo
žaidimas, o ne pramogos.”

Išvyka duos naudos 
Lietuvos beisbolui

„Tačiau aš į šią išvyką žiūriu pla-
čiau, – tęsė pasakojimą vadovas. – Tai
padės dar labiau išpopuliarinti beis-
bolą Lietuvoje, nes apie šią nuostabią
kelionę garsas pasklido ar dar pasklis
plačiai. Tai leis šiai komandai gerai
pasiruošti pagrindinėms sezono var-

žyboms – rugpjūčio mėnesį įvyksian-
čiam Europos regiono ’Little Lea-
gue’ turnyrui dėl kelialapio į Ame-
rikoje ruošiamas LL pasaulio pir-
menybes.

Taip pat užmegzti dar glaudesni
ryšiai su Californijos Orange County
regionu. Štai Trabucco Canyon mies-
to vidurinės mokyklos treneris Tom
Grzecka liepos mėnesį atvyks į Lie-
tuvą ir padės Lietuvos jaunių ir stu-
dentų rinktinėms pasiruošti  Euro-
pos čempionatui ir Pasaulio studentų
universiadai. Be to, rudenį planuoja-
me į Californiją pasiųsti į peržiūrą sa-
vo 5–6 gabiausius 15–17 metų jau-
nuolius dėl galimybės žaisti geriau-
siose Californijos beisbolo koman-
dose.”

Baigdamas savo komentarus,
treneris sakė, jog tikrai nepadarė jo-
kios gėdos dėl savo žaidimo ir dėl iš-
vykos dalyvių elgesio. Buvo atvirkš-
čiai, šeimos, kuriose jaunieji beisbo-
lininkai gyveno, buvo sužavėtos mū-
sų vaikais ir sakė, kad juos mielai pri-
ims ir bet kada ateityje.

Pabaigai norisi padėkoti trene-
riui ir išvykos vadovui V. Neveraus-
kui už jo pastangas mus informuoti
apie šią neeilinę išvyką į beisbolo tė-
vynę – Ameriką. Apie šią išvyką rašė
ir amerikiečių spauda, o internete
vienas beisbolo entuziastas anglų
kalba pateikė plačius komentarus,
gerai įvertindamas jaunųjų lietuvių
pasirodymus Californijoje.
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�Rašytojai Danutei Bindokienei
2007 metų literatūrinės premijos
įteikimas įvyks š. m. balandžio 13 d.,
sekmadienį, 2 val. p.p. Čiurlionio ga-
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Programoje:
kultūrininkės Aldonos Šmulkštienės
žodis, rašytojos D. Bindokienės kūry-
bos aptarimas – Stasė Petersonienė,
meninė programa ,,Supinsiu dainu-
žę” – dainuos Algimantas Barniškis
ir Nijolė Penikaitė. Bernardo Braz-
džionio ,,Trys pavasariai”, skaitovė
Daiva Petersonaitė. Programos vedė-
ja Audra Kubiliūtė-Daulienė. Premi-
jos mecenatė – Patricia Nelia Pau-
lauskaitė. Lietuvių rašytojų draugija
visus maloniai kviečia atvykti į šią
popietę.

�Tuoj po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje balandžio 13 d.
visus ciceriečius kviečiame į kavutės
kambarį, kur vyks JAV LB Cicero  apy-
linkės metinis susirinkimas.  Dienot-
varkėje: Cicero apylinkės valdybos veik-
los apžvalga, iždininko ataskaita, re-
vizijos komisijos pranešimas. Šiais
metais baigiasi valdybos narių kaden-
cija, tad bus renkami nauji nariai.
JAV LB Cicero valdyba kviečia visus
gausiai dalyvauti šiame susirinkime.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos ,,Klai-
pėda” susirinkimas vyks balandžio
20 d. 11:30 val. r. Šv. Antano parapi-
jos mokyklos patalpoje (Įėjimas nuo
bažnyčios). Visų kuopos narių daly-
vavimas būtinas. Po susirinkimo –
pabendravimas.

�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.

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  2
val. p.p. Šv. Kazimiero seserų rėmėjų
draugija rengia žaidimų popietę
(Bingo Party). Popietė vyks Maria
High School patalpose (67-ta ir Cali-
fornia gatvių kampas, Chicago). Įėji-
mas nuo 12 val. p.p. iš kiemo pusės.
Galėsite nusipirkti kugelio, dešrelių,
pyrago, kavos. Bus parduodami na-
miniai pyragai ir naminė duona. Se-
selės ir rėmėjos kviečia apsilankyti,
linksmai praleisti laiką ir paremti Šv.
Kazimiero seserų vienuolyną. 

�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) ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago).  Bi-
lietus prašome įsigyti iš anksto, nes
spektaklio dieną prie įėjimo į salę
bilietai bus 5 dol. brangesni.

�Lemonto socialinių reikalų sky-
rius praneša, kad į Lietuvių operos
spektaklį ,,La Traviata” balandžio 27
d., sekmadienį, bus galima nuvykti
autobusu. Kaina – 10 dol. asmeniui.
Nuo PLC pastato autobusas išvyks
12:30 val. p.p. Vietas užsisakyti galite
paskambinę R. Kronui tel.: 630–
968–0184.

�Gegužės 3 d. 6 val. v. Jaunimo
centro salėje įvyks pop choro ,,Sva-
jonė” (vad. Alina Šimkuvienė) kon-
certas ,,Ačiū�Tau, Mamyte”. Išgirsite
vadovės sukurtas bei aranžuotas
daineles, jums dainuos mažieji vos 3-
jų metukų sulaukę dainininkai. Kon-
certe dalyvaus tik pradedantys ir
truputį jau pramokę mažieji ,,Dance-
Duo” šokėjai, žavės suaugusiųjų� gru-
pės ir mamyčių šokiai. Bilieto kaina:
suaugusiems – 15 dol., 5–15 metų vai-
kams – 7 dol. Tel. pasiteiravimui: 630
-936-7745. Kviečiame į pavasario
koncertą,�kupiną gėrio, grožio, šo-
kių�ir dainų.

�JAV LB Detroito apylinkės
metinis susirinkimas įvyks balandžio
13 d. Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pijos Kultūros centro kavinėje po
10:30 val. šv. Mišių. Visuomenė  kvie-
čiama gausiai dalyvauti. Apylinkės
valdybą sudaro” pirm. Algis Rugie-
nius, Linas Barauskas, Alė�Butkū-
nienė, Paulius Butkūnas, Jūratė
Maier, Artūras Stapušaitis, Virga
Šimaitytė ir Auksė Vencienė.�

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  1
val. p.p. Beverly Shores, IN Šv. Onos
bažnyčioje vyks lietuviškos pamaldos.
Giedos bažnytinis choras. Šv. Mišias
aukos kun. Antanas Gražulis, SJ.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

SIELOVADOS KONFERENCIJA ČIKAGOJE

Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių Motiniškuose na-
muose (2601 W. Marquette Rd., Chicago) vyks konferencija „Lietuvių ka-
talikų sielovada JAV”, kurią ruošia Lietuvos vyskupų konferencijos
Išeivijos lietuvių katalikų sielovados delegatūra ir Amerikos Lietuvių Ro-
mos katalikų federacija. 8 val. r. – šv. Mišios vienuolyno koplyčioje (arkivysk.
S. Tamkevičius, prel. E. Putrimas ir visi kunigai bei konferencijos dalyviai);
8:30 val. r. – konferencijos registracija; 9 val. r. – 4 val. p.p. – konferencijos pro-
grama. Daugiau informacijos tel.: 416-233-7819, fax: 416-233-5765, el. paštu:
putrimas@sielovada.org  ar admin@sielovada.org

Sielovados konferencijos išvakarėse, balandžio 25 d., penktadienį, 7 val.
v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre (5600 S. Claremont Ave., Chicago)
bus atidaroma fotomenininko Jono Kuprio fotografijų paroda apie JAV
lietuvių katalikų veiklą. 

Bus galima įsigyti Šiluvos jubiliejui skirtų kolekcinių vokų su Šiluvos
Madonos atvaizdo JAV pašto ženklais. 

Kviečiame dalyvauti lietuvių sielovadoje dirbančius kunigus, parapijų
tarybų/komitetų narius, parapijos veikloje dalyvaujančias ir ją remiančias
organizacijas, vienuolijas, parapijiečius ir sielovados bendradarbius.
Adresas: 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija kartu su viso pasaulio kata-
likais kovo 30 d., sekmadienį, šventė Dieviško Gailestingumo sekma-
dienį. Ši šventė švenčiama nuo 2000 m., kai popiežius Jonas Paulius II
konanizavo – paskelbė šventąja – Lenkijos vienuolę Faustiną Kowalska. 

Faustina Kowalska savo dvasios akimis išvydo paveikslą, kurį Jėzus
jai liepęs nupiešti. To paveikslo kopijos keliauja po visą pasaulį,  o Dievo
gailestingumo kultas – Faustinos Kowalskos gyvenimo tikslas – apima
vis platesnius pasaulio katalikų sluoksnius.

Originalus Eugeniusz Kazimirowskij 1934 metais nutapytas pa-
veikslas šiuo metu kabo Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje.

Nuotraukoje: paveikslo kopija Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje.        Joe Kulys nuotr.

DETROITO LIETUVIŲ MĖGĖJŲ TEATRAS ,,LANGAS”                              
S. MROŽEKO VIENO VEIKSMO KOMEDIJA ,,SERENADA”

balandžio 20 d., sekmadienį, 1:30 val. p.p.
PLC Fondo salėje, 14911 127th Street, Lemont

Kviečiami visi: jauni ir pagyvenę, optimistai ir kritikai,
specialistai ir mėgėjai. 

Dievo Apvaizdos parapijos salėje kovo 30 d. su dideliu pasisekimu pra-
ėjo teatro grupės ,,Langas” pasirodymas. Po sėkmingos spektaklio
premjeros Detroite grupė nusprendė pasidalinti  savo sugebėjimais su
Čikagos lietuviais. 
Nuotraukoje: scena iš spektaklio, parodyto Detroite.

Kęstučio Šontos nuotr.

Ateitininkų sendraugių savaitė Kennebunkport, ME
Ateitininkų Sendraugių poilsio ir studijų savaitė rytiniame Amerikos

pakraštyje, šių 2008 metų vasarą įvyks rugpjūčio 2– 9 dienomis, Kenne-
bunkport, Maine, Tėvų pranciškonų sodyboje (Franciscan Guest House, 28
Beach Ave., Kennebunk, Maine 04043). Registracija (užsisakant kambarį):
paštu: PO Box 980, Kennebunkport, ME 04046; telefonu 207-967-4865; el.
paštu: franciscanguesthouse@yahoo.com

Tradicinį stovyklos atidarymo koncertą rugpjūčio 2 d. atliks pianistė dr.
Frances Covalesky (Kavaliauskaitė). Stovyklos užbaigimo koncertą, rug-
pjūčio 8-tą dieną išpildys  operos solistė  Danutė Mileikienė-Grauslytė. 

Vyks įvairios vakarinės programos – apie jas bus pranešta vėliau.
Kviečiame nedelsiant užsisakyti kambarius Ateitininkų sendraugių sa-

vaitei, nes kambarių skaičius yra ribotas. Taip pat paminėkite, kad atvyk-
state dalyvauti Ateitininkų Sendraugių savaitėje.

Šių metų Ateitininkų sendraugių stovyklos org. komitetas: Eligijus
Sužiedelis, Aldona Rygelė, Laima Lileikienė, Regina Stankaitytė ir Alfonsas
Dziko. 


