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•Sporto apžvalga. Futbo-
las. Krepšinis (p. 2, 8)
•Kas bus Lietuvos amba-
sadorius prie Šv. Sosto?
(p. 3)
•Grupė ,,Tu ar aš” vėl sa-
ko ,,Labas” (p. 4)
•Kandidatai į LF tarybą.
Jūratė Budrienė (p. 4–5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•LA Šv. Kazimiero para-
pijos tarybos pranešimas
(p. 5, 11)
•Juozapėlis (11) (p. 9)
•Metinis Cicero bendruo-
menės susirinkimas (p.
10)

Popieñius Benediktas XVI:
„Aš atvykau tikrai pilnas džiaugsmo...”

Lituanistinis
švietimas –
brangus
ißskirtinumas

Vilnius, balandžio 16 d. (Lietu-
viams.com) – Balandžio 16 dieną Vil-
niuje prasidėjo įspūdingas dalyvių
skaičiumi ir programos platumu litu-
anistiniam švietimui užsienyje skir-
tas forumas, organizuojamas Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamen-
to (TMID).

Bemaž šimtas dalyvių iš 29 pa-
saulio šalių dalyvauja diskusijose,
paskaitose bei keičiasi patirtimi. Fo-
rumo dalyvius pasveikinęs Seimo
pirmininkas Česlovas Juršėnas sakė,
kad kiekviena veikla reikalauja ma-
terialaus pagrindo, bet tai nesą svar-
biausia, Nukelta į 6 psl.

Švedijoje pradèta ieõkoti
Nepriklausomybès akto kopijos

Vasario 16–osios Nepriklausomybės akto signatarai.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, balandžio 16 d. (ELTA)
– Lietuvos vyskupų konferencija
(LVK), atkreipdama dėmesį, kad šiuo
metu nėra teisės akto, ginančio negi-
musią gyvybę, ragina Vyriausybę ne-
atmesti Gyvybės prenatalinėje fazėje
apsaugos įstatymo projekto ir ieškoti
būdų, kaip negimusiai gyvybei su-
teikti didžiausią įmanomą įstatymų
apsaugą. Tai pabrėžiama LVK laiške

Sveikatos apsaugos ministerijai dėl
Gyvybės prenatalinėje fazėje apsau-
gos įstatymo projekto.

LVK pirmininkas arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius pakartojo Baž-
nyčios nuostatą, kad įstatymai turėtų
saugoti pirmapradę žmogaus teisę į
gyvenimą nuo prasidėjimo akimirkos
iki natūralios pabaigos. ,,Gyvybės
evangelija, kurią skelbia krikščionybė

ir kuri yra daugumos mūsų šalies pi-
liečių etinių principų bei lūkesčių
pagrindas, yra šviesi žmogaus orumo
ir nuoširdaus rūpesčio silpniausiais
žinia”, – rašoma LVK atsiliepime.

Seimo narės Irenos Degutienės
teigimu, šis įstatymas atspindi Kata-
likų Bažnyčios, popiežiaus Jono Pau-
liaus II mokymus, žmonių lūkesčius
ir įsitikinimus.

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS) –
Lietuvos ambasados Stokholme pa-
siūlymu Švedijos archyvuose pradėta
Vasario 16-osios Nepriklausomybės
akto dublikato ir kitų 1918-1940 m.
Lietuvos valstybinių dokumentų pa-
ieška. Peržiūrėti Švedijos archyvi-
nius fondus numatoma iki 2008 m.
rugsėjo 1 d.

1940 m. pradžioje, kilus pavojui
dėl sovietų okupacijos prarasti vals-

tybingumą, prezidentui Antanui
Smetonai pasiūlius, pradėta svarsty-
ti Lietuvos diplomatinio korpuso li-
kimas, ambasadų išlaikymas ir gali-
mybė svarbiausias valstybines sutar-
tis išvežti saugoti į užsienį. Tarpuka-
rio Lietuvoje visi valstybiniai doku-
mentai buvo saugomi Prezidentūros
kanceliarijos archyve Kaune. Iš čia
1940 m. buvo paruošta išvežti vertin-
giausias Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 16 d. (Ber-
nardinai.lt) – Vienas ketvirtis JAV gy-
ventojų yra katalikai, dauguma jų yra
ispaniškai kalbantieji. Amerikiečiai
yra giliai religingi žmonės. Patriotiz-
mas ir tikėjimas yra bruožai, kurie

palaiko jų dvasią. Ir kad ir kaip būtų
Dievas ir pasaulis priešinami, tikėji-
mas Dievu daugeliui amerikiečių ne-
sipriešina su gyvenimu šiuolaikinia-
me pasaulyje. Ši aplinka tikrai yra
nesvetima popiežiaus vizitui. Ameri-

kiečių religingumą dažnai pastebėjo
ir pats popiežius savo kalbose. Pasak
jo, amerikiečiams ,,religinis tikėji-
mas buvo nuolatinis įkvėpimas ir va-
romoji jėga” kovojant prieš vergovę ir
ginant piliečių teises.

Popiežiui atvykus į JAV, yra gera
galimybė šios šalies žmonėms išgirsti
ištisas popiežiaus kalbas, o ne vien
tik jų ištraukas. Žmonės galės įsiti-
kinti, pasak popiežiškojo nuncijaus
JAV Pietro Sambi, jog popiežius „nė-
ra plepalų žmogus; jis yra mąstytojas,
kuris pagalvoja prieš pasakydamas”.

Popiežius dėkojo už šiltus žo-
džius, pasakytus amerikiečių vardu.
Benediktas XVI labai vertina galimy-
bę apsilankyti šioje didelėje šalyje ir
priminė, jog jo kelionė siejasi su svar-
biu įvykiu katalikų bendruomenėje
Amerikoje, būtent – 200 metų jubilie-
jaus nuo pirmųjų krašto bažnyčios ar-
kivyskupijų metropolijų įsteigimo.
Pasak popiežiaus, jis yra laimingas
būti visų amerikiečių svečiu. Popie-
žius pabrėžė, Nukelta į 6 psl.

Popiežius Benediktas XVI teigia, jog amerikiečiai katalikai visada įnešė svarbų in-
dėlį krašto gerovei.

Vyskupai ragina Vyriausybê apsaugoti negimusiâ gyvybê
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” futbolininkai sekmadienį 
nežaidė

Praėjusį sekmadienį, balandžio
13 d., buvo atidėtos beveik visos
„Metropolitan” futbolo lygos I divizi-
jos pirmenybių rungtynės. Nežaidė ir
„Lituanicos” futbolo klubo vienuo-
likė, kuri turėjo kovoti su lenkų
„Lightning” ekipa.

Iš keturių numatytų varžybų
įvyko tik vienerios, jose „Zrinski”
įveikė „Highlanders” rezultatu 3:0.
Su šia pergale „Zrinski” pirmenybių
lentelėje taškais susilygino su pir-

mavusia F. C. „Real” komanda (abi
dabar turi po 18 tšk.). „Lituanica” su
13 taškų ir toliau užima V vietą.

Šį sekmadienį, balandžio 20 d.,
„Lituanica” išvykoje turėtų išban-
dyti „Kickers” futbolininkų pajė-
gumą. Ši komanda su 14 taškų dabar
lentelėje eina vienu laipteliu aukš-
čiau negu „Lituanica” ir užima IV
vietą. Taigi turėtų būti maždaug apy-
lygės rungtynės.

KREPÕINIS

Chicago „Fire” pirmauja
Amerikos profesionalų – „Major

League  Soccer” lygos rytinėje grupė-
je ir toliau pirmauja „Fire” vienuo-
likė. Ji praėjusį šeštadienį įveikė San
Jose „Earthquakes” ekipą (1:0) ir iš
trijų susitikimų turi 7 taškus (dvi
pergalės ir lygiosios).

Žaidžiant išvykoje Oakland Ko-
liziejuje 20,000 žiūrovų turėjo nuryti
karčią piliulę, kuomet čikagietis
Chad Barrett 19-tą žaidimo minutę
įmušė pirmą įvartį. Toks rezultatas

išliko iki rungtynių pabaigos, nors
vėliau abi komandos neišnaudojo
neblogų progų.

Ketvirtąsias rungtynes „Fire”
žais namuose „Toyota” Park, Brid-
geview, IL, šį sekmadienį, 2 val. p.p.
Jų varžovai bus Kansas City fut-
bolininkai. Jie po trijų susitikimų irgi
turi 7 taškus, bet blogesnį įvarčių
santykį negu „Fire” (čikagiečių san-
tykis 6:1, o Kansas City – 6:5), todėl
rytų grupėje užima antrą vietą.

Į Čikagą atvyksta komandos iš Lenkijos
Kuomet nuo šio sezono „Fire”

klubas įsigijo pajėgų žaidėją Tomasz
Frankowski iš Lenkijos, gausūs Či-
kagoje gyvenantys lenkų sirgaliai la-
biau susidomėjo „Fire” komanda.

Todėl „Fire” vadovybė nuspren-
dė pakviesti dvi futbolo komandas iš
Lenkijos, kurios žais draugiškas
rungtynes su čikagiečiais.

Pirmosios įvyks gegužės 21 d.,
kuomet „Fire” rungtyniaus prieš
Lenkijos I divizijos ekipą – Krokuvos
„Vislą”. Po dešimties dienų – gegužės
31 d. čia pasirodys „Jagielonia” klubo
atstovai iš  Bialastoko.

Abejos rungtynės prasidės 7:30
val. vak. ir bus žaidžiamos „Toyota”
Park, Bridgeview, IL.

Marijampoliečiai stato futbolo stadioną
Jeigu Lietuvos sostinėje Vilniuje

neįstengiama pastatyti naujo, moder-
naus futbolo stadiono, tai marijam-
poliečiai netrukus pradės rungty-
niauti naujame.

Šiuo metu Marijampolėje jau
vyksta naujo stadiono pagrindinės
tribūnos apdailos darbai. Čia pirmą-
sias rungtynes planuojama sužaisti
liepos 6 d.

Lietuvos Futbolo prezidentas
Liutauras Varanavičius sako, kad
Marijampolė turės pačią geriausią
futbolo bazę Lietuvoje. Jis teigia, jog
marijampoliečiai parodė pavyzdį –
kaip reikia statyti naujus stadionus.

Beje, Marijampolė dabar turi ir
gerą futbolo komandą, kuri yra
kietas riešutas geriausioms Lietuvos
komandoms.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00 

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

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

Metams $70.00
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LAURYNAS  R. MISEVIÇIUS

Pereitą rudenį naujai išrinkta
stambiausios užjūryje fizinio auklėji-
mo ir sporto sąjungos Centro valdyba
patikėjo pirmąjį šių metų komandinį
turnyrą surengti šios organizacijos
Rytų apygardai. Tad vyrų krepšinio
veteranų (vyresnių nei 35 m. am-
žiaus) varžybos pirmąjį balandžio
mėnesio šeštadienį įvyko viename
istoriškai gausiausių lietuvių telkinių
New Jersey-Elizabeth mieste. Šios
Lietuvių Bendruomenės apylinkės
iždininko, o taip pat ilgamečio JAV

LB Tarybos nario Rimanto Bitėno
išrūpintoje, vos prieš keletą metų
įrengtoje Dr. A. Einstein vidurinės
mokyklos salėje dėl apdovanojimų
kovojo šešios mūsų tautiečių koman-
dos: po dvi New York lietuvių atletų
klubo (LAK) ir vietinės „Liepsnos’’
(antroji turėjo pakeisti nežinia kodėl
varžybų išvakarėse nusprendusius į
New Jersey nevykti Philadelphia
„Aro’’ krepšininkus), o taip pat sve-
čiai iš Kanados (Hamilton „Kovas’’)
ir Connecticut „Ąžuolai’’. Dideliu nu-
sivylimu tapo tai, kad net ir po ilgų
diskusijų ir pakartotinų bandymų

nepavyko prišnekinti atvykti nė vie-
nos Čikagos lietuvių ekipos, nepaisant
to, kad „Vėjų’’ mieste puikiai gyvuoja
jubiliejinius metus šiemet švenčianti
Čikagos lietuvių krepšinio lyga ir
didžiausiu narių skaičiumi JAV galin-
tis pasigirti ASK „Lituanica’’ sporto
klubas. Nors ŠALFASS senjorų krep-
šinio varžybų organizatoriai tarėsi su
ČLKL vadovais vos ne nuo Naujųjų
metų ir vykstant turnyrui New Jer-
sey tą savaitgalį padaryta pertrauka
reguliariajame didžiausios užjūrio
krepšinio lygos sezone.

Kaip bebūtų, Čikagos lietuviai į
Rytų pakrantę vis dėlto atvyko ir
ČLKL buvo atstovaujama... visų trijų
šios lygos mūsų tautiečių teisėjų.
Giedrius Jovaiša, Žydrūnas Širvin-
skas ir Evaldas Monstavičius profe-
sionaliai vadovavo visoms ŠALFASS
veteranų kovoms ir yra labai dėkingi
už suteiktą galimybę apsilankyti New
Jersey savo rėmėjams „Hyson USA’’
kompanijai, beje, brandinančiai pla-
nus plėstis JAV Rytuose. Na, o patį
turnyrą, nesulaukę rimtesnio pasi-
priešinimo iš daugumoje gerokai vy-
resnių savo varžovų, įtikinamai lai-
mėjo New Jersey „Liepsna-1’’ vyrai,
tik pirmojoje dvikovoje turėję šiek
tiek vargo su taktiškai puikiai pasi-
ruošusiais New York „LAK-1’’ krepši-
ninkais. Vėliau „Liepsna-1’’ tiesiog
triuškino likusias komandas ir savo
gerbėjams pažadėjo kitąmet nepasi-
gailėti ir bet kurios Čikagos lietuvių
ekipos, jei panašiame turnyre bent
viena „Vėjų’’        Nukelta į 8 psl.

New Jersey „Liepsna-1’’ senjorai 
ŠALFASS turnyre – nenugalimieji

Šiaurės Amerikos
lietuvių futbolo

turnyras
Šią vasarą, birželio 28–30 dieno-

mis, Čikagoje planuojama surengti
Šiaurės Amerikos lietuvių futbolo
turnyrą, kuriame kovos komandos po
7 žaidėjus. Registracija į šias varžy-
bas jau vyksta.

Turnyras įvyks Summit Park
District aikštyne (5700 S. Archer
Ave.). Jis yra skirtas Lietuvos Vals-
tybės dienai paminėti ir „Kunigaikš-
čių” taurei laimėti.

2008 m. ŠALFASS senjorų krepšinio pirmenybių nugalėtojai New Jersey
„Liepsna-1” komanda po baigiamųjų rungtynių su savo varžovais New
York „LAK-2’’ ekipa.     Algio Navikausko nuotr.
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Nelegalūs 
Lietuvos piliečiai

DALIA CIDZIKAITÈ

Balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas pradėjo svarstyti dvi-
gubos pilietybės problemą. Ji jau kuris laikas, tiksliau — nuo
2006 m. lapkričio 16 d. Konstitucinio Teismo sprendimo, ramybės

neduoda po įvairius pasaulio kampus išsibarsčiusiems lietuviams. Jau
rašėme apie Seimo sudarytos darbo grupės dvigubai pilietybei svarstyti
pasiūlytą įstatymo projektą, pagal kurį siūloma dvigubą pilietybę leisti
turėti tik Europos Sąjungos (ES) šalių pasus turintiems lietuviams, taip
pat asmenims, kurie iš Lietuvos pasitraukė 1940-1990 metais ir įgijo kitos
valstybės pilietybę. 

Naujas įstatymas pasiūlytas, tačiau net ir čia, pasak minėtos darbo
grupės (į jos sudėtį įeina ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
Regina Narušienė) vadovo Armino Lydekos, egzistuoja dvi atskiros nuo-
monės. Dalis grupėje dirbusių parlamentarų siūlė Lietuvos pilietybę leisti
išlaikyti visiems lietuviams, kurie turi ir bet kurios NATO valstybės pasą,
o kita dalis (daugiausia teisininkai) manė, jog dvigubos pilietybės teisė net
ir pirmuoju atveju yra pernelyg išplečiama.

Šią savaitę svarstant Seimo darbo grupės projektą Seime pasigirdo ir
tokių replikų, kaip konservatoriaus Audroniaus Ažubalio, kuris piktinosi,
kad asmenys, ieškodami geresnio gyvenimo išvykę iš Lietuvos nuo 1940
iki 1990 metų, pagal siūlomą dvigubos pilietybės įstatymą taip pat galės
džiaugtis naujojo įstatymo privalumais. A. Lydeka bandė atremti šį argu-
mentą, primindamas, jog traukimasis iš okupuotos Lietuvos negali būti
vertinamas vienareikšmiškai — tik kaip bėgimas nuo okupacijos ir geres-
nio gyvenimo paieškos. Jo nuomone, nė vienas negali spręsti, kodėl lietu-
viai pasitraukė iš Lietuvos, ar todėl, kad jie kovojo prieš okupacinę valdžią
ir emigravo į Ameriką, Australiją ar kitur, ar jie tiesiog šiaip ,,netyčia”
pasitraukė. 

Išeivijoje plačiai nuskambėjęs minėtos Seimo darbo grupės pirminin-
ko teiginys, anot kurio, grupės pasiūlytas projektas yra „optimalus, kom-
promisinis variantas”, įaudrino JAV, Kanadoje, Australijoje ir kitose ne
ES šalyse gyvenančius lietuvius. Čia, Amerikoje gyvenantys lietuviai, su-
būrė JAV lietuvių visuomeninį komitetą už Lietuvos Respublikos piliety-
bę ir paskelbė parašų skelbimo akciją internetu. Kai paskutinį kartą do-
mėjausi, kiek parašų yra surinkta, jų skaičius buvo perkopęs 9,600 ribą.
Minėto komiteto nariai surinktus parašus ketina per PLB pirmininkę R.
Narušienę ir naujai sudaryto komiteto narį, Seimo ir PLB komisijos narį
dr. Rimtautą Marcinkevičių perduoti Seimui ir LR prezidentui Valdui
Adamkui. Viena parašų kopija, komiteto nutarimu, keliaus ir į Lietuvos
Nacionalinį istorijos muziejų. Atrodo, komiteto nariai tiki šios akcijos isto-
rine verte ir neabejoja savo akcijos sėkme ir galutine pergale.

Šiuo metu internete vykstantys apsikeitimai nuomonėmis rodo pag-
rįstą išeivių nerimą dėl lietuvių tautos (susi)skaldymo ir jų (susi)skirsty-
mo į grupes. Kalbama apie tautos medžio anaiptol ne sausų ar ne ligotų
šakų genėjimą. Ateityje tas susiskaldymas ar genėjimas gali būti įteisintas
ir įstatymu: vieni būsime Lietuvos piliečiais, kiti — ne. 

Neseniai ,,Drauge” kalbinti JAV išeivijos veikėjai įsitikinę, jog reikia
visais įmanomais būdais kalbėti su Seimo nariais Lietuvoje, žiniasklaida,
paprastais žmonėmis ir parodyti, jog dviguba pilietybė, anot JAV LB Ta-
rybos pirmininkės Danguolės Navickienės, nėra tik noras ką nors iš Lie-
tuvos gauti. Ji primena ir apie kitą medalio pusę: JAV lietuviai dosniai
aukoja Lietuvai, rūpinasi jos gyventojais. 

O kol kas, balandžio 15 d. Seimo nariai pritarė naujam A. Lydekos
vadovaujamos darbo grupės Pilietybės įstatymo projektui. Ir nors Seime
šiuo metu yra įregistruota dar keletas atskirų dvigubos pilietybės įsta-
tymų projektų, egzistuoja labai reali galimybė daliai lietuvių, o naujame
įstatyme į tą dalį įeina ir JAV gyvenantys lietuviai, priėmę JAV pilietybę,
netolimoje ateityje tapti nelegaliais Lietuvos Respublikos piliečiais ir —
mylėti Lietuvą tik iš tolo. Tokio ryšio su tėvyne pavyzdžių Lietuvos istori-
joje ieškoti tikrai ilgai nereikia. 

KAS BUS LIETUVOS AMBASADORIUS
PRIE ŠVENTOJO SOSTO?

TOMAS VILUCKAS 

Lietuvos Užsienio reikalų minis-
terija (URM) rengiasi keisti ambasa-
dorių prie Šventojo Sosto, nuo 2004
m. lapkričio šias pareigas ėjusį, bu-
vusį užsienio reikalų ministrą Al-
girdą Saudargą, kuris savo ruožtu
pakeitė Lietuvos diplomatijos patri-
archą Kazį Lozoraitį. Tinklalapio
„Delfi” duomenimis, šios pareigos
bus patikėtos filosofui Vytautui Ali-
šauskui.

Paskyrimas į šias pareigas yra
jautrus dalykas, nes, kad ir kaip ten
būtų, kalbama apie Bažnyčią, Vati-
kaną. Manau, Lietuvos katalikams
ne vis vien, kas atstovauja jų šaliai
prie Šventojo Sosto. Tačiau svarbu
suprasti ir pačią paskyrimo pro-
cedūrą.

Ambasadoriaus prie Šventojo
Sosto skyrimo tvarka yra tokia pat,
kaip ir kitų ambasadorių. Kitaip ta-
riant, skyrimą parengia URM, ben-
dradarbiaudama su Seimo Užsienio
reikalų komitetu, kuris turi patvir-
tinti visus svarbius diplomatų skyri-
mus. Skyrimą pasirašo Prezidentas,
kurį ambasadorius paskui įteikia Va-
tikano Valstybės sekretoriatui, o ga-
liausiai jau iškilmingai – Popiežiui.

Žinoma, Vatikanas, kaip ir visos
kitos valstybės, gali nesuteikti vadi-
namojo „agreement” (sutikimo) skir-
ti ambasadorių. Prieš suteikiant šį
sutikimą, apie kandidatą yra užklau-
siama nunciatūroje (Vatikano amba-
sadoje toje šalyje). Pavyzdžiui, jeigu
skiriamas asmuo bus pagarsėjęs savo
antikatalikiška veikla, toks skyrimas
pritarimo negautų. Tačiau akivaizdu,
kad toks poelgis prilygtų akibrokštui,
ir jis yra beveik neįmanomas.

Savaime suprantama, kad kyla
klausimas: kokią įtaką šiais klausi-
mais turi Katalikų Bažnyčia vietoje?
Praktiškai ji gali pareikšti savo nuo-
monę tik pradžioje, jei URM ir Seimo
Užsienio reikalų komiteto nariai ta-
riasi su Bažnyčios atstovais, ypač ieš-
kant kandidatūros į šį postą.

Kaip matome, Bažnyčios poveikis
čia gana nedidelis. Belieka tik spė-
lioti, kiek Katalikų Bažnyčios Lietu-
voje hierarchai turi įtakos URM
sprendimams. Manau, kad juos pa-
veikti Bažnyčia turi itin ribotas ga-
limybes, nes stebint mūsų šalies gy-
venimą susidaro įspūdis, jog ne URM
yra paveikiama, bet ji modeliuoja pro-
cesus šalyje. Juk ne veltui būtent
URM minima kaip vienas iš atra-
minių „valstybininkų” veikimo cen-
trų.

Visos šios aplinkybės verčia suk-
lusti, kai kalbama ir apie galimą V.
Ališausko ambasadorystę Vatikane.
Viena vertus, negalima V. Ališauskui
nieko prikišti: jis aktyviai viešojoje

erdvėje gina Katalikų Bažnyčios pozi-
cijas, pataria žiniasklaidai religiniais
klausimais, organizuoja mokslines
diskusijas.

Tačiau V. Ališauskas yra ne tik
visuomeninė, bet ir politinė figūra.
Stebint V. Ališausko politinę veiklą,
mažų mažiausiai susidaro įspūdis,
kad esama jei ne nekompetencijos, tai
protu nesuvokiamo naivumo, neto-
liaregiškumo. Tad jau vien dėl šito jo
tapimas Lietuvos ambasadoriumi
prie Šventojo Sosto būtų abejotinas
dalykas.

Turima omenyje, ne tik tai, kad
LRT tarybai renkant šios svarbios
visuomenei institucijos vadovą, bū-
damas Lietuvos Vyskupų Konferen-
cijos atstovas, V. Ališauskas balsavo
už dviprasmišką Audriaus Siauruse-
vičiaus kandidatūrą. Prisiminkime,
kad filosofas V. Ališauskas buvo pa-
skirtas vadovauti visuomeniniam Vy-
tauto Pociūno žūties aplinkybių ty-
rimui, kurio iniciatorius buvo prem-
jeras Gediminas Kirkilas. Šis tyri-
mas, kaip žinome, pasibaigė visiška
nesėkme.

Negalėjo kitaip būti, nes kirki-
linės politikos bruožas – prie Vyriau-
sybės kurti komisijas, darbo grupes,
kurios tik vaidintų veikią, o iš esmės
būtų „dūmų uždanga” G. Kirkilo in-
teresams. Tokioms grupėms vado-
vauti skiriami savi žmonės arba to-
kie, kurių neveiklumas visai prog-
nozuotinas dalykas. Taip pat jis
mėgsta į šias grupes pakviesti opozi-
cijos, „kitos stovyklos” atstovų, kad
sudarytų regimybę, jog šios komisi-
jos, darbo grupės atstovauja platiems
visuomenės sluoksniams. Juk ir da-
bar deryboms su ES dėl Ignalinos AE
darbo pratęsimo yra paskirtas va-
dovauti Aleksandras Abišala, žmogus
iš dešiniųjų darinio „Vardan Lie-
tuvos”.

Tai įvyko ir su V. Pociūno žūties
aplinkybių tyrimo komisija. Jai va-
dovauti buvo paskirtas Tėvynės są-
jungos narys V. Ališauskas, o jos sudė-
tyje – profesoriai Vytautas Landsber-
gis, Aloyzas Sakalas, generolas Jonas
Kronkaitis. Pastarasis, išvydęs reika-
lo beviltiškumą, iš šios komisijos pa-
sitraukė išsyk. Nenuostabu, kad ko-
misija normaliai net nedirbo ir grei-
tai žlugo.

V. Ališauskas buvo šių įvykių cen-
tre. Nenoriu įtarinėti jo kažkokiu
piktavališkumu ar sakyti, jog am-
basadoriaus kėdė Vatikane yra atsily-
ginimas už keistokus sprendimus,
bet, vertinant V. Ališausko politinę
veiklą, neapleidžia mintis, kad am-
basadoriaus prie Šventojo Sosto kan-
didatūrai reikėtų ieškoti kito as-
mens.

Bernardinai.lt

Šiemet Nacionalinė bibliotekų savaitė ir su skurdo skoniu  
2008 m. balandžio 21-27 d. Lie-

tuvos bibliotekininkų draugija (LBD)
skelbia aštuntąją Nacionalinę bib-
liotekų savaitę. Šių metų savaitės te-
ma – „Skaityk – laisvėk – tobulėk”.
Kadangi 2008-ieji Lietuvoje paskelbti
Skaitymo metais, Nacionalinė biblio-
tekų savaitė yra gera proga palaikyti
šią puikią idėją.

Kauno apskrities viešoji bibliote-
ka, įsiliedama į šia proga skirtų ren-
ginių sūkurį taip pat skaitytojus džiu-
gins įvairiomis akcijomis, parodomis,

renginiais ir pristatymais.
Daugelio skaitytojų džiaugsmui

ir šiemet visą savaitę bus neimami
delspinigiai už pavėluotas grąžinti
knygas, o skaitytojai, neturintys skai-
tytojo pažymėjimo, bus aptarnaujami
skaityklose. Taip pat skaityklose, tei-
kiančiose skaitmenines informacijos
nuskaitymo (skenavimo) paslaugas,
kiekvienam skaitytojui kasdien bus
galima atlikti 5 nemokamus skena-
vimus bei nemokamai įsirašyti po
vieną garso įrašų kopiją.

Į biblioteką užsukę lankytojai
galės apžiūrėti ir parodas: ,,2007 me-
tų skaitomiausios suaugusiųjų kny-
gos”, ,,2007 m. skaitomiausios vaikų
knygos”, ,,Genealoginė-heraldinė li-
teratūra KAVB”, knygyno ,,Humani-
tas” naujausi leidiniai anglų k. ir kt.

Tačiau nepaisant šventinių ren-
ginių šiemet daugelyje Lietuvos bib-
liotekų savaitė bus pradedama akcija
,,Skurdo zona”, kurios tikslas – at-
kreipti valdžios ir visuomenės dėmesį
į bibliotekų problemas, apginti bib-

liotekininkų orumą nuo žeminančio
valdžios požiūrio į šią profesiją.
Pirmąją akcijos dieną bibliotekos
pasipuoš juodais plakatais su užrašu
,,Skurdo zona”. Akcijos metu bus
renkami piliečių parašai dėl bib-
liotekininkų atlyginimų didinimo, dėl
bibliotekų fondų papildymo ir dėl bib-
liotekų pastatų atnaujinimo. Parašai
bus įteikti valdžios institucijoms,
politinių partijų atstovams, bib-
liotekų steigėjams.

Alfa.lt
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Kyla bažnyčios bokštas.  

LF pranešimas

– Kada ir kaip pradėjote savo
veiklą Lietuvių Fonde?

– Prieš trejus metus buvau pa-
kviesta dalyvauti Lietuvių Fondo Sti-
pendijų skirstymo pakomisėje, o tą
pavasarį kandidatavau ir buvau iš-
rinkta į LF tarybą. Turiu prisipažin-
ti, kad darbas Stipendijų skirstymo
pakomisėje (kuriai priklausau jau
trejus metus iš eilės) yra vienas iš įdo-
miausių ir maloniausių. Darbas ne-
lengvas, reikia susipažinti ir įvertinti
daugiau nei šimtą prašymų. Nors
kiekvienam pakomisės nariui pavesta
susipažinti su atskirta dalimi prašy-
mų, atidžiai darbą vykdant ir kadan-
gi reikia balsuoti ir pasisakyti už vi-
sus prašymus, susipažinti svarbu su
kiekvienu. Skirstant, praleidus ke-
liasdešimt valandų su kandidatų pra-
šymais, pradeda ryškėti, kad lietuvių
tautos visuomeninė ateitis šioje At-
lanto pusėje gyvuos dar ilgai, ilgai.
Gyvuos todėl, kad turime prieauglį,
kuris yra stiprinamas šio krašto mok-
slinių galimybių ir kuris, tikėkimės,
užtikrins ir LF tęstinumą – baigęs
mokslus stos į Fondo narių gretas.
Džiugu prie to tęstinumo tiesiogiai
prisidėti.

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Man šis klausimas gana įdo-
mus, todėl atsakydama norėčiau su-
daryti skaitytojams įvaizdį, kad įstoji-
mas turėjo tam tikrą ypatingą reikš-
mę. Neatsimenu, kad mudu su vyru
būtumėm svarstę stoti ar nestoti. Jei-
gu tiksliai prisimenu, buvau JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) Krašto
valdybos nare. Valdybai tuo metu va-
dovavo Regina Narušienė, kuri skati-
no, kad kiekvienas Krašto valdybos
narys būtų ir LF nariu. Man tai at-
rodė logiška ir tam neprieštaravau,
nes jeigu LB Krašto valdyba prašo iš
LF paramos LB veiklai, LB nariai tu-
rėtų remti LF. Įsijungusi aktyviau į
LF veiklą, turėdama galimybę ben-
drauti  su LF taryba ir vadovybe, pati
patyrusi, kokia veikla ir kokie veiks-
mai sudaro Fondo kasdienybę, pagal
išgales ne tik  ir toliau didinome savo
įnašą, bet ir dovanojome jį kitiems
ypatingoms progoms paminėti.  

– Kokia  Jūsų profesinė patirtis?
– Po studijų kasdieninis mano

darbas visuomet sukosi apie projek-
tus – iškilusi mintis, jos įgyvendinimo
apipavidalinimas, užmojo nustaty-
mas, veiksmų sudarymas, jų įgyven-
dinimas. Dirbu AT&T, esu vieno šios
didžiulės korporacijos projektų sky-
riaus vedėja. Kartu su savo štabu
sprendžiame, kurie projektai bus įgy-
vendinami, kuriems bus skiriamos
lėšos bei darbininkai. Projektų įgy-
vendinimas pareikalauja nuo keleto
tūkstančių iki keliasdešimt milijonų
dolerių išlaidų. Esu Project Manage-
ment Instituto narė ir, baigusi atitin-
kamus kursus bei išlaikiusi Instituto
egzaminus, turiu Project Manage-
ment Professional statusą.

– Kuo ta patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

– Kai yra bendraujama su asme-
nimis, kurie sutartinai pripažįsta ir
siekia užsibrėžto tikslo, siūlymų,
minčių, veiksmų atsiranda aibės. Tuo
atveju yra svarbu atrinkti, kas svar-
biausia, kas yra įmanoma/galima.

Kadangi LF tarybos nariai pasiskirs-
to į komisijas, kurių tikslas įgyven-
dinti tam tikrus užmojus,  mano turi-
ma profesinė patirtis tiesiogiai ir ati-
tinka LF veiklą. Taip, kaip mano dar-
be svarstoma, kurie projektai bus na-
šesni, taip ir LF tarybos veikloje
svarstoma, kurie įgyvendinti veiks-
mai užtikrins LF gyvastingumą.
Taip, kaip mano darbe svarstoma,
kam paskirti lėšas, taip ir LF svars-
tome, kurie prašymai suteiks lietu-
viškai veiklai tęstinumą, naudą.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
lietuvių visuomenei?

– Mano asmeninė profesinė pa-
tirtis lietuvių visuomenei gali būti
naudinga tik tada, jeigu aš ja su lietu-
vių visuomene dalinsiuosi. Dalini-
masis gali būti dvejopas:  įsipareigoji-
mas ir tiesioginė organizacinė veikla
arba paramos suteikimas organi-
zaciniams užmojams – netiesioginė
veikla.

Pagal sąlygas sava patirtimi su
lietuviška visuomene dalinuosi tiesio-
giai ir netiesiogiai. Ilgametė veikla
Lietuvių Bendruomenėje (taryboje,
Krašto valdyboje), tautinių šokių,
švenčių rengimų komitetuose ir LF
taryboje kaip tik buvo ir yra dalini-
masis savo patirtimi. Tiesioginis – įsi-
jungimas į patį darbą, netiesioginis –
paramos suteikimas arba, aukojimas
lietuviškai veiklai veiksmams įgyven-
dinti, LF atveju – įnašo dauginimas.

– Kodėl kandidatuojate į Lie-
tuvių Fondo tarybą?

– LF Tarybos narių gretose pra-
leidau jau trejus metus – vieną ka-
denciją. Į Tarybą buvau išrinkta ,,tais
laikais”, kai lietuviškosios visuome-
nės veiksniai buvo skirstomi į vadina-
muosius ,,bendruomenininkus” ar
,,fondininkus”, kai LF tarybos veikla
buvo visuomenės kritiškai analizuo-
jama. Nuo mažų dienų augau, bren-
dau kvėpuodama LB dvasia.  LB buvo
ir yra mano asmenybės neatskiriama
dalis, taip, kaip ji yra kiekvieno as-
mens, kurio gyslų labirintais teka
bent lašelis lietuviško kraujo. Nebuvo
tuomet ir nėra šiandien aišku, kodėl
yra skirstomasi į vienus ar kitus, į
,,-ininkus”. 

Treji metai, praleisti LF taryboje
davė, ypatingą progą tiesiogiai susi-
pažinti su tikrąja, kasdienine LF
veikla. Ir tuo pačiu su ryškia tikrove.
LF yra svarbus ir reikalingas lietu-
viškai visuomeninei veiklai išlaikyti,
puoselėti ir tęsti šioje Atlanto pusėje.

Pokalbis su kandidate į LF
tarybą – Jūrate Budriene

Jūratė Budrienė

Vaikų grupė ,,Tu ir aš” 
vėl sako ,,Labas”

LORETA TIMUKIENÈ

Balandžio 20 d. vaikų grupė, va-
dovaujama Loretos Karsokienės,
kviečia smagiai praleisti sekmadienio
popietę Jaunimo centre (5620 S. Cla-
remont ave. Chicago). Ten 1 val. po
pietų prasidės koncertas ,,Labas”,
kurio metu bus galima ne tik pasi-
klausyti smagių dainelių, bet ir pa-
sigrožėti šokių kolektyvo ,,Baltija”
(vadovė R. Strumilienė) bei baleto šo-
kėjos Mantės Baliutavičiūtės (vadovė
B. Kugaudienė) šokiais. Renginį ves
jau ne kartą scenoje matyti aktoriai
Aušra ir Hansas (A. Jasaitė ir R.
Paulauskas). 

Kaip sakė grupės vadovė, visi
koncerto dalyviai labai įtemptai ruo-
šiasi pasirodymui. Vaikai du kartus
per savaitę renkasi vadovės namuose,
kur repetuoja 3 dainininkų grupės, į
kurias vaikai suskirstyti pagal amžių.
,,Tu ir aš” kolektyve dainuoja 27 vai-
kai. Mažiausiai dainininkei dar nėra
ir trejų metukų, vyriausia dainorėlė
trylikos. Vaikus mokyti dainuoti va-
dovei padeda Jurga Čepkutė. Dai-
nelės atliekamos kartu su šokiais, tad
darbo užtenka ir šokių mokytojai
Birutei Kugaudienei. Norint, kad sce-
noje viskas, ką išmoksta vaikai, būtų
sujungta į vienumą, reikia ir reži-
sierės patarimų. Grupei talkina reži-
sierė Ilona Čiapaitė. Garso kokybe
rūpinasi garso operatorius Kostas
Radlinskas. L. Karsokienė džiaugėsi,
kad jai ruoštis koncertui padeda ir
dainininkų tėveliai. Sandra Giedrai-
tienė rūpinasi dekoracijomis, Inga
Auškalnienė – scenos apipavidali-
nimu, kitos mamos – dainininkų dra-
bužėliais.

Būsimas koncertas – visų metų

triūso rezultatas. Loreta sakė, kad jie
anksčiau yra keletą kartų koncertavę
Čikagos bažnyčiose, taip pat surengę
kelis koncertus su kitomis grupėmis,
dalyvavo kalėdiniame koncerte ,,Ka-
lėdų žvaigždės”. Vadovė sakė, kad ji
jaučia atsakomybę, leisdama savo
ugdytinius į sceną, todėl ir koncer-
tams ruošiasi ilgai ir atsakingai. Paš-
nekovė pasidalijo mintimis ir apie
ateities sumanymus. Grupė ,,Tu ir
aš” vasarą dalyvaus ir Lietuvių die-
noms bei Joninėms skirtuose rengi-
niuose, galvojama apie bendrą kon-
certą su vaikų grupe iš Lietuvos.

L. Karsokienė sakė dažnai min-
timis grįžtanti į Lietuvą, kur taip pat
buvo subūrusi dainuoti mėgstančius
vaikus. Dabar buvę Loretos mokiniai
jau paaugę, ne vienas pasirodo ir di-
desnėse Lietuvos scenose. Iš Lietuvos
L. Karsokienė atsivežė ir daineles,
kurias dabar atlieka grupė ,,Tu ir
aš”. Viena iš jų – nuotaikinga dainelė
,,Šimtakojis”, kurią atliekant žiūrovų
laukia staigmena. O koncertui toks
pavadinimas parinktas neatsitiktinai
– viena grupės dainelė taip ir vadi-
nasi – ,,Labas”. Pašnekovė džiaugėsi,
kad grupėje yra vaikų, kurie jau gali
dainuoti solo. Jiems vadovė stengiasi
parinkti tokius kūrinius, kurie atitin-
ka mažųjų dainorėlių charakterius.

L. Karsokienė viliasi, kad kon-
certas patiks visiems žiūrovams. Ji ir
visa grupė yra labai dėkingi visiems
koncerto rėmėjams: Jaunimo centrui,
Tėvams jėzuitams, ,,Kunigaikščių už-
eigai”, ,,Lietuvėlei”, ,,Atlantic Express
Corp.”, ,,Amerikos lietuviui”, ,,Drau-
gui”, ,,Vakarams”, ,,A&A Reliable plum-
bing”, ,,Euro Trucking inc.”, advo-
katui R. Domanskiui, D. Gedvilienei,
Dočkų ir Kulbokų šeimoms.

Vaikų grupės ,,Tu ir aš” vadovė L. Karsokienė su dainorėlėmis.
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LR SEIMO GRUPÈS DÈL DVIGUBOS PILIETYBÈS
PIRMININKUI A. LYDEKAI

Rašau jums kaip privatus asmuo,
išreiškiantis tik savo asmeninę nuo-
monę. Labai vertinu jūsų sielojimąsi
dėl galimybės, kad mūsų (išeivijos
JAV — red.) prieštaravimai gali išver-
sti jūsų formuojamą įstatymą iš
dabartinių vėžių. 

Ne visai suvokiu pačio įstatymo
logikos. Priimdami tokį įstatymą, jūs
jau nekalbate, kad ES gyvenantys lie-
tuviai yra išskirtinis atvejis, nes tai
ne vienas desėtkas žmonių, o šimtai
tūkstančių. Tai jokiu būdu neišskirti-
nis atvejis, nors galite ir raciona-
lizuoti, kad visi ES ribose gyvenantys
jau yra bendrapiliečiai. Tokiu atveju
jokio įstatymo gyvenantiems ES ri-
bose nereikia. Atrodytų, kad Lietuva,
prisijungdama prie ES ir galbūt net
nesuvokdama, ką daro, anuliavo tą
Konstitucijos išskirtinumo pastraipą
(kodėl Konstitucinis Teismas tada
nekėlė šio klausimo?) arba, pagal KT,
jį mirtinai pažeidė. Šiuo atveju tai
liečia visus Lietuvos piliečius. Jeigu
Konstitucijos išskirtinumo pastraipa
dar galioja, tuo atveju reikia priimti
įstatymą, automatiškai įgaliojantį
visus Lietuvos piliečius tapti ir ES
piliečiais.

Šis jūsų projektas yra diskrimi-
nuojantis ir tik dar labiau suskaldys
išeiviją. Jos didžiausia dalis praras
norą būti ir likti lietuviais. Vieni —
geri Lietuvai (ES), kiti, už ES ribų
gyvenantys, — ne, nors gali būti bro-
liai ir seserys, tos pačios šeimos vai-

kai. 
Kita problema bus, kai ES ribos

plėsis, ten gyvenantieji pasmerktieji
staiga pasidarys Lietuvai priimtini.
Tad kur įstatymo objektyvumas? Ir
kaip kitur gyvenantys lietuviai jausis
dėl tokio išskirtinumo? Kokia jiems ir
jų vaikams paskata išlikti lietuviais,
bendrauti su Lietuva mokslo, verslo,
sveikatos aprūpinimo, šalpos, medici-
nos ir kituose reikaluose, kai Lietuva
juos paspyrė į užmarštį, atsisako juos
pripažinti savo tautos dalimi? Ir čia
kalbame apie beveik pusę milijono
žmonių.

Dirbau 38 metus JAV įstatymų
paruošime ir jų išleidime. Atvirai kal-
bant, beveik visi įstatymai, kurie bu-
vo paremti politiniais motyvais, buvo
blogi įstatymai, nes jie visuomet bū-
davo subjektyvūs, tarnaudavo išskir-
tiniams interesams ir taip sukeldavo
neapykantą ir nesantaiką. Tokius rei-
kėdavo arba anuliuoti arba vėl daryti
pataisas. Tuo laikau ir jūsų suformu-
luotą įstatymą. Tuo tarpu įstatymai,
kurie išlaikydavo objektyvumo tes-
tus, kurie be išskirtinumo, be dis-
kriminavimo visiems lygiai galioja,
tie puikiai tarnaudavo ir tarnauja
visuomenės labui. Mano nuomone,
geriau neturėti visai jokio įstatymo,
negu turėti blogą įstatymą, ypatingai,
kai jis tarnauja išsisklaidžiusiai tau-
tai skaldyti.

Dr. Stasys Bačkaitis
Great Falls, VA

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

LF narių dėka norėčiau dar trejus
metus darbuotis LF taryboje, dėti vis
didesnes ir konkretesnes pastangas
Fondui įamžinti, lietuviškai veiklai,
jos tęstinumui užtikrinti.

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

– Nuo pat pirmos dienos dirbant
LF tarybos narių gretose man tapo
aišku, kad tai yra neeilinė, neįprasta
mūsų visuomenės organizacija. Kai
susėda LF tarybos nariai prie posė-
džio stalo, prisideda valdybos, Kont-
rolės komisijos ir Garbės komisijos
nariai, atsispindi mūsų lietuviško-
sios visuomenės tikro, gyvo šiandie-
ninio gyvenimo  bruožai. Už to stalo
sėdi visų kartų, įvairiausių pažiūrų,
atbangavę ir čia gimę, skirtingų pro-
fesijų ir išsilavinimo asmenys. Po-
sėdžių metu kartais nuomonės išsa-
komos ramiai, kartais užverda ir
karštesnės diskusijos. Nuo vieno iki
kito tarybos posėdžio mintimis dali-
namasi ir diskusijos vyksta el. laiš-
kais. Nesutapatinsime nė vieno tary-
bos nario su kitu. Kiekvienas yra vis
kitoks. Tačiau tarybos, valdybos,
Kontrolės komisijos ir Garbės ko-
misijos nariai stoja petys į petį savų
bendrų įsitikinimų ginti – Fondą yra
svarbu išlaikyti, tobulinti ir plėsti,

nes tai sudaro pagrindą mūsų lietu-
viškai veiklai, užtikrinančiai tautinės
dvasios tęstinumą šioje Atlanto pusė-
je.

Taigi, vertingiausias LF veiklos
bruožas yra tas, kad LF veiksniai yra
ypatingi asmenys. Juos LF sugeba
pritraukti, įkvėpti juose veiklos ryžtą
ir iš jų išgauti visa tai, kas yra gera ir
tobula. Bet kurios organizacijos ar
štabo nariai, kurie yra užsidegę idea-
listinės minties įgyvendinimu tikro-
vėje, išlaikymu, užtikrina ateitį. Tad
jeigu LF sugebės pritraukti ir ateity-
je tokius kandidatus, kokie yra
šiųmetinėje sudėtyje, LF veiklos atei-
tis bus užtikrinta.

Iš LF galiu tikėtis tik tiek, kiek
pati prie LF ateities prisidedu – ar tai
būtų tiesioginiu darbu, kuris prit-
rauktų, didintų LF įnašus, ar savo
įnašo dauginimu. Žinoma, norėčiau,
kad LF paskirtų didesnes sumas pa-
ramai skirstyti. Tačiau paskirtosios
dalinimui sumos priklauso nuo kapi-
talo, o kapitalas auga įnašų daugini-
mu. Šis savo ruožtu priklauso nuo
lietuviškosios visuomenės narių. Taip
statomi tęstinumo pagrindai. Prie
šios statybos norisi dar trejetą metų
prisidėti.

Ačiū už suteiktą progą išdėstyti
savo mintis.

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos tarybos pranešimas
Per paskutines keletą savaičių

matėme, skaitėme ir girdėjome daug
neteisingų, iškreiptų faktų apie kle-
bono kunigo Stanislovo Anužio ir Šv.
Kazimiero parapijos reikalus. Daug
žmonių, nežinodami faktų ir remda-
miesi vien emocijomis, skleidė įvai-
rias nuomones ir netiesą. Šv. Kazi-
miero parapijos taryba šiuo klausimu
norėtų išdėstyti neiškreiptus ir
teisingus faktus. Prieš tai padarant,
norime pabrėžti, jog kun. S. Anužis
buvo Los Angeles arkivyskupijos dar-
buotojas, atlyginimą už jo darbą mo-
kėjo Šv. Kazimiero parapija. 

Šių metų sausio mėn. pradžioje
Kariui Petruliui, Šv. Kazimiero para-
pijos tarybos pirmininkui, paskambi-
no moteris vardu „Mary” ir pareiškė
įvairius kaltinimus klebonui kun. S.
Anužiui. Jai buvo pasiūlyta susitikti
ir tiesiogiai pasikalbėti su parapijos
tarybos atstovu, tačiau ji nesutiko.
„Mary” sakė, jog savo skundą pateiks
Los Angeles arkivyskupijai. Po šio te-
lefoninio skambučio du parapijos ta-
rybos nariai susitiko su kleb. S.
Anužiu ir pranešė jam apie kaltini-
mus. Kun. S. Anužis pareiškė, kad
nereikia dėl šio skundo rūpintis. K.
Petrulis siūlė kun. S. Anužiui susi-
siekti su vyskupija ir pasiteirauti, į ką
kreiptis dėl šių įtarimų ar kaltinimų.
Po šio susitikimo su kun. S. Anužiu
parapijos taryba nesėkmingai bandė
sužinoti „Mary” tapatybę.

Netrukus po minėto skambučio
Los Angeles arkivyskupijos kardi-
nolui Roger Mahony buvo atsiųstas
anoniminis laiškas, pasirašytas „Ma-
ry”. Los Angeles arkivyskupija pa-
reiškė, jog jie tokio pobūdžio informa-
cijos gauna daug, todėl be liudininkų
ar įrodymų tokių laiškų nepripažįsta
ir skiria jiems mažai dėmesio.

Vasario mėn. pradžioje Los An-
geles arkivyskupijos atstovas msgr.
Gonzales susisiekė su K. Petruliu ir
pranešė, jog yra pakankamai prie-
žasčių kaltinimus, pareikštus kun. S.
Anužiui, tirti ir kad specialus tyrėjas
(„Special Investigator”) pradės vyk-
dyti apklausas. Msgr. Gonzales pra-
nešė K. Petruliui, kad jis susisieks su
klebonu S. Anužiu, bandys jam pa-
dėti išsaugoti sveikatą, patars jam
kreiptis gydytis dėl alkoholio ligos.

Vasario mėn. 29 d., penktadienį,
msgr. Gonzales dar kartą paskambi-
no K. Petruliui ir pranešė, kad prašys
klebono S. Anužio vienai savaitei per-
sikelti į „retreat house” rekolekci-
joms, kol bus baigtas skundo tyrimas.
K. Petruliui buvo įsakyta apie kle-
bono išsiuntimą į rekolekcijas su nie-
kuo nekalbėti. Arkivyskupijos atsto-
vai msgr. Meyers ir msgr. Gonzales K.
Petruliui tvirtino, kad kun. S. Anu-
žiui, kol jis dalyvauja rekolekcijose,
buvo įsakyta neturėti jokių ryšių su
draugais ir parapijiečiais. K. Petruliui
arkivyskupijos atstovai liepė, kad jei-
gu kas klaustų, pranešti, jog klebonas
S. Anužis dalyvauja rekolekcijose. Jie
paaiškino, kad tai yra įprasta arki-
vyskupijos procedūra, siekiant tyri-
mo metu išsaugoti privatumą.

Kovo 1 d., šeštadienį, kun. S.
Anužis po susitikimo arkivyskupijoje,
nepaisydamas jos atstovų įsakymo
bei aplenkdamas Šv. Kazimiero para-
pijos tarybą, susisiekė su Los Angeles
Lietuvių Bendruomenės pirmininku
dr. Rimtautu Marcinkevičiumi. Tą dr.
R. Marcinkevičius K. Petruliui pa-
tvirtino. K. Petrulis R. Marcinkevi-
čiui pareiškė, kad tiek kunigo, tiek ir
jo elgesys yra labai žalingas, jis prieš-
tarauja arkivyskupijos įsakymui tyri-

mo metu nepalaikyti jokių ryšių.
Arkivyskupijos atstovas įspėjo K.
Petrulį, kad tokį kun. S. Anužio
elgesį jie vertina kaip „witness tam-
pering”.

Per kovo 8 d., šeštadienio, Vigili-
jos šv. Mišias 6 val. vakaro ir kovo 9 d.,
sekmadienį, per visas keturias Mišias
Šv. Kazimiero bažnyčioje msgr. Myers
iš Los Angeles arkivyskupijos viešai
pranešė, kas su kun. S. Anužiu vyks-
ta, pabrėždamas, jog sprendimo iš-
siųsti kleb. kun. S. Anužį rekolekcijoms
priežastis buvo ne anoniminis laiš-
kas, o tyrimo metu paaiškėję faktai. 

Kovo 11 d. Los Angeles arkivys-
kupijos kvietimu atvyko prelatas, Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos dele-
gatas išeivijai Edmundas Putrimas.
Tą pačią dieną prelatas privačiai susi-
tiko su kun. S. Anužiu ir kitą dieną
jie drauge nuvyko į Los Angeles ar-
kivyskupiją. 

Kovo 12 d. parapijos tarybos na-
riai buvo pakviesti į susirinkimą su
Los Angeles arkivyskupijos atstovu
msgr. Meyers bei prelatu E. Putrimu.
Šiame susirinkime taip pat dalyvavo
Lietuvos Respublikos Garbės gene-
ralinis konsulas Vytautas Čekanaus-
kas, pakviestas atstovauti kun. S.
Anužį kaip Lietuvos Respublikos pi-
lietį. Posėdžio metu parapijos kieme
susirinko apie 35 asmenis protestuoti
prieš vykdomą tyrimą, ginti kun. S.
Anužį. Posėdžio metu kun. S. Anužis
pareiškė apsisprendęs atsistatydinti
ir grįžti į Lietuvą. 

Kun. S. Anužiui atsistatydinus,
arkivyskupija sustabdė tyrimą ir už-
darė bylą. Msgr. Meyers pareiškė, jog
atsižvelgiant į klebono S. Anužio pra-
šymą, bylos detalės nebus viešinamos.
Kardinolas Mahony priėmė kun. S.
Anužio atsistatydinimą su sąlyga, jei
šiuo klausimu bus keliamos bylos
JAV teismuose, jis atvyks į Ameriką
dalyvauti teismo procesuose. Šio su-
sirinkimo metu parapijos tarybos na-
riai nutarė atsisveikinti su klebonu
kun. S. Anužiu Šv. Kazimiero bažny-
čioje po lietuviškų pamaldų. Tarian-
tis dėl atsisveikinimo programos
dalyvavo ir dr. R. Marcinkevičius, su-
tikęs būsimame renginyje dalyvauti.
Buvo planuota pagerbti kun. S. Anužį
jo 25-ių metų kunigystės jubiliejaus
proga, įteikti įvairių dovanų. 

Parapijos tarybos vardu atsi-
sveikino Linas Udrys, parapijiečių –
kunigas Tomas Karanauskas. Atsi-
sveikinimas įvyko, tačiau nei kun. S.
Anužis, nei R. Marcinkevičius į jį
neatvyko.

Los Angeles Šv. Kazimiero para-
pijos taryba norėtų pabrėžti šiuos
faktus:

Los Angeles Šv. Kazimiero para-
pijos taryba neturi įgaliojimų nei pri-
imti, nei atleisti kleboną iš pareigų.
Remiantis bažnytiniais įstatais, tai –
Los Angeles arkivyskupijos, Vyskupo
Jono Borutos, SJ ir prelato E. Put-
rimo jurisdikcijos sfera. 

Tyrimo ir visų jo pasekmių prie-
žastis buvo ne vien tik į vyskupiją at-
siųstas anoniminis laiškas. Msgr. Mey-
ers parapijos tarybai teigė, jog tyri-
mas šiuo klausimu vyko ne tik Los
Angeles, bet ir kitose JAV vietovėse. 

Suprantant, jog kaltinimai kun.
S. Anužiui sukuria labai rimtą padėtį
ir turi juridinį potencialą, o ši proble-
ma buvo darbdavio–darbuotojo san-
tykių problema, parapijos taryba ne-
turėjo teisės kištis ir trukdyti tyrimo
eigos. Yra žmonių, kurie nusuprato,
kad kun. S. Anužis neatsiliepė į para-
pijos komiteto        Nukelta į 11 psl.
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Švedijoje pradèta ieõkoti
Nepriklausomybès akto kopijos 

Popieñius Benediktas XVI: „Aš
atvykau tikrai pilnas džiaugsmo...”

Lituanistinis švietimas – 
brangus ißskirtinumas

Lituanistiniam švietimui užsienyje skirto forumo dalyviai posėdžiauja Seime.
Lietuviams.com  nuotr.

Aukštojo mokslo Lietuvoje siekia 
vis daugiau jaunuoliû�

Atkelta iš 1 psl. jog amerikieči-
ai ka-talikai yra tie, kurie visada
įnešė svarbų indėlį krašto gerovei ir
jis tiki-si, jog jo kelionė padės dar
didesnei atsakomybei prisidėti prie
tautos ge-rovės.

Popiežius taip pat pabrėžė, jog
Amerika nuo pat respublikos pra-
džios laikų ieško tiesos,  jog Amerikos
laisvės principai  yra susieti labai gi-
liai su moraline tvarka, kuri remiasi
Dievo Kūrėjo viešpatavimo suvoki-
mu. JAV Konstitucija  yra pagrįsta
tuo, jog tiesa yra visiems skirta, taip
pat prigimtinė teisė, kurią duoda Die-
vas Kūrėjas. Amerikiečių istorijos ei-
ga  parodo stiprų intelektualinį ir mo-
ralinį užtikrintumą. Popiežius tikisi,
kad religingume ir toliau žmonės ras
pagrindus laisvai valstybei puoselėti.
Tačiau laisvė, pasak popiežiaus, nėra
vien tik dovana, bet ir atsakomybė.
Tai tvirtina  paminklai, skirti žmonių
kovai už laisvę. Šios laisvė apsauga
kviečia tvarkai ir atsakomybei  už
silpnesniuosius.

Ši popiežiaus kelionė yra ne vien
JAV tikinčiųjų lankymo, bet ir politi-
nė kelionė. Regis, popiežius norėtų
nubrėžti teisingo pasaulio principus.
O Baltuosiuose rūmuose jis sutinka
prezidentą, kuris mąsto panašiai kaip
popiežius, bent jau, pavyzdžiui, gyvy-

bės apsaugos klausimu. Tiesa, kal-
bant apie karą Irake, popiežiaus ir
JAV prezidento požiūriai gerokai ski-
riasi.

Prezidentas Bush susitikimo su
popiežiumi metu sakė: ,,Mums reikia
jūsų žinios, jog visas žmogiškasis gy-
venimas yra šventas. Mes norime tei-
singumo ir tiesos kultūros.”

Popiežius savo ruožtu tiesiogiai
nekalbėjo apie karinį konfliktą Irake,
bet paragino tarptautinius konfliktus
spręsti politika, kuri remiasi diplo-
matija ir paisyti moralinių normų.
Kaip Bažnyčios vadovas, popiežius
sakė, jog Bažnyčia kviečia elgtis pagal
tą paveikslą, kurį sukūrė Dievas. Ti-
kėjimas duoda mums jėgos mūsų pa-
reigoms ir atsakomybėms.

Taip pat popiežius kvietė pagel-
bėti Trečiajam pasauliui. Popiežius
sakė: „Reikia tokio  pasaulio, kuria-
me visi atitinkamai kaip broliai ir se-
sės galėtų kartu gyventi”. Popiežius
tikisi, kad Amerika ir toliau parems
nelaimių ištiktuosius, teiks humani-
tarinę pagalbą. 

Popiežiaus gimtadienis nebuvo
taip pat pamirštas. „Gimtadienį pap-
rastai švenčiama artimų draugų
rate”, – sakė prezidentas, suprasda-
mas popiežiaus išrinktą kelionės datą
kaip JAV pagerbimą.

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS) –
Aukštojo mokslo siekia vis daugiau
Lietuvos jaunuolių – šių mokslo metų
pradžioje šalies aukštosiose mokyk-
lose studijavo 204,4 tūkst. studentų –
daugiausiai per visą šalies istoriją.

Statistikos departamento duo-
menimis, 2007-2008 mokslo metų
pradžioje šalies aukštosiose mokyklo-
se studijavo 42 proc. 20-24 metų am-
žiaus jaunimo. Aukštųjų mokyklų
skaičius, palyginti su praėjusiais
mokslo metais, nepasikeitė, o studi-
juojančiųjų jose padaugėjo beveik 5
tūkst. Universitetuose mokėsi 144,3
tūkst., kolegijose – 60,1 tūkst. jaunuo-
lių.

2007 m. rudenį universitetų ir
kolegijų pirmakursiais tapo 74 proc.
bendrojo lavinimo mokyklų abitu-
rientų, 6 proc. profesinių mokyklų
auklėtinių ir 9 proc. aukštųjų mokyk-
lų absolventų, kurie siekė įgyti kitą
arba susijusią specialybę. Į bakalauro
studijas universitetai priėmė 1,1
tūkst., kolegijos – 2,6 tūkst. daugiau
pirmakursių.

2007-2008 mokslo metų pradžio-
je bakalauro studijų pakopoje studija-
vo 113 tūkst., o magistrantūroje – 28
tūkst. jaunuolių. Kaip ir praėjusiais
mokslo metais, magistro kvalifika-
cinio laipsnio siekė 6  iš dešimties bai-
gusiųjų bakalauro studijas. Univer-
sitetų doktorantūroje studijavo 4
tūkst. asmenų, mokslo institutuose
doktorantūroje studijavo 335 asme-
nys.

Anot statistikos, vis daugiau stu-
dentų renkasi vakarines arba neaki-
vaizdines studijas. Vidutinis kolegijų

ir universitetų bakalauro studijose
studijuojančiųjų amžius – 24 metai,
magistrantūroje - 26, doktorantūroje
– 29 metai. Merginos aktyviau nei
vaikinai siekė mokslo visose studijų
pakopose. Populiariausia studijų sri-
tis, kurią rinkosi studentai, tebėra
verslas ir administravimas.  Kas pen-
ktas aukštosios mokyklos studentas
studijavo gamtos, technikos ir taiko-
muosius mokslus.  Mažiau jaunuolių
rinkosi pedagogo specialybę.

2007 m. aukštosios mokyklos pa-
rengė 43,1 tūkst. specialistų – 5
tūkst. daugiau nei ankstesniais me-
tais. Praėjusiais mokslo metais žinias
užsienyje pagal aukštųjų mokyklų
akademinių mainų programas gilino
2,9 tūkst. šalies studentų. Daugiausia
studentų studijavo Vokietijoje, Dani-
joje, Suomijoje, Prancūzijoje. Euros-
tato duomenimis, 2005 m. vien tik
Europos šalių aukštosiose mokyklose
studijavo 5,1 tūkst. Lietuvos piliečių.

Lietuvos universitetuose studi-
juoja beveik 3 tūkst. užsieniečių. Per
dvejus metus šis skaičius išaugo 2,5
karto. Daugiausia studentų į Lietuvą
atvyksta iš Baltarusijos, Lenkijos,
Turkijos, Vokietijos, Izraelio, Pran-
cūzijos, Libano.

Aukščiausios kvalifikacijos spe-
cialistus šalyje rengia 50 aukštųjų
mokyklų – 22 universitetai ir 28 ko-
legijos. Iš jų 7 universitetai ir 12 ko-
legijų – nevalstybiniai.

Universitetuose paskaitas stu-
dentams skaito 10 tūkst. dėstytojų.
Aukštųjų mokyklų studentams pas-
kaitas taip pat dėstė 101 dėstytojas iš
užsienio.

Atkelta iš 1 psl. sutartis ir
kitus teisinius dokumentus.

Istoriko Raimundo Klimavičiaus
teigimu, svarbiausių dokumentų ori-
ginalai, tarp kurių galėjo būti ir 1918
m. Vasario 16–osios Nepriklausomy-
bės akto dublikatas, buvo atrinkti ir
sudėti į dėžes, kurios turėjo būti per-
vežtos į JAV per Švediją. Tačiau dėl
nepalankiai susiklosčiusių politinių
aplinkybių šis siuntinys liko Švedijoje. 

Karo metu dokumentų likimu
rūpinosi Lietuvos pasiuntinys Švedi-
joje Vytautas Gylys. Sovietams oku-
pavus Lietuvą ir uždarius Lietuvos
ambasadą Stokholme, o V. Gyliui iš-
vykus į JAV, dokumentus saugoti bu-
vo perduota švedų ir lietuvių draugi-
jos pirmininkui, garsiam archeologui,
meno istorikui ir restauratoriui Jon
Sigurd Curman, kuris mirė 1966 m.
R. Klimavičiaus nuomone, būtent J.
S. Curman asmeniniame archyve gali
būti likusi dalis minėtosios lietuviškų

dokumentų siuntos.
1918 m. vasario 16 dieną Lietu-

vos Taryba paskelbė Lietuvą, iki tol
porą amžių buvusią Rusijos imperijos
sudėtyje, vėl nepriklausoma valstybe.
20 asmenų pasirašė po tai skelbian-
čiu dokumentu, tačiau iki šiol nėra
rastas nei jo originalas, nei dublika-
tas. Istorikai tebetiria įvairias Akto
dingimo versijas, bet nė viena jų nėra
visiškai patvirtinta. 

Lietuvos Tarybos nariai pasirašė
du Akto egzempliorius – originalą ir
dublikatą. Originalas buvo atiduotas
saugoti signatarui Jonui Basanavi-
čiui. Nuo pat pasirašymo akimirkos
Akto originalas nebuvo paviešintas.
Spaudoje apie jį pirmą kartą buvo už-
siminta 1933 m. Tuo tarpu Akto dub-
likatas liko Tarybos kanceliarinėse
bylose ir buvo skirtas naudoti kas-
dieniniame darbe. Vėliau jis buvo per-
keltas į Prezidentūros kanceliarijos
archyvą Kaune.

Atkelta iš 1 psl. mat, jo
manymu, lietuviai užsienyje uždirba
neblogai, o ir Lietuva pagal savo
išgales remia li-tuanistinį švietimą.
Č. Juršėnas sakė, kad svarbiausia
turėti noro ir kad bū-tų veiklių
žmonių.

Kitas Parlamento atstovas, Švie-
timo, mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkas Virginijus Domarkas sa-
kė, jog iš visų užsienyje besimokančių
lietuviukų susidarytų net 12 Vilniaus
licėjų.  Jis palinkėjo, kad istorinėje
Kovo 11–osios salėje forumo dalyviai
priimtų istorinius sprendimus.

Švietimo ir mokslo viceministrė
Virginija Būdienė teigė nepritarianti
tiems, kurie linkę emigraciją drama-
tizuoti, pasak jos, jau pastebimi ir
grįžimo procesai. Tiesa, tiek emigra-
cija, tiek grįžimas sukelia nemažai
rūpesčių ir reikalauja pastangų iš val-
stybės, iš mokytojų, vaikų bei jų tėvų.

Išeivijos instituto vadovas prof.
Egidijus Aleksandravičius sakė, kad
Lietuvos švietimo sistema yra ,,trau-
muota” ir būtent tokį jos vaizdą į už-
sienį išsiveža lietuviai. Jis skatino su-
sirinkusius užsienio lietuvius ieškoti
ir kitokių lietuviškumo ženklų, nesi-
remti vien mūsų kalba ir nenurašyti

lietuviškai jau galbūt nemokančių
lietuvių. 

TMID generalinio direktoriaus
pavaduotoja Vida Bagdonavičienė sa-
kė, kad nuo pat departamento įsteigi-
mo 1997 m. didelis dėmesys darbe su
išeivija skiriamas būtent lituanisti-
niam šveitimui. O štai lietuviškos
mokyklos užsienyje jau skaičiuoja an-
trą šimtmetį. 30 pasaulio šalyse yra
126 lituanistinės mokyklose,  jas lan-
kančius 6,000 mokinių moko apie 600
mokytojų. Daugiausia tokių mokyklų
yra  JAV, Jungtinėje Karalystėje ir Is-
panijoje. Pasak V. Bagdonavičienės,
antra pagal gausumą mokyklų grupė
– bendrojo lavinimo. Tokių yra 7, o jo-
se mokosi apie 1,400 moksleivių. Šios
mokyklos įsikūrusios Latvijoje, Bal-
tarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir Vo-
kietijoje.

Savo atliktu tyrimu („Emigracija
ir šeima: vaikų ugdymo problemos ir
iššūkiai”) su užsienio lietuviais pasi-
dalijo ir Vytauto didžiojo universiteto
Lietuvių išeivijos instituto projektų
vadovė dr. D. Kuzmickaitė. Apibend-
rindama ji pasakė, jog „lituanistinis
vaikų ugdymas – brangi privilegija,
suteikianti lietuvių emigrantams iš-
skirtinumą”.

Lietuvos universitetuose studijuoja beveik 3 tūkst. užsieniečių.
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Philadelphia, Pennsylvania,
balandžio 17 d. (AFP–BNS) – Hillary
Clinton trečiadienį per lemiamus po-
litinius ginčus bandydama užsitik-
rinti savo sugrįžimą užsipuolė varžo-
vą Barack Obama dėl jo charakterio ir
požiūrio į amerikietiškąsias vertybes.

Tačiau H. Clinton taip pat atvirai
pasakė, kad B. Obama lapkritį per
prezidento rinkimus galėtų įveikti
respublikonų kandidatą John
McCain, nors savo partijos vadovams
tvirtina, kad B. Obama išrinkimas
demokratų kandidatu reikštų pralai-
mėjimo riziką.

Šie du demokratų senatoriai Phi-
ladelphia susirėmė šešios dienos
prieš Pennsylvania pirminius rinki-
mus, kurie bus pirmoji per pusantro
mėnesio jų rinkimų kova ir vartai į
įtemptą baigiamąjį partijos kandida-
to rinkimų tarpsnį.

Buvusi pirmoji ponia, bandy-
dama iškelti klausimus dėl savo var-
žovo galimybių laimėti rinkimus,
priekaištavo B. Obama dėl kursty-
tojiškų jo buvusio pastoriaus pamok-
slų ir jo požiūrio į amerikiečių darbi-
ninkus. Ji taip pat kritikavo savo var-
žovą dėl jo praėjusios savaitės ko-
mentarų, kad kai kurie amerikiečiai
laikosi įsikibę religijos ir ginklų dėl
to, kad pyksta dėl savo ekonominės
padėties.

H. Clinton teigia, kad tie žodžiai
gali sutrukdyti B. Obama patraukti
savo pusėn neapsisprendusius darbi-
ninkus svarbiose valstijose, ir sako
netikinti, kad jos tėvas ir senelis, ku-
rie gyveno Pennsylvania, atsigręžė į
Dievą dėl nusivylimo.

B. Obama sakė, kad amerikiečiai
yra smarkiai nusivylę savo politiniais
vadovais.

Baigèsi Olimpinio deglo neßimo
estafetè� Indijoje 

Kandidatai į JAV prezidentus B. Obama ir H. Clinton.                    Reuters nuotr.

H. Clinton tikisi sunkaus sugrîñimo

Mumbajus, balandžio 17 d.
(AFP–BNS) – Indijos finansų sosti-
nėje Mumbajuje ketvirtadienį buvo
suimti mažiausiai 46 tibetiečiai, ku-
rie bandė įsiveržti į Kinijos konsula-
tą, pranešė policija. Tibetiečių išeivių
protestai vyko visoje Indijoje, kur bu-
vo nešama Beijing olimpiados ugnis.
Olimpinis deglas sustiprinto saugu-
mo sąlygomis buvo nešamas Delio
gatvėmis.

Ketvirtadienį olimpinio deglo ne-
šimas Indijoje centriniu Naujojo De-
lio prospektu baigėsi. Trumpas jo

kelias visuomenei buvo uždarytas – jį
saugojo tūkstančiai policininkų ir
kareivių. Sutrumpintas iki 2,3 km bė-
gimas vyko sklandžiai, nes apie 16
tūkst. policininkų ir kareivių sudarė
bėgikams savotišką saugumo tunelį,
kuris apėmė visą prospekto plotį ir
tęsėsi nuo prezidento rūmų iki Indi-
jos vartų – dviejų pagrindinių Delio
architektūros akcentų.

Delio policija pranešė, kad per
dieną buvo suimta apie 180 tibetie-
čių. Olimpinį deglą, kuris nešamas
aplink pasaulį, visur persekioja pro-
testai, ypač – Londone ir Paryžiuje.
Protestuojama dėl kinų veiksmų Ti-
bete ir žmogaus teisių padėties Kini-
joje.

Tibeto aktyvistai minėjo panašų
suimtųjų skaičių. Pasak jų, maždaug
apie 70 protestuojančiųjų mėgino pa-
bėgti, kai juos policija sulaikė deglo
nešimo maršruto pradžioje.

Indijoje dabar gyvena mažiausiai
100 tūkst. pabėgėlių iš Tibeto, taip
pat ir jų dvasinis vadovas Dalai La-
ma. Tibeto vyriausybė tremtyje pa-
ragino protestuotojus tuo metu, kai
olimpinis deglas buvo nešamas Indi-
joje, nenaudoti smurto ir nesudaryti
keblumų Indijai.  

,,Gyvename Indijoje, ir ji daug
metų buvo mums gera šeimininkė.
Faktas, kad galėjome sukurti vei-
kiančią bendruomenę, priklauso nuo
to, kad gyvename ir naudojamės Indi-
jos laisvėmis”, – sakė Dalai Lama.

KIJEVAS
Ukrainos URM vadovas Volody-

myr Ohryzka trečiadienį pranešė,
kad 2008 m. birželį numatoma su-
rengti konsultacijas su Rusija dėl Ru-
sijos Juodosios jūros laivyno išvedimo
iš Ukrainos teritorijos. Maskvoje ši
informacija vadinama neatitinkančia
tikrovės. Pasak V. Ohryzka, Memo-
randumo dėl Rusijos karinių for-
muočių išvedimo tvarkos projektas
buvo perduotas Rusijai balandžio 15
d. per Rusijos ir Ukrainos užsienio
reikalų ministrų susitikimą Maskvo-
je. Kaip sakoma dokumente, Kijevas
tikisi, kad Rusijos laivai paliks Ukrai-
nos teritorinius vandenis iki 2017 m.,
kai baigiasi bazės Sevastopolyje nuo-
mos terminas. Rusijos diplomatai pri-
dūrė, jog Ukrainos nuomonė priimta
žinion ir į ją bus atsižvelgiama toliau
palaikant dvišalius santykius.

MASKVA
Italijos Bario miesto taryba spe-

cialiame posėdyje patvirtino Šv. Mi-
kalojaus šventovės su namais maldi-
ninkams perdavimą į Rusijos nuosa-
vybę. Šventovės pastatai bus perduo-
ti į Italijos vyriausybei, po to taps Ru-
sijos valstybės nuosavybe. Sprendimą
perduoti Mikalojaus šventovę Rusijos
nuosavybėn Italijos valdžia priėmė
per Rusijos prezidento Vladimir Pu-
tin vizitą į šalį 2007 m. Šv. Mikalojaus
šventovės Baryje vyresnysis šventi-
kas Vladimir Kučiumov pavadino is-
toriniu įvykį, kai Italija atiduoda ki-
tai šaliai savo nuosavybę, kuri, be to,
yra UNESCO paminklas.

TBILISIS
Gruzijos užsienio reikalų minis-

terija apkaltino Rusijos Federaciją
faktine Gruzijos teritorijos ,,neatsie-
jamos dalies” –- Abchazijos ir Pietų
Osetijos aneksija. Ketvirtadienį iš-
platintame Gruzijos URM pareiški-
me sakoma, kad ,,Rusijos veiksmai
pastaruoju metu Gruzijos atžvilgiu
atvirai prieštarauja tarptautiniu
mastu pripažintoms normoms ir
principams dėl valstybių teritorinio
vientisumo ir jų savarankiškumo”, –

sakoma dokumente. Gruzijos URM
,,piktinančiu” vadina Rusijos spren-
dimą pripažinti Abchazijoje ir Pietų
Osetijoje juridinių asmenų teisėtumą
ir jų dokumentus. ,,Tai reiškia, kad
Rusija pripažįsta etninį valymą, nuk-
reiptą prieš šimtus tūkstančių taikių
piliečių, nes būtent dėl šito etninio
valymo buvo sukurtos struktūros,
kurių dokumentus ir pripažįsta Ru-
sija”, – pažymima pareiškime.

TRIPOLIS
Rusijos prezidentas Vladimir Pu-

tin patenkintas savo vizito į Libiją re-
zultatais ir yra tikras, kad sudaryti
susitarimai bus naudingi abiejų šalių
ekonomikoms. ,,Aš patenkintas įvy-
kusio vizito rezultatais. Mes seniai
rengėmės šiam vizitui. Mes susita-
rėme dėl pribrendusių žingsnių ir po-
litikoje, ir ekonomikoje”, – sakė V.
Putin žurnalistams, pasibaigus doku-
mento pasirašymui. Jis pažymėjo,
kad derybos dėl Libijos skolos sure-
guliavimo aktyviausiai vyko per
pastaruosius dvejus metus. Pasak mi-
nistro, kuris atvyko į Libiją drauge su
Rusijos prezidento Vladimir Putin
vadovaujama delegacija, suderinta
suma sudaro 4,6 mlrd. dolerių. Šios
skolos grąžinimas nuo sovietmečio
yra pagrindinis ginčijamas klausimas
tarp Maskvos ir Tripolio. Po ilgų de-
rybų šalys susitarė nurašyti skolą
mainais už tai, kad Libija nupirks
Rusijoje karinės technikos už šią su-
mą. Toks variantas jau buvo išmė-
gintas su Alžyru.

NAIROBIS
Kenijos premjeras Raila Odinga

ketvirtadienį prisiekė kaip naujos ko-
alicinės vyriausybės vadovas ir pra-
deda eiti šias pareigas po didžiausios
šioje Rytų Afrikos valstybėje politinės
krizės nuo pat nepriklausomybės
paskelbimo, kuri pareikalavo šimtų
žmonių gyvybių. R. Odinga paskyri-
mas – pagrindinis vasarį pasiekto su-
sitarimo lygiateisiškai padalyti val-
džią tarp prezidento Mwai Kibaki ir
opozicijos rezultatas. Susitarimas tu-
ri sustabdyti politinę krizę šalyje, ki-
lusią po prezidento rinkimų gruodį.
Apie 1,500 žmonių žuvo ir maždaug
600 tūkst. buvo priversti palikti savo
namus per susirėmimus, prasidėju-
sius po rinkimų.

EUROPA

AFRIKA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Suimami protesto dalyviai Mumbajuje.
Reuters nuotr. 
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Skelbimû skyriaus tel. 773-585-9500

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

Ieõkome auklès
5 kartus savaitèje Park Ridge

raj. Mokèsime 250,-

Tel. 708-790-0705

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.

Atkelta iš 2 psl.  miesto komanda
vis dėlto sudalyvautų. Antrą vietą
užėmė New York „LAK-2’’ penke-
tukas, remiamas New York apsigy-
venusio verslininko Donato Bruzgos,
lietuviškų produktų importuotojo į
JAV. Treti liko New York „LAK-1’’
krepšininkai, po atkaklios kovos dėl
bronzos medalių įveikę Hamilton
(Kanada) „Kovą’’. Penktą ir šeštą vie-
tas užėmė atitinkamai New Jersey
„Liepsna-2’’ ir Connecticut „Ąžuolai’’.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių įkur-
tos parapijos Elizabeth salėje po
turnyro surengto vakarėlio, kurį vedė
iš Connecticut atvykę DJ Rimas ir
Arvydas, metu vykusioje apdovano-
jimų ceremonijoje „Liepsna-1’’ kapi-
tonui Marijui Kuzavui buvo įteikta
ne tik specialiai iš Lietuvos varžybų
išvakarėse ŠALFASS Rytų apygardos
pirmininko Žilvino Bublio parvežta
„Rodiklio’’ firmos pagaminta taurė
su krepšinio kamuoliu, bet ir... ČLKL
teisėjo Žydrūno Širvinsko įsteigtas
piniginis prizas. Na, o varžybų orga-

nizatoriai išrinko naudingiausią su-
rengto turnyro žaidėją – juo tapo
New Jersey „Liepsna-2’’ komandos
metikas Darius Babkauskas, varžo-
vus varęs į neviltį savo tritaškiais me-
timais. Vyriausiu žaidėju tapo hamil-
tonietis Jim Jarvis, neseniai atšven-
tęs 60-ąjį gimtadienį, nepabūgęs
susiremti su daug jaunesniais už save
priešininkais ir itin padėjęs savo
komandai lemiamą akimirką kovo-
jant prieš New York „LAK-2’’. Dau-
giausia jo pastangomis kanadiečiai į
savo sąskaitą įsirašė svarbią pergalę
pratęsus pagrindinį rungtynėms skir-
tą laiką.

Taigi po ilgos pertraukos „Sodų’’
valstijoje surengtas ŠALFASS ko-
mandinis turnyras pasisekė. O dabar
nekantriai lauksime tolimesnių krep-
šinio varžybų, artimiausios yra nu-
matytos šio mėnesio pabaigoje (ba-
landžio 26 d.) šalia JAV sostinės
Washington, kur į kasmetinį turnyrą
Ambasadoriaus taurei laimėti kviečia
LR ambasada Jungtinėse Valstijose.

Rungtynių akimirka tarp turnyrą laimėjusių šeimininkų New Jersey
„Liepsna-1’’ penketuko ir jiems labiausiai pasipriešinusių New York „LAK-
1’’ krepšininkų.       Algio Navikausko nuotr.

New Jersey „Liepsna-1’’ senjorai ŠALFASS turnyre – nenugalimieji
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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

Įprasta manyti, kad lietuvių
kalboje žodžių tvarka sakinyje yra
laisva, todėl galima kalbėti ar rašyti
tarsi bet kaip dėliojant žodžius, ta-
čiau, Ritos Miliūnaitės teigimu, ir
lietuvių kalboje žodžiai sakinyje
paklūsta tam tikroms taisyklėms.
Tiesa, ta tvarka sakinyje dažnai pri-
klauso nuo rašančiojo stiliaus, kon-
teksto, žanro. Tačiau kartais ne taip
sudėlioti žodžiai gali apsunkinti
skaitytoją, sakinys gali būti nesk-
landus, neaiškus, nesuprantamas.

Nors dauguma žodžių tvarkos
sakinyje taisyklių yra tik patariamo-
sios, neretai derėtų jų prisilaikyti,
siekiant sukurti sklandų ir supran-
tamą tekstą. 

Gana dažnai pasitaikanti žodžių
tvarkos klaida – kai pažyminio šalu-
tinis sakinys (jungtuku kuris, -i)
pradedamas ne po pažymimojo žo-
džio, pvz.: Jis džiaugėsi savo mo-
kinių aktyvumu, kurie net neragi-
nami renkasi į jo laikomas Mišias.
Čia šalutinis sakinys pradedamas ne
po pažymimojo žodžio (turėtų būti
mokiniai, kurie), bet po papildinio,
todėl kartais dėl tokių sakinių gali-
mos dviprasmybės. Geriau būtų
pakeisti: Jis džiaugėsi savo moki-
nių, kurie net neraginami renkasi į
jo laikomas Mišias, aktyvumu. Kitas
pavyzdys: Bus priimami gyventojų
mokesčiai, kurie gyvena rajonuose.
Perskaičius, atrodytų, jog bus pri-
imami tie mokesčiai, kurie gyvena
rajonuose, bet juk ne mokesčiai gy-
vena rajonuose, o gyventojai. Tad
geriau būtų keisti žodžių tvarką ir
rašyti (sakyti): Bus priimami gyven-
tojų, kurie gyvena rajonuose, mokes-
čiai. 

Kartais ne taip sakinyje sudėlio-

jus žodžius neišvengiama ir dvipras-
mybių, pvz.: Už melavimą policijai
teks atsakyti (neaišku, ar policija
turės atsakyti už melavimą, ar kaž-
kas kitas turės atsakyti už mela-
vimą policijai). Arba: Užsienio įmo-
nėms kyšio davimas yra nepriimti-
nas (vėl neaišku, ar kyšio davimas
tik užsienio įmonėms yra nepriimti-
nas, ar užsienio įmonėms pačioms
yra nepriimtina duoti kyšius).

Visada sakinys atrodys sklan-
desnis, jei sakinio dalis, atsakančias
į klausimą  kieno, rašysime (sakysi-
me) prieš pažymimąjį žodį: pvz., Tai
buvo vaikas mano kaimynės (kieno).
Sklandžiau būtų: Tai buvo mano
kaimynės (kieno) vaikas. Žodžius,
apibūdinančias kitas sakinio dalis,
reiktų išdėstyti taip, kad vėl nesu-
sidarytų dviprasmybė, pvz.: Tai gra-
žaus pono Jucio darbo rezultatas
(neaišku, ar tai ponas Jucys yra gra-
žus, ar gražus jo darbas).  

Neteiktina ir kelintinio skait-
vardžio vartosena po pažymimojo žo-
džio: Lentelėje 2 parodyti gauti re-
zultatai. Geriau būtų: 2-oje (Antro-
je) lentelėje parodyti gauti rezultatai. 

Vengtina padėkos frazė: ačiū
labai arba dėkui labai. Žodelį labai
derėtų sakyti prieš ačiū ar dėkui
(tokia įprastesnė pažyminio tvarka
sakinyje), tad labai ačiū, labai dė-
kui. Taip pat nevartotinas ir  ver-
tinys didelis ačiū (plg. rusų kalbos
sposibo bolšoje), vertėtų sakyti (ra-
šyti): labai ačiū, nuoširdžiai ačiū. 

Parengta pagal: ,,Kalbos patari-
mai”, Sintaksė: Įvairūs dalykai, Vil-
nius, 2005; Rita Miliūnaitė, „Žodžių
tvarka: normos ir jų pažeidimai”,
www.kalbosnamai.lt.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Keletas pastabų apie žodžių tvarką sakinyje

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja;
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis;

,,Sunku rašyti, kai pavasario
žingsniai pastebimi jau laukuose, o
klevų kraujas gaivina ištroškusius.
Jis atėjo taip anksti ir lygiai netikė-
tai, kaip ir mūsų susidūrimas, kaip
ana stebuklingoji naktis ir po to
sekusieji kaskart artimesni ir nuos-
tabesni mūsų sielų bendravimo pa-
gimdyti akordai. Tada buvo tokių
metų ruduo, kokių tegali būti tik
vienas gyvenime, o sielos, lyg du kū-
dikiai susikibę rankomis, skrieja į
žydruosius tolius, nežiūrint žemėje
siaučiančių audrų, ir tai, kad tarp
manęs ir tavęs tokia milžiniškai klai-
ki riba’’ (1948.03.02.)

,,Šventės buvo liūdnos. Juk aš
viską suprantu, kodėl Tavęs čia ne-
buvo, nors tam turėjai daugiausia
teisių. Visi, be išimties ginklo broliai
Tavęs pasigedo (...). Tikiu, kad Kris-
tus mūsų neapleis ir už visą patirtą
vargą bei kančias atlygins dienomis,
kurių niekas nebeapribos ir neturės
teisės nutraukti mūsų sielų har-
moningos melodijos. Telaimina Tave
Dievas Tavo keliuose ir tesaugo
linksmą ir skaisčią, lyg tą pavasario
žibuoklę, būsimas laimės dienas.
Tarp kitko, ir mano motinai Tu labai
patikai. Sudie. Perduodu per Idą*
linkėjimus.” (1948.03.29.) *(Vytenio
sesers slapyvardis)

Pastaba. 1948 metais I. Vilimaitė
Velykas šventė drauge su kitomis
ryšininkėmis ir partizanais pakvies-
ta, pas  Žaliosios rinktinės vadą
VIRPŠĄ, kurį po  kojos sužeidimo ji
išgydė.

,,Žinau, kad aš beteisis šios že-
mės klajūnas pavogiau iš Tavęs tai,
kas kiekvieno tikro žmogaus gyve-
nime yra brangiausia ir gali būti ati-
duodama vieną kartą. Tavo nevaržo-
mos jaunystės dienos ir sielos ramybė
– tapo staiga ir nelauktai sudrumsta
(...). Tavo jautri siela visad įspėdavo,
laikydavosi rezervuotai, Tu brangi-
nai save – tyruose išaugusią kuklią,
gyvenimo šalnų nepaliestą gėlę (...)
Taip, gyvenimas yra klastingas ir, jei
teisingai mąstau, negali nesukelti
Tavo sieloje abejonių (....).” 

,,Ir ką beveiki, ar liūdi, linksmi-
niesi ar bendrauji su žmonėmis, tau
nepavydžiu ir nemanau trukdyti, nes
žinau, kad niekur ir niekada manęs
nepamiršti, o Tavo liūdesys yra ir
mano liūdesys, lygiai kaip Tavo
džiaugsmas – ir mano džiaugsmas.”

,,Sakai, kad Viešpats neatleidžia
tai, ką žmogus atleidžia. Taip, už
nusikaltimus pasigailėjimo nėra ko
tikėtis, ypatingai už sielų apsvaigi-
nimą ir nuodijimą (...) ėjau vingiuo-
tais keliais, pats savo siela patyriau
gyvenimo klastą, tačiau matyti Vieš-
pats taip norėjo, kad tapčiau Jo sū-
numi ir vargų bei kančių ugnimi iš-
degino molinį indą mano sielą, pa-
versdamas iki skambėjimo (....).”  

Tai tik trupinėliai iš partizano
poeto Vytauto Šniuolio – VYTENIO
laiškų, kuris nuo pirmo žvilgsnio pa-
milo Izabelę – STIRNĄ. Tuo tarpu
antrosios pusės atsakymai, tikriau-
siai, buvę ne mažiau subtilūs atspin-
džiai į mylimojo širdies šauksmą ir
ateities planus, kupini sąmojaus ir
,,izabeliškos’’ ironijos, deja, neišliko.

Kiekvienas vykdė užduotis, ir tik
viena kita užsimiršimo akimirka,
susitikimas ar laiškas padėjo užsi-
miršti, nusigręžti nuo rūsčios tikro-
vės – vienintelė atspara, sielos duona
ir įkvėpimas tęsti pradėtą, nors ir
beviltišką laimėti kovą. 

* * *
Aukštaitijos vadų pasitarimo

klausimas dėl atstovų išrinkimo į
Vyriausiąją vadovybę užsitęsė net iki
vidurvasario, ne tik dėl išorinių
kliūčių, bet ir  vidinių nesutarimų.
Ne visi norėjo, kad Vyriausiąją va-
dovybę į savo rankas paimtų Žemai-
tija ir aukštaičiai turėtų paklusti ben-
droms nuostatoms. Į šį postą taikėsi
pats ŠARŪNAS ir ŽALGIRIS. 

,,Tada, nesulaukęs PLIENO ir
DIEDUKO, ŠARŪNAS paveda juos
surasti EIMUČIUI ir grįžta atgal į
Šimonių girią. O aš išvykstu į Kauną.

Grįžusi iš Kauno, su Žalgirio
vyrų pagalba suradau Šarūno rezi-
denciją, įrengtą bunkeryje, Šimonių
girioje. Po mano sugrįžimo  liepos
pradžioje pasirodė ir DIEDUKAS su
EIMUČIU, kurį įgaliojo PLIENAS,
nes pats dalyvauti pasitarime atsisa-
kė. Po kurio laiko į pasitarimą atvyko
ir MIŠKINIS su ŽALGIRIU. Pasitari-
mas dėl vadų išrinkimo į Vyriausiąją
vadovybę pagaliau įvyko tik rug-
pjūčio pradžioj. Aš pati ruošiau doku-
mentus, rašiau protokolus.

Pasitarimo rezultatus reikėjo
kuo skubiau perduoti į Kęstučio apy-
gardą. Tačiau ZIGRIDA manęs nelei-
do. Davė tik ryšių punktą į Prisi-
kėlimo apygardos štabą: Šniūraičių
kaimas, Radviliškio rajonas, pas Ed-
vardą Rimkų. Pas jį buvau jau apsi-
lankiusi ir anksčiau. 

Duotoju adresu nuvykusi rug-
pjūčio pradžioj, miške radau MAŽ-
RIMĄ, VYTAUTĄ ir KRIVĮ. Paketą
perdavusi VYTAUTUI, susitariau su
juo dėl susitikimo su ŠARŪNU. Tame
pasitarime dalyvavo dar DAINIUS,
NAŠLAITIS, KUTKUS, PATRIMPAS
ir RYTIS. Vadų susitikimas turėjo
įvykti ant Prisikėlimo ir Algimanto
apygardų ribos, Bedugnių girioje. 

Algimanto apygardos vadu tuo
laiku jau buvo DAUJOTAS – Vytau-
tas Česnakavičius, su kuriuo mo-
kiausi vienoje gimnazijoje (Šeduvoj).
Jo ryšio punktas buvo netoli Skais-
girių stotelės, antroji Joniškėlio link,
pas Petrą Radzikevičių. Susitikimo
laikas – rugpjūčio 3-4 d. Slaptažodis –
,,Kur įteka Lėvuo?”, atsakymas – ,, Į
Baltijos jūrą”.

Po šio susitikimo su VYTAUTU
išvykau pas DAUJOTĄ.

DAUJOTAS atvyko lydimas kele-
to vyrų. Jie mane paėmė drauge su
savimi į stovyklą netoli Lapinių kai-
mo. Aš jam perdaviau ŠARŪNO laiš-
kutį, kuriame buvo įsakyta vykdyti
mano nurodymus. Aš jam pasakiau,
jog jo rajone įvyks Žemaitijos atstovų
susitikimas su ŠARŪNU. Perdaviau
ŠARŪNO nurodymus, kad jis pasitik-
tų juos. DAUJOTAS čia pat parodė
žemėlapyje vietovę, kur jis rugpjūčio
15 d. lauks ŠARŪNO. Ši vieta – Gitė-
nų miško 95 kvartale, šiaurės rytų
kampe.  Slaptažodis – ,,Rytas’’, atsa-
kymas – ,,Aušta’’.    Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 11
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METINIS CICERO BENDRUOMENININKŲ SUSIRINKIMAS
EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero (IL) veikia vienas iš seniau-
sių JAV Lietuvių Bendruomenės sky-
rių. Prieš daugiau nei pusšimtį metų
jis buvo gana gausus nariais ir pasi-
žymėjo savo darbais (kelerius metus
šis skyrius net leido savo laikraštį).
Tačiau vėliau, išsiskyrus nuomonėms
dėl ryšių su okupuota Lietuva, kai
kurie skyriaus veikėjai iš jo išėjo ir
įsteigė atskirą grupę, kuri populiariai
buvo vadinama ,,reorgais”. Taip graži
Cicero bendruomenės veikla buvo
suskaldyta ir pradėjo merdėti. 

Jeigu anksčiau kai kuriais atve-
jais į LB susirinkimus ateidavo apie
150 žmonių, o patys susirinkimai bu-
vo ruošiami parapijos didžiojoje salė-
je, tai dabar jie vyksta nedideliame
parapijos pastato kambaryje, kuria-
me po lietuviškų pamaldų Šv. Antano
parapijos bažnyčioje sekmadieniais
ruošiama ,,kavutė”. 

Kasmetinis JAV LB Cicero apy-
linkės narių susirinkimas šįmet vyko
balandžio 13 d. Jame dalyvavo apie
pusšimtis tautiečių. Dauguma jų
buvo nuolatiniai ,,kavutės” lankyto-
jai. Čia jau nesimatė save patriotais

vadinusių žmonių, kurie pripažino
tik vieną – savo nuomonę, o išdrįsu-
sius su jais nesutikti vadino ,,komu-
nistais” arba dar ,,gražesniais” var-
dais. Kadangi tai buvo vyresnio am-
žiaus žmonės, daugumą jų jau prig-
laudė šalta šio krašto žemelė, o visi
mirusieji, kaip žinia, yra lygūs.

Išsamus valdybos 
pirmininko pranešimas

Susirinkimo metu buvo padaryti
pagrindinių valdybos narių – pirmi-
ninko ir iždininko – pranešimai. Sek-
retorė Jūratė Bernatavičienė pers-
kaitė sutrumpintą praėjusio susirin-
kimo, įvykusio 2007 m. paskutinį ko-
vo mėn. sekmadienį, protokolą. 

Pirmininkas Mindaugas Baukus
apie valdybos darbus taip kalbėjo:
,,Surengėme 6 šeimyninius pabend-
ravimus su vaišėmis. Vienas rengi-
nys suruoštas kartu su ALTo Cicero
skyriumi – tai Vasario 16-osios mi-
nėjimas. ,,Gedulo ir Vilties”, Tautos
šventes bei Šiluvos minėjimus ruo-
šėme atskirai. Į šiuos renginius bu-
vome pasikvietę paskaitininkus ir
meninės programos atlikėjus”. 

Pirmininkas pažymėjo, kad trys
valdybos nariai dalyvavo JAV LB
Vidurio Vakarų apygardos metiniame
suvažiavime 2007 m. balandžio 3 d.
Trys nariai buvo nuvykę į JAV LB
XVIII Tarybos suvažiavimą ir pabaig-
tuvių šventę ,,Hilton” viešbutyje.
Spalio mėnesį buvo išlydėta veikli
valdybos narė Liuba Šniūrevičienė,
kuri grįžo gyventi į Lietuvą. Buvo
suruoštos vaišės dienraščio ,,Drau-
gas” paramai, o gruodžio mėnesį su-
rengta prieškalėdinė šventė. M. Bau-
kus taip pat kalbėjo apie vėliavos kė-
limą prie miesto Rotušės – sakė, kad
šiose iškilmėse dalyvavo miesto prezi-
dentas Larry Dominick, Lietuvos
generalinis konsulas Čikagoje Arvy-
das Daunoravičius. Be kita ko, pasa-
kojo ir apie surinktas aukas.

,,Per metus turėjome 3,398.46 dol.
pajamų ir 2,839.00 dol. išlaidų. Iš pa-
jamų atidavėme duoklę JAV LB Kraš-

Lietuvių opera pirmadienį, ba-
landžio14 d., pasitiko svečius iš
Lietuvos. Maestro Vytautas Viržonis,
režisierius Eligijus Domarkas, solis-
tai Audrius Rubežius, Mindaugas
Gylys, Arvydas Markauskas, Euge-
nijus Chrebtovas ir Deivydas Sta-
ponkus atvyko padėti pasiruošti
spektakliui G. Verdi ,,La Traviata”,
kurio lietuviškos operos mėgėjai su
nekantrumu laukia. Kai kuriuos sve-
čius žiūrovai pažįsta iš ankstesnių
pasirodymų, kiti atlikėjai atvyko pir-
mą kartą. Repeticijos vyksta kasdien
Morton gimnazijos salėje (2423 S.
Austin Blvd., Cicero). 

Kviečiame visus operos mėgėjus
balandžio 27 d. 3 val. p.p. atvykti pa-
sižiūrėti Lietuvių operos spektaklio.
Bilietus į Lietuvių operos spektaklį
galite nusipirkti: siuntinių persiunti-
mo įstaigoje ,,Atlanta”, įsikūrusioje
šalia ,,Seklyčios” (2719 W. 71st St.,
Chicago), parduotuvėje ,,Lietuvėlė
(5741 S. Harlem Ave., Chicago. Bi-
lietus prašome įsigyti iš anksto, nes
spektaklio dieną prie įėjimo į salę bi-
lietai bus 5 dol. brangesni.

Lietuvių operos inf.

JAV LB Cicero apylinkės pirmininkas
Mindaugas Baukus.

JAV LB Cicero apylinkės sekretorė Jūratė Bernatavičienė skaito praėjusio
susirinkimo protokolą.                                                   Jono Kuprio nuotraukos

Lietuvių opera sulaukė 
dainininkų iš Lietuvos

Lietuvių operos chormeisterė Jū-
ratė Grabliauskienė ir dirigentas
Vytautas Viržonis operetės  Johann
Strauss ,,Vienos kraujas” repeticijos
metu 2007 m. 

Jono Kuprio nuotr.

to valdybai, parėmėme LB Švietimo
tarybą, spaudą, radijo programas,
BALFą, Šv. Antano parapiją ir mūsų
bažnytinį chorą (vadovė Vilma Meilu-
tytė)”, – vardino Cicero LB pirmi-
ninkas. Baigdamas M. Baukus padė-
kojo valdybos nariams ir pagalbinin-
kams, prisidėjusiems prie visų darbų.

Ižde pinigų dar liko

Valdybos iždininkė Vida Kuprytė
taip pat kalbėjo apie gautas pajamas
bei išlaidas ir pažymėjo, jog šiuo metu
ižde dar yra 559 dol.

Panašiai pasisakė ir revizijos pir-
mininkas dr. Jurgis Januškevičius, ku-
ris dar pridėjo, kad finansai tvarko-
mi gerai, jokių neaiškumų neaptikta. 

Visi pranešimai buvo išklausyti
be diskusijų. Tik kiek daugiau pasisa-
kymų būta dėl gausaus valdybos na-
rių skaičiaus – jų buvo 12, o vienai
grįžus į Lietuvą, liko 11. Jonė Bobi-
nienė pareiškė, kad dažniausiai val-
dybą sudaro 5 ar 7 žmonės, o jeigu
reikia pagalbos, tai padeda kviesti
talkininkai. Šį kartą vietoje kadenciją
baigusių narių nutarta nerinkti
naujų, o palikti 9 asmenis. Cicero

apylinkės valdyboje dirbs: M. Bau-
kus, Ona Venclovienė, Jūratė Berna-
tavičienė, Vida Kuprytė, Algis Kirka,
Danutė Kirkienė, Sigutė Žemaitienė,
Gintarė Januškevičienė, Virginija
Mauručienė. 

Į Revizijos komisiją, atsisakius
dviems nariams (Algirdui Didžiuliui
ir Aleksui Šatui), išrinkti Mindaugas
Bielskus ir Jolita Kisieliūtė-Naru-
tienė. 

Į susirinkimą atėjęs parapijos
klebonas, Meksikoje gimęs kun. Ser-
gio Solis paskaitė invokaciją, kadangi
Cicero lietuvių dvasios vadas – kun.
dr. Kęstutis Trimakas, atlaikęs pamal-
das šv. Antano parapijos  bažnyčioje,
turėjo skubėti į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčią aukoti šv.
Mišių.

Renginys baigtas visų dalyvių
sugiedota ,,Lietuva brangi”. Prieš su-
sirinkimą jo dalyviai buvo vaišinami
kugeliu ir  pyragais. 

Nors Cicero lietuvių skaičius  vis
mažėja (dalis iškeliauja amžinybėn, o
naujai atvažiavę čia nesikuria), ta-
čiau likusieji dar vis stengiasi nepa-
siduoti ir tęsia prieš daugelį dešimt-
mečių pradėta veiklą.

DR. KAZYS MARTINKUS
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui 1985 m.
įsteigtas jo tėvų, sesers ir artimų draugų stipendijos fondas, kuriuo gali
pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba daktaro laips-
nio tiksliųjų mokslų srityje – vėžio ligų tyrimo sričių (pvz.; farmakologijos,
biochemijos ir pan.). Norintys pasiteirauti ir gauti prašymų formas, prašo-
me kreiptis: Kristina Martinkute; Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629-3011, USA; el. pastas:
Krism516@yahoo.com

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.

Vida M. Tumasonis, gyvenanti Mokena, IL, pratęsė „Draugo” meti-
nę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką dienraščio leidybai paremti.
Nuoširdus Jums ačiū.

Sophie Dameika, gyvenanti Rockford, IL, pratęsė „Draugo prenu-
meratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Virgis Smilgys, gyvenantis Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Ada Sutkus, gyvenanti Beverly Shores, IN, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Pranas F. Adomaitis, gyvenantis Crestwood, IL, pratęsė kasmeti-
nę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame
labai dėkingi.
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Lietuvių fondas.
Jaunimo  centro Moterų klubas.
Jim ir  Gražina Liautaud; Šaulių kuopa (J.  Bagdžius).
Tautinė sąjunga.
Vaclovas ir Margarita Momkai (55 m. vedybų proga).
Irena Kriaučeliūnas (Leonas).
Paulauskaitė Nelė.
Nemira Šumskienė.
Mickevičienė Zota.
Valavičius  Antanas ir Viktorija.
Albina  Ramanauskienė; Vydūno fondas.
Kviklytė  Danguolė.
Marytė Utz, Tauragės klubas.
Urbutis Algimantas.
Spurgis Jonas ir Rūta.
Halina Bagdonienė (Kęstučio Kavecko atminimui $25).
Šatas Viktoras ir Milda;  J. Rašys; Vel Vyto; Vizgirda Juozas.
Dalia ir Juozas Liubinskai; Šilas Vytenis.
prel. Ignas Urbonas; Veraitis Z.
Stankūnas Magdalena.
Janina Marks; Algirdas Čepėnas; dr. Kęstutis Jucas; dr. Kostas Jablonskis;
Edmundas  Šilkaitis; Bacevičienė Stasė; Polikaitis Juozas ir Irena. 
Ambrozaitis Kazys; Budrys Jūratė ir Anthony; dr. Dainauskas Jonas;
Čižinauskas Elena; Janulaitis  Vytautas; Jasaitienė Elena; Gaižutis Jero-
nimas; Kubilius Ramunė; dr. Kaunas Ferdinandas; dr. Kasakaitienė  Biru-
tė; Kučėnas Klementė; dr. Kisielius Petras; Jr., Kaveckas Kęstutis; Krutu-
lis Jonas ir Joana ($25 Kęstučio Kavecko atminimui); Momkutė Vida;
Remienė Marija; Daugirdas Jonas; Birutė Kožica (ir $100 L.  Ramanausko
atminimui, viso 200 dol.); Ivašauskienė Juzė; dr. Rimkus Konstantinas; dr.
Sidrys Rimvydas; Gyliai Povilas, Birutė; Vitas Šuorys.
Stonikas  Eugenijus; Razminas Birutė.
Kasčiukas John; Mikulis Juozas; Mačernis Danutė.
Gilys P.  B.; Stravinskas Klemensas;  Tampkus Milda.
Baužys J. O.
Norvilas Algis; Kleiza  Vaclovas;  Gruodienė Jadvyga; Baltramonas Zita;
Damijonaičiai A. S.
Dauparas Joseph; Mačiulaitis Juozas.
Karsas Julius; Ješmantas Aldona,
Aglinskas Audrius; Barškėtis Eugenija; Beržinskas L.;  Bogužas T.; Bigelis
Agnes; Graužinis V.; Kubilius Ramunė; Bieliauskas Vytautas; Erika  Brooks
(a.a. Irenos Regienės atm.); Canoli Regina; Damašius Gediminas;  Domei-
ka S.; Dunzek; Domanskis Vandelinas; Griganavičius Peter; Jasulaitis P.
A.; Juozevičienė  Aldona; Jakštys A. J.; Janušonis Palmira; Karsas Julius;
Kalvaitis Joseph; Kašuba Vida; Laucius Henrikas; Latoža Bronius; Lukas
D.; Mačiulis V.; Mackevičius Nijolė; Mačernis Danutė; Milaitis Dana;
„Mirgos” būrelis; Narutis Pilypas; Pačkauskas Leokadija; Page D. S.;
Paliulis Irena; Polikaitis L. D.; Stankus Jonas; Stasiulis Jonas; Stasiulis
Konstancija; Stankaitis Luis; Vilutis Marija; Vygantas M.;  Zaksas John.
Podienė Birutė.
Ardys Juozas; Alšėnas Estera; Bagdžius Juozas; Bendruomenė  St. Luis;
Bikulčius Stasys; Butinas Dalia; Černiūtė Marytė; Daulys Salomėja; Dau-
kus Feliksas; Markevičius Vytas; Musonis Vytas; dr. Račkauskas Jonas;
Remeikis Nijolė; Rigertas Gediminas; Rūta Danutė; Rudaitis R.;  Šaraus-
kas George;  Saulis  Aušra; Šalna Jonas; Sabas Juozas; Strižikauskas Vid-
mantas; Šemiotas Vytas; Vanagūnas Ramūnas; Vilkas Eugenijus; Vilutis;
Vilča Joseph; Gaška Emilija; Indreliūnas Dainius; dr. Jecius Kęstutis;
Juodikis Genė; Kuprys Saulius.
Aleksiūnas Silvija;  Džiugas Stasys; Glemba Justinas; Mazurkevic Irena;
Vytas Robertas; Paužuolis Antanas.
Jakubauskas Edvardas; Jalionienė Sofija; Laniauskas Vacys; Neveraus-
kas Benediktas; Repšys John; Traška Leonas; Ankus Genovaitė; Četkaus-
kas Angelė; Didžiulienė Stasė.
Gumbulevičius John; Jankūnas Aleksas; Jonas Anna; Kirvilaitis Justi-
nas; Kriaučiūnienė Marija; Kolupaila Eugenija; Krembsi; Marchertas
Margarita; Majauskas Kazys; Mikutaitis Janina; Miliūnas Albina; Ma-
žeika Vytautas; Mesek Petronėlė; Marchertas Raminta; Prapuolenis Ma-
rius; Ročkus Gabrielė; Ruibys Stasys; Viskanta R. B.; Don Varnas Post;
Andriukaitis Bruno; Andrešiūnas A.; Barzdukas Arvydas; Bertulytė Bray
Ina; Bogužas Teklė; Brizgys Aldona; Daugirdas Ona.
Gradinskas Jonas; Garūnienė Ona; Gregorio Šleivys; Gudis; Jurkūnas So-
fija; Januškytė Monika; Juodikas G.; Kremeris Oskaras; Kavaliūnas Jo-
nas; Klimaitė Raimonda; Kenter Gražina; Laisvėnaitė Irma; Lesevičius Ir-
mina;  Aleksonis Neringa; Adomaitytė Monika; Alkonytė Rasa; Ąžuolai-
tytė Aušra; Arštikis Marija; Blekienė; Buividienė Aleksandra; Butikas
Liuda; Bružas K.; Danilevičienė Joana; Dragūnas Gediminas; Dlenzek
Rūta; Makštutis J.; Mažeika Vaclovas; Maldėnas Genovaitė; Martinkus
Jonas; Mitchel Ed; Milaitis L.; Minelga Antanas; Markulis Marija; Mar-
cinkienė Matilda; Navickas Birutė; Norvilienė Ona; Neniškis Marija; Os-
teika; Oželis Evelyn; Pažiūra  Alfonsa; Remeikis; Rinkus Tomas; Rasla-
vičius Leonas; Rimkus Mindaugas; Sakalas Aušrelė;  Saliukienė; Sipavičius
Renatas;  Šlutas Frances; Tautkuvienė Ligija; Tamulaitienė J.; Tamulaitis
J.; Tiškus A.; kun. Trimakas Kęstutis; Totoraitis Pranas; Urbonavičius
Petras; Ugintas Donatas.
Jonaitis  Vytas; Petrošius M.; Pietz Mili; Raubickis Albert.
Aižinas Irena; Anonimas; Bazys Dana; Bartkus Eugenijus; Bindokas Vy-
tas; Buntinas Aldona; Butkus Julius;  Dargis J.; Daubaras Vytas; Eiva Sta-
sys; Girdvainis K.; Gečys Algimantas; Giedraitis A.; Gečys  Teresė; Jaras
Danutė; Jarašius Arvydas; Jakubka Petras; Kalvaitis Leonas; Kašuba R.;
Kasis John; Kruzikas E.; Kučėnas Jonas; Kuraitis Kazė; Karaška M.; Klio-
rys Petras; Kikilas Aleksas; Kisielius Petras; Noreika Joseph; Norvaišas
Ray; Narbut Irena; Orentas Augustinas; Plepys Vladas; Petrutis Regina;
Pečkaitis Jospeh; Pupius Anthony; Razma Antanas; Šaulys Dalia;  Šukis;
Šidlauskas Stefa; Šalčiūnas Vincas; Tamasevičius Jadvyga; Tuskenis An-
tanas; Venskienė Valė; Vitkus Aleksas; Wolf Valerija; Yorkes; Zalatorius
Birutė.
Prackaila Mindaugas; Matukas Peter.

Jaunimo centro aukotojų sąrašas už 2007 metus

Jaunimo centro vadovybė nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukojusiems ir parėmusiems centro veiklą.

NETEKOME SPORTO ŽURNALISTO 
KĘSTUČIO ČERKELIŪNO

EDVARDAS  ŠULAITIS

Gavome trumpą žinią iš New
York, kad mirė Middle Village, N.Y.
gyvenęs sporto žurnalistas Kęstutis
Čerkeliūnas, savo darbą spaudoje
pradėjęs dar tarpukario Lietuvoje. Jis
amžinybėn iškeliavo balandžio 14 d.,
buvo pašarvotas Thomas F. Dalton
laidojimo namuose, New Hyde Park,
NY, kur trečiadienį vyko atsisveiki-
nimas su velioniu.

A. a. K. Čerkeliūnas gimė 1921
m. gegužės 14 d. Raseiniuose, tačiau
daugiausia laiko praleido Kaune, kur
1938 m. baigė jėzuitų gimnaziją, Vy-
tauto Didžiojo universitete studijavo
literatūrą, o vėliau – architektūrą.

Šalia studijų, jau nuo 1935 m.
pradėjo bendradarbiauti periodinėje
spaudoje. Nuo 1941 m. redagavo
dienraščių „Į laisvę”, „Ateitis” ir kitų
leidinių sporto skyrius.

1944 m. pabėgęs nuo artėjančios
rusų kariuomenės gyveno Vokietijoje,
gilino studijas Tuebingeno univer-
sitete ir Stuttgarto aukštojoje tech-
nikos mokykloje. Reiškėsi visuome-
ninėje veikloje: buvo vienas iš sambū-
rio „Šviesa” organizatorių ir žurnalo
„Šviesa” redaktorių.

1947 m. atvyko į JAV ir apsigy-
veno New York. Čia 1952 m. užbaigė
architektūros mokslus Pratt Insti-
tute ir šioje srityje ilgą laiką sėkmin-

gai darbavosi.
Šalia to daug rašė į lietuvių

spaudą, daugiausia sporto temomis.
Parengė (kartu su P. Mickevičiumi ir
S. Krašausku) didžiulę knygą „Išei-
vijos lietuvių sportas 1944–1984”,
kuri pasirodė 1986 metais, 1959–
1969 m. redagavo žurnalą „Sportas”,
1961 m. „Vienybę” (jos sporto skyriu-
je jis bendradarbiavo ir anksčiau).

1977–1987 m. gyveno Muenche-
ne, Vokietijoje, kur dirbo „Laisvės”,
vėliau – „Laisvosios  Europos” radijo
lietuvių skyriaus redaktoriumi, pra-
nešėju. Jis ilgą laiką aktyviai bendra-
darbiavo įvairioje lietuvių spaudoje,
daugiausia „Darbininke”.

Suredagavo ir parengė spaudai
nemažai įvairių leidinių, nupiešė
knygų bei kitokių spausdinių virše-
lių. Domėjosi lietuvių visuomenine
veikla, ilgą laiką buvo Lietuvių žur-
nalistų sąjungos nariu.

Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę, jis vasaros mėnesiais dažnai
vykdavo į Kauną, kur praleido savo
jaunystę.

Su K. Čerkeliūnu teko nemažai
bendradarbiauti ir šių eilučių auto-
riui. Jis buvo vienas iš paskutiniųjų
senosios kartos lietuvių sporto žur-
nalistų. Mes netekome, galima sa-
kyti, paskutinio „mohikano”, kuris
savo sporto žurnalisto darbą pradėjo
dar Lietuvoje.

Atkelta iš 5 psl.    siūlymus jį gel-
bėti. Vietoj to jis kreipėsi į dr. R. Mar-
cinkevičių.

Parapijos taryba, įspėta arkivys-
kupijos, laikėsi nuostatos neviešinti
informacijos ir netrukdyti bylos eigai.

Mums visiems skaudu, jog prara-

dome parapijos kleboną, tačiau Šv.
Kazimiero parapija gyvuoja ir, tikime,
gyvuos su visų parapijiečių vieninga
talka. 

LA Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos taryba

LA Šv. Kazimiero parapijos...

A † A
STASIUI GARLIAUSKUI

mirus, širdingai užjaučiame vaikus, mūsų draugus:
AUŠRĄ seselę MICHELE, RITĄ, REGINĄ, LUCY,
STASĮ, JONĄ ir jų šeimas.

„Dainavos” būrelio draugės:
Aušra Gylytė-Karkienė

Irena Buitkutė-Caldwell
Regina Rauckinaitė-Labanauskienė

Rūta Bražytė-Ricci
Sylvia Šimaitytė-Krumplienė
Virginija Griciūtė-Janušienė

Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija,
Dangaus karaliene šviesi!
Užstok prieš Aukščiausį
Tu žmogų menkiausį!
Taip daugel pas Dievą gali!

A † A
MAMAI

iškeliavus į Amžinybę, mylimam Brighton Park parapi-
jos choro direktoriui ALGIMANTUI BARNIŠKIUI reiš-
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Brighton Park parapijos choro valdyba
ir choro nariai
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�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. 

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

�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
vaikams – 7 dol. Tel. pasiteiravimui:
630 -936-7745. Kviečiame į pavasario
koncertą,�kupiną gėrio, grožio, šo-
kių�ir dainų.

�,,Grandies” ansamblio 2008 m.
metinis koncertas ,,Imk į ratą”, ren-
giamas šeštadienį, gegužės 3 d., 5:30
val.p. p. Pasaulio lietuvių centro Jau-
nimo rūmų salėje, 14911 127th Street,
Lemont. Vietas užsisakyti galite pa-
skambinę Žibutei Pranckevičienei
tel.: 630-257-0153. Mažytėliams, ku-
rie sėdi tėveliams ant kelių, – nemo-
kamai. Po koncerto norintys galės pa-
skanauti ,,Kunigaikščių užeigos” pa-
ruošta vakariene. Užsakymai vaka-
rienei priimami iki balandžio 27 d.
telefonu 630-257-0153. Visi svečiai
galės pasigardžiuoti saldumynais,
smagiai pašokti ir pasiklausyti
muzikos. Gros ,,DJ”.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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. 

Pagerbtas lakūnų atminimas
Niujorko Maironio lituanistinė

mokykla,  Niujorko skautai  ir Lietu-
vos generalinis konsulatas Niujorke
balandžio 12 dieną surengė talką prie
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno pa-
minklo Brukline.

Sveikindamas pavasarinio tvar-
kymo šventės dalyvius, generalinis
konsulas Niujorke Jonas Paslauskas
papasakojo apie istorinį Dariaus ir
Girėno skrydį ir pasidžiaugė, kad
minėjimas prasideda realiais darbais.
Maironio lituanistinės mokyklos mo-
kiniai ir skautai pasodino prie pamin-
klo gėlių. Šventės dalyvius taip pat
sveikino Bruklino savivaldybės prezi-

dento Marty Markowitz atstovai. 
Šiais metais bus minimos 75-o-

sios istorinio Dariaus ir Girėno skry-
džio metinės. „Lituanikos” lėktuvas
pakilo iš Niujorko Floid Benet oro
uosto (dabar tai parkas) 1933 metų
liepos 15 dieną. Paminklas lakūnams
Lietuvos aikštėje Brukline buvo pas-
tatytas prieš 50 metų, minint 25-
ąsias skrydžio metines. Paminklo ir
„Lietuvos aikštės” adresas:  Lithua-
nia Square, Hewes, Stagg gatvės ir
Union Aveniu sankryža.

LR generalinio 
konsulato Niujorke inf.

LR generalinis konsulas Niujorke Jonas Paslauskas kalba su į talką susirin-
kusias Maironio lituanistinės mokyklos mokiniais ir skautais.

Dinos Kopilevič nuotr.

Visi Čikagos ir Detroito ateitininkai ir jų draugai  kviečiami at vykti
į dailininkės Giedros Purlytės-Maž rimienės iš Lietuvos

meno parodą  ,,Šypsena mamai” 

Čikagoje paroda ruošiama kartu su Čiurlionio  galerija.  Ji  vyks ge gu -
žės 2–4 d. Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave.). Parodos atidarymas ir
susipažinimas su dailininke — penk tadienį, gegužės 2 d. 7:30 val. v.  Trum-
pą muzikinę programą  atliks jaunimas.

Detroite paroda rengiama gegu žės 10–11 d. Dievo  Apvaizdos parapijos
Kultūriniame centre. Atidarymas ir susitikimas su dailininke šeštadie nį,
gegužės 10 d., 7 val. v. Paroda tę sis  sekmadienį, gegužės 11 d. nuo 11:30 val.
r. ir per parapijos ruošiamus  Motinos dienos pietus.

Parodos rengimo iniciatorė Tau ra Underienė susipažino su dai li nin ke
Lietuvoje 2006 m. ,,Gie dros pa veikslai skleidžia meilę, gėrį, švel nu mą — kas
labai tinka Motinos dienai,  kuri Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės sek-
madienį (paroda vyks Čikagoje), o Ame ri koje – antrąjį gegužės sekmadienį
(paroda Detroite). Be to, jos tapyba labai spalvinga — tokia, kuria net maži
vaikai galės pasi džiaugti”.

Sendraugių ateitininkų valdybos  Čikagoje ir Detroite kviečia į linksmą
šventę, kuri suteiks šypseną ne tik mamoms, bet ir visiems, kurie išvys
dailininkės Purlytės-Mažrimienės  vaizduotės pasaulį.

Aš, Olga Trečiokaitė, ieškau savo
tėčio Adomo Trečioko brolio Petro
Motiejaus Trečioko vaikų, mano pus-
brolių ar pusseserių.

Petras Motiejus išvyko iš Biržų
apskrities, Jokniūnų kaimo(?) dar
prieš karą. Mūsų žiniomis gyveno
Amerikoje, nes tėtis gaudavo laiškus.
Deja, tėčiui mirus, viskas dingo ir

jokių žinių neliko.
Jei kas ką žino apie  Trečiokus ar

jų šeimas, labai prašau, parašykite
adresu: Mrs. Olga Grow-Trečiokaitė,
4510 Trieste dr., Carlsbad, CA 92010-
3741.

Iš anksto širdingai dėkoju.

Olga Grow-Trečiokaitė

Ieško giminių

Dailininkė Giedra Purlytė-Mažrimienė.

Arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius SJ, Lietuvos
Vyskupų Konferencijos pirminin-
kas ir Kauno arkivyskupijos gany-
tojas atvyksta iš Lietuvos ir daly-
vaus lietuvių katalikų JAV sielo-
vados konferencijos renginiuose
Čikagoje: 

balandžio 25 d., penktadienį,
6 val.v. spaudos konferencijoje
bei parodos atidaryme (Čiurlio-
nio galerijoje Jaunimo centre),

balandžio 26 d., šeštadienį 8
val. r. šv. Mišiose ir konferencijos
programoje (seserų kazimierie-
čių Motiniškuose namuose).

Kauno arkivyskupas dalyvaus
lietuvių sielovados konferencijoje

Kviečiame visus lietuvių sielovados bendradarbius konferenci-
joje gausiai dalyvauti ir jungtis į vieningą tęstinumo bei krikščio-
niško apaštalavimo misiją lietuviškoje išeivijoje.

Daugiau informacijos tel.: 416-233-7819; fax: 416-233-5765, el.
paštu: putrimas@sielovada.org, admin@sielovada.org.

LVK delegatūra
A.L.R. Katalikų federacija

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Silvijos Knezekytės nuotr.

Pasaulio lietuvių centro Moterų
renginių komitetas rengia „Durnelių”
pietus sekmadienį, balandžio 20
d., 12 v. p.p. Vaišinsime gardžiais
pyragaičiais ir kava. Visi nuoširdžiai
kviečiami smagiai praleisti popietę.
(Žemaitijoje nuo senų laikų „durne-
liais” buvo vadinami virti tarkuotų

bulvių kukuliai).


