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Prie Vyriausybės ,,Ąžuoliuko” choras surengė tariamą Dainų šventės repeticiją.
ELTOS nuotr.

Vilnius, balandžio 20 d. (ELTA)
– Vyriausybė nutarė 200 mln. Lt iš
Privatizavimo fondo skirti nebe Na-
cionalinio stadiono statyboms, o mo-
kytojų algoms kelti.

Kaip pranešė premjero atstovė
spaudai Nemira Pumprickaitė, Vy-
riausybė panaikino savo 2007 m. lie-
pos 4 d. nutarimą, kuriuo buvo paves-
ta Vilniaus miesto savivaldybei baigti
statyti nacionalinį stadioną.

Toks sprendimas priimtas, mat
lėšas stadionui buvo numatyta skirti

iš Privatizavimo fondo, o dabar šio
fondo lėšas persigalvota panaudoti
mokytojų algoms didinti. Beje, Vy-
riausybė abejojo stadiono statybų
skaidrumu. Planuojama, kad bendra
projekto vertė sieks 370 mln. Lt.

Vilniaus meras Juozas Imbrasas
sako, kad po tokio sprendimo teks iš
naujo sėsti ir pergalvoti, kaip rasti
investicijų. Sostinės valdžia baimina-
si, kad stadionas nebus baigtas sta-
tyti iki 2009 m. vasarą vyksiančios
Dainų šventės ir Lietuvos tūkstant-

mečio minėjimo.
Konservatorius Jurgis Razma

teigė, jog priimtas sprendimas sup-
riešins sporto mylėtojus ir mokyto-
jus. Pasak jo, atrodo, jog taip nus-
pręsta siekiant nubausti streikavu-
sius ir taip algas išsireikalavusius pe-
dagogus. Pasak jo, toks sprendimas
prastai paveiks ir ateinančių metų
biudžetą.

Tuo tarpu liberalcentristas Kęs-
tutis Glaveckas abejojo ekonominiu
tokio sprendimo prasmingumu. K.
Glavecko manymu, toks sprendimas
yra politinis, kuriuo pirmiausia sie-
kiama supriešinti žmones. Be to, naš-
ta užkraunama ir kitai vyriausybei,
kurią tikriausiai sudarys kita daugu-
ma. „Nėra pas mus politinio tęstinu-
mo“, – sakė K. Glaveckas.

Prie Vyriausybės rūmų berniu-
kų choras „Ąžuoliukas” protestavo,
kad stadiono statybos būtų tęsiamos.
Dainorėliai surengė tarytum 2009
metų Dainų šventės repeticiją. Per
protesto akciją iniciatyvinė grupė
„Už stadioną be politikos” kvietė
praeivius pasirašyti, kad stadiono
statybos būtų tęsiamos.

Netekome kun.
Stasio Railos

,,Draugo” inf. Šių metų ba-
landžio 18 d. Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio namuose, Putnam, CT mirė
100 metų sulaukęs Raila Stasys (g.
1907.09.14). Vigilijos šv. Mišios, ku-
rias atnašavo vysk. Paulius Baltakis,
OFM, įvyko balandžio 21 d., pirma-
dienį, Maspeth Atsimainymo bažny-
čioje. Nukelta į 6 psl.

Popiežius prisiminè nacizmâ ir
perspèjo jaunimâ dèl žabangû

Vilnius, balandžio 18 d. (ELTA)
– Liuksemburge posėdžiavusi Euro-
pos Sąjungos (ES) Teisingumo ir vi-
daus reikalų ministrų taryba suteikė
mandatą Europos Komisijai (EK)
pradėti derybas su JAV dėl bevizio re-
žimo ES valstybių narių piliečiams ir
patvirtino derybų gaires.

EK atstovai užtikrino, kad dery-
bos bus pradėtos kaip galima grei-
čiau. Derybos dėl bevizio režimo su
JAV bus vykdomos vadinamuoju
,,dviejų bėgių” principu – už vienas
priemones bus atsakingos pačios val-
stybės narės, už kitas – ES. Įgalioji-
mus derėtis su JAV gavusi EK arti-

miausiu metu pradės derybas būtent
dėl ES kompetencijai priskirtų prie-
monių. Šalys narės, vadovaudamosi
,,dviejų bėgių” principu, vesdamos dvi-
šales derybas, privalo konsultuotis ir
derinti veiksmus su EK.

Spręsdama vizų režimo panaiki-
imo klausimus JAV sustiprino saugu-

mo reikalavimus ir dėl jų įgyvendini-
mo bus tariamasi su kiekviena šalimi
atskirai. JAV priėmė ir vieną palan-
kų bevizio režimo siekiančioms ša-
lims sprendimą – atmetamų paraiškų
vizai gauti dalį nuo 3 proc. padidino
iki 10 procentų.

Derybos dèl bevizio režimo su JAV vyks dviem kryptimis

•Sveikatos klausimais.
Oras, vanduo ir saulė (p. 2)
•V. Ušackas: Pilietybės rei-
kia viso pasaulio lietuviams
(p. 3, 8)
•Bostono valdyba palaiko
NY lietuvius (p. 4, 9)
•Kandidatai į LF tarybą. A.
Simanonytė (p. 5)
•JAV imigracijos tarnauto-
jai — lietuviai patriotai ir
knygnešiai (p. 5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Juozapėlis (12) (p. 9)
•Mažųjų koncertas mamy-
tėms (p. 10)

New York, balandžio 21 d.
(AFP–BNS) – Popiežius Benediktas
XVI sekmadienį išvyko iš Jungtinių
Valstijų, kur savo istorinio apsilanky-
mo metu aukojo mišias po atviru dan-
gumi ir apsilankė Baltuosiuose rū-
muose bei 2001 m. rugsėjo 11-osios
įvykių vietoje.

Popiežius Benediktas XVI, prisi-
mindamas savo jaunystę po ,,nacizmo

pabaisos” jungu, ragino amerikiečių
jaunimą saugotis narkotikų ir mate-
rializmo žabangų ir siekti tiesos apie
gyvenimą.

Priešpaskutinę savo pirmosios
popiežiškos kelionės į JAV dieną Be-
nediktas XVI nuvyko į New York
priemiestį Yonkers, kur Šv. Juozapo
seminarijos aikštėje kreipėsi į maž-
daug 30 tūkst. Nukelta į 6 psl.

Popiežius Benediktas XVI susitiko su JAV tikinčiaisiais. Reuters nuotr.

Stadiono pinigai atiteks mokytojams

Kun. Stasys Raila
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JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
užtikrinamas

ORAS, VANDUO IR SAULĖ
NIJOLÈ NAUSÈDIENÈ

Be skysčių žmogus gali išgyventi
keletą dienų, be maisto – kelias sa-
vaites, o be oro tegali išgyventi porą
minučių. Dar daugiau pasako tai, kad
atėjimo į pasaulį akimirką mes pir-
miausia giliai įkvepiame, o išeidami
iš šio pasaulio – išleidžiame paskutinį
atodūsį. Tarp gyvenimo ir mirties yra
gyvenimas, visiškai priklausomas
nuo kvėpavimo. Svarbiausia, kiekvie-
nas žmogus turėtų mintyse matyti
savo vidinio kūno bendrą vaizdą,
žinoti, kokias funkcijas atlieka kiek-
vienas organas, kaip kiekvienas jų
yra susijęs vienas su kitu ir nuo ko
priklauso jų veikla.

KVĖPAVIMAS

Kvėpavimas – tai neregimas
,,maistas’’, be kurio žmogus negali iš-
gyventi nė 5 minučių. Kvėpuodami iš
oro pasiimame deguonies, būtino
kiekvienai mūsų kūno ląstelei. Įkve-
piame deguonį, o iškvepiame anglies
dioksidą. Tad todėl yra būtina kvė-
puoti šviežiu, neužterštu oru ir
taisyklingai. Pagal mokslininkų duo-
menis, net 9 iš 10 žmonių kvėpuoja
netinkamai.

Pažiūrėkime, kaip kvėpuoja kū-
dikis. Kada įkvepia, jo pilvukas
išsipučia, o kai iškvepia – susitraukia.
Šitaip kvėpuojant plaučiai gauna
daug erdvės ir įtraukia deguonį savo
vidurine ir apatine sritimis. Kuo dau-
giau deguonies tenka plaučiams
įkvepiant, tuo geriau jie vėdinasi, tuo
daugiau eritrocitų gauna energijos ir
deguonies.

Suaugęs žmogus kvėpuoja visiš-
kai kitaip. Su amžiumi dėl nepa-
kankamai judrios gyvensenos, stubu-
ro iškrypimų, neteisingo sėdėjimo,
antsvorio ir kt. žmogus pradeda kvė-
puoti kitaip: įkvepiant pakyla rankos
ir raktikauliai, šonkauliai išsiskečia į
šalis, pilvas įtrauktas, krūtinės ląsta
išsiplečia. Kvėpuojant šitokiu, vadi-
namu viršutiniu būdu, dirba tik
viršutinė, mažiausioji plaučių dalis.
Paprastai oro nepakanka ir žmogus
yra priverstas kvėpuoti tankiai (ypač
tai akivaizdu apkūnių žmonių kvė-
pavime).

Dar daugiau pastebėsime, kaip
žmonės dažniau kvėpuoja per burną.
Taip kvėpuojant, deguonis pasiekia
plaučius tik mažais kiekiais. Plaučiai
priversti dirbti intensyviau, dideliu
krūviu, bet tik viršutinėje srityje,
todėl anksti susidėvi ląstelės. Plaučių
audiniuose susidaro ,,mirusios zo-
nos’’, kur ląstelės nebegyvos, nebe-
veikiančios. Kuo žmogus vyresnis,
tuo mažiau ląstelių prisideda prie
kvėpavimo. Organizmas jaučia vis
didesnį nuolatinį deguonies badą (net
jei yra gryname ore). Dėl to atsiranda
ne tik kvėpavimo organų, bet ir krau-
jotakos, kepenų, inkstų ligos.
Kiekvienam mūsų kūno organui
reikalingas deguonis, be jo organai
sensta, nyksta. Tad netinkamas kvė-
pavimas – viena iš pagrindinių pas-
katų atsirasti dideliam kraujos-
pūdžiui, alerginėms ligoms, skran-

džio ir žarnyno ligoms (skrandžio
opai, skrandžio ir nusileidžiamosios
gaubtinės gleivinės uždegimui ir kt.)

Tinkamas kvėpavimas – geros
sveikatos ir ilgos jaunystės laidas.

KVĖPAVIMO MANKŠTA

Kvėpavimo mankšta svarbi tuo,
kad darydami ją aprūpiname orga-
nizmą didesniu kiekiu deguonies, tuo
pačiu pagerindami visą medžiagų
apykaitą. Deguonis mums būtinas,
todėl reikia kvėpuoti švariu, šviežiu
oru. Dažnai po 3–5 valandų pasi-
vaikščiojimo miške, kur oras ypač
prisotintas deguonies (ypač kai
kvėpuojame giliai). Kai mūsų orga-
nizmas daugiau gauna deguonies,
namo grįžtame kaip sudaužyti, jau-
čiamės iškamuoti, su ,,sunkia galva’’,
dažnai net skaudančia.

Paprasčiausią kvėpavimo pra-
timą galima atlikti namuose, tik būti-
nai gerai išvėdintoje patalpoje. Šį pra-
timą galima daryti gulint lovoje
vakarais ir rytais po 20 kartų. Per
nosį giliai įkvepiame, išpučiame pilvo
ertmę, palaikome įtrauktą orą kiek
galima ilgiau. Pradžioje bus sunkiau
išlaikyti, bet palaipsniui lengvės.
Gerai stengtis palaipsniui išlaikyti iki
vienos ar kelių minučių. Šiuo pra-
timu išvalome visą bronchų sistemą,
pageriname organų aprūpinimą de-
guonimi. Žmonės, dainuojantys cho-
ruose, net nepagalvoja, kad dainuo-
dami jie mankština plaučius. Todėl
yra sveika dainuoti.

Kvėpuoti per nosį yra būtina
kiekvienam žmogui. Jogai tvirtina,
kad kvėpuoti per burną, reiškia bėgti
į mirtį. Kvėpuojant per burną, įtrau-
kiame į visą bronchų sistemą tiesio-
ginių nešvarumų, dulkių.

Pažangioji technika atnešė žmo-
nėms daug palengvinimų, bet sveika-
tos atžvilgiu daug ir blogybių. Pato-
gios yra šildymo ir šaldymo sistemos,
tačiau visa tai kenkia mūsų sveikatai.
Žmonės naudojasi šiomis sistemomis
ir mes kvėpuojame tik sausu oru ir
tai džiovina mūsų kvėpavimo takus.
Net ir žiemos metu reiktų, bent 15
min. išjungti šilumą ir išvėdinti
namus, o jau pavasarį ir rudenį, tai
ištisai laikyti atvirus langus. Taip pat
nuo įvairių valymo priemonių namu-
ose skraido tiek toksinų, įkvepiame
visokių kvapų ir visa tai veikia mūsų
vidinę sveikatos būseną. Technikos
amžiuje mes gyvename uždarose pa-
talpose, važinėjame uždaruose auto-
mobiliuose, dirbame uždarose patal-
pose, posėdžiaujame, linksminamės
uždarose patalpose, tad kyla klausi-
mas: kuo mes kvėpuojame? Todėl
pasirūpinkime tuo savuose namuo-
se, nuolatos juos vėdindami ir bandy-
dami rytais ar vakarais pasivaikščioti
gryname ore.

Tinkamu kvėpavimu žmogus
sulaiko savyje senėjimo procesus.
Moksliškai įrodyta, kad racionaliai
maitindamiesi galime prailginti gy-
venimą 10-20 metų, o tinkamai kvė-
puodami 30-40 metų. Tad teisingas
kvėpavimas yra gyvenimo pamatas.

(Bus daugiau)

Sveikos gyvensenos ugdymo
programa

PRANÈ ŠLUTIENÈ

Sveikos gyvensenos ugdymo pro-
grama buvo sukurta su Čikagos ini-
ciatyvine grupe ir University of Illi-
nois at Chicago (UIC) Slaugos fakul-
tetu (Department of Public Health).
Vadovaujant prof. Beverly J. Mc-
Elmurry, programos tekstą rengė dr.
Agatha Lowe, redagavo ir grafiškai
apipavidalino Todd Hissong. Ugdymo
organizacija leido pritaikyti Michi-
gan visapusio sveikatos mokymo mo-
delio dalis bei Čikagos švietimo de-
partamento Šeimos mokymo sky-
riaus programą. Sveikatos gyven-
senos ugdymo programą rėmė dr.
Joan Newcomb, atstovaujanti UIC
Sveikatos programos nariams, ir
Mamie Shorter iš Šeimos ryšių insti-
tucijos.

UIC Slaugos fakultetas ir jo
vadovė prof. B. J. McElmurry suteikė
teisę versti, pritaikyti ir išleisti svei-
kos gyvensenos ugdymo programos
knygas lietuvių kalba. LML prisidėjo
prie nemažų išlaidų leidžiant pir-
mąsias knygas. 1998 m., per apsilan-
kymą UIC Slaugos fakultete, Klai-
pėdos visuomenės sveikatos centro
darbuotoja dr. Rita Vainauskienė
susipažino su knygomis ir šio fakul-
teto paruošta ,,Pirminės sveikatos
priežiūros programa vaikams ir jų
šeimoms nuo darželio iki 10 klasės”.
Tokia programa buvo patvirtinta
Klaipėdos savivaldybėje, o nuo 1999
m. ji buvo pradėta vykdyti 39-iose
Klaipėdos mokyklose. Programą tei-
giamai įvertino tėvai ir mokytojai.
LML tikslas yra skatinti apsaugą nuo
ŽIV/AIDS.

Knygų įsigijo labai daug pajūrio
mokyklų bei kitų miestelių mokyk-
los, tačiau dėl autorinių teisių pažei-
dimo, tolimesnis knygų leidimas bu-
vo mano sustabdytas, kol bus ištai-
sytos klaidos.

Susitarus su Panevėžio apskri-
ties, miesto savivaldybės administra-
cijomis, Švietimo skyriaus Pedagogų
švietimo centru, Panevėžio kurčiųjų
ir neprigirdinčių pagrindine mokykla
(PKNPM), šios mokyklos salėje 2007
m. spalio 2 d. buvo surengta Tarp-
tautinė konferencija, į kurią gausiai
susirinko visų minėtų įstaigų atsto-
vai. Konferencijoje, kurią organizavo
PKNPM direktorė Danutė Kriš-
čiūnienė, dalyvavo Klaipėdos visuo-
menės sveikatos centro saugos kon-
trolės skyriaus vyriausioji specialistė
dr. Jurgita Čiuvašionienė, dar dvi
atstovės iš Klaipėdos bei LML direk-
torė Pranė Šlutienė, kuri pristatė
programą. Be svečių dalyvavo 32 pa-
grindinių ir vidurinių mokyklų di-
rektoriai, mokytojai. Dalyvavusieji
pritarė programai ir džiaugėsi, kad
medžiaga paruošta ir atspausdinta.
Daugelis dalyvių įsigijo knygas, o
nepajėgusiems jų nusipirkti, knygas
padėjo įsigyti LML. Pirmosios vado-
vautis knygomis pradėjo PKNPM
mokytojos ir auklės. Jų patirtis ir
pasišventimas yra nuostabus.

Panevėžio moterų pataisos na-
muose, atskirose patalpose tarp
nuteistųjų gyvena 10 paauglių, kai
kurios su savo atžalomis. Joms,
kartu ir čia veikiančios mokyklos mo-

terims, buvo parūpinta priešmokyk-
linio amžiaus knygelių. Jos turėtų
praversti moterims, kai šios išeis į
laisvę.

2008 m. vasario 22 d. Pasvalio
jaunimo ir suaugusiųjų mokymo cen-
tro pedagogų švietimo skyriuje buvo
pristatyta Panevėžio apskrities Svei-
katos švietimo programa, dalyvau-
jant D. Kriščiūnienei, dr. J. Čiuva-
šionienei ir P. Šlutienei. Pristatyme iš
visos Panevėžio apskrities apsilankė
14 mokytojų, kurioms labai patiko
programos pristatymas, nes knygos
yra vertingos ir puikiai praktiškai
pritaikomos. Deja, pristatyme ne-
galėjo dalyvauti Kupiškio, Rokiškio ir
Biržų atstovai. Šioje apskrityje pro-
gramos pristatymą pakartosime
gegužės mėnesį. Jau susitarta, kad
kitas programos pristatymas gegužės
mėnesį vyks Bačkonyse, Kaišiadorių
rajone.
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Dar šiek tiek apie
Benediktą XVI

ALEKSAS VITKUS

Pirmasis popiežiaus Benedikto XVI, kaip vyriausios Katalikų Baž-
nyčios galvos, apsilankymas Amerikoje jau praeityje. Jis buvo la-
bai plačiai paminėtas pasaulio ir Amerikos žiniasklaidoje. Manau,

kad rasime tinkamo tos popiežiaus misijos aprašymo ir lietuviškoje spau-
doje. Man pačiam popiežius paliko stiprų įspūdį, todėl mielai sutinku su
ses. Onos Mikailaitės labai vykusia pastaba, jog jei „Jono Pauliaus II visi
bėgdavo pamatyti, Benedikto XVI reikia pasiklausyti”. Gal ir teisingai
daug kas sako, jog Jonas Paulius jiems primena aktorių, o Benediktas –
profesorių.

Manau, kad šio apsilankymo proga kilus neįprastam susidomėjimui
Benedikto XVI asmenybe, skaitytojui gal būtų įdomu susipažinti ir su
popiežiaus pasisakymais neseniai praėjusios gavėnios proga.

Dar prieš atskrisdamas į Ameriką, vasario 7 dieną, tuojau po Pelenų
dienos, Benediktas pagal seną tradiciją sukvietė dalį Romos vyskupijos
kunigų į kasmetinį gavėnios suėjimą, kurio metu jie gauna progą popiežių
apiberti įvairiausiais klausimais. Nors žurnalistai į tokį susirinkimą nėra
įleidžiami, po trumpo uždelsimo jie paprastai vis vien sužino, ko buvo
klausiama.

Kun. Ciro Benedettini, vienas iš Vatikano spaudos atstovų, padrąsino
susirinkusius klausti nesivaržant ir nebijant išeiti į viešumą. Nepaisant
to, jau kitą dieną Vatikano radijo programoje buvo paskelbti kai kurie
šmaikštesni popiežiaus atsakymai į pateiktus klausimus. Romos vyskupi-
jos žiniasklaidos atstovai tvirtino, kad keliami klausimai popiežiui nėra iš
anksto žinomi, todėl jis į juos atsakydamas negali pasiruošti iš anksto.
Ilgiau nei pusantros valandos trukusiame pokalbyje su dešimt kunigų
popiežius bandė atsakyti į visus klausimus, nors turėjo prisipažinti, kad
kai kurie labiau iššaukiantys klausimai, norint tinkamai juos išgvildenti,
būtų pareikalavę net viso semestro dogmos ar teologijos kurso.

Nors klausimai buvo labai įvairūs, pradedant nuo įvairiausių apašta-
lavimo formų iki Šv. Rašto aiškinimų, dauguma apsiribojo gavėnios prob-
lemomis. Atrodo, kad kai kurie kunigai bus paklausę ar suabejoję gavė-
nios pasninko reikalingumu. Į tai popiežius esą atsakęs, kad pasninkauti
nuo žodžių yra ne mažiau svarbu, kaip gavėnioje atsisakyti mėsiškų val-
gių. Popiežius pabrėžė, jog vien pasninko neužtenka, ir aiškino, kad ti-
kintieji, ir net kunigai, praleidžia per mažai laiko mąstydami apie ke-
turias pagrindines galutines tikroves: mirtį, paskutinįjį teismą, pragarą ir
dangų. „Bažnyčia ne tik per mažai moko apie nuodėmės esmę, bet kartu
ir mums nepakankamai primena dangaus ir pragaro realybes”, – kalbėjo
Benediktas XVI. Jis priminė, kad todėl apie tai jis plačiai dėstė savo encik-
likoje apie viltį — „Spe Salvi”, aiškindamas, kad jau nuo pačių ankstyvųjų
laikų Bažnyčia stengėsi paveikti tikinčiuosius jų kasdieniniame gyvenime,
vis jiems primindama klausyti savo sąžinės ir tikėtis Dievo teisingumo.
Atsakydamas į kitą klausimą, popiežius ir vėl pabrėžė, kad jei tikintieji
nesuvokia paskutiniojo teismo realybės, jie netenka ir išganymo reikalin-
gumo sampratos. „Todėl ir tas, kuris neatkreipia pakankamo dėmesio į
būsimąjį gyvenimą, nesupras reikalo dar šiame gyvenime dalintis su ki-
tais savo teisingumo, labdarybės ir solidarumo veiksmais”, – sakė po-
piežius.

Vienas drąsuolis, kun. Alberto Orlando išdrįso popiežiui pasakyti, jog
jis buvo nusivylęs Benedikto XVI kelione su italų jaunimu praėjusį rudenį.
„Nemačiau tikro ryšio tarp jūsų ir jaunuolių, nes tie jaunuoliai jūsų
negalėjo matyti ir net girdėti. O iškilmingos pamaldos buvo per ilgos ir
giedojimas per daug ištęstas.” Ar ne kaip Amerikoje? Pasiteisindamas
popiežius aiškino, kad ne jis planavo tas visas iškilmes ir ne jis pasirinko
giedojimui himnus: „Aš radau taip, kaip ten buvo, todėl ir nežinau, ar
būtų galima tai geriau suorganizuoti. Važiavau savo specialiu nedengtu (!)
automobiliu, kad kuo daugiau jaunimo galėtų mane pamatyti. Ir vis dėlto
matau, kad esama dar daug neišspręstų problemų, kai reikia atnašauti šv.
Mišias kartu su šimtais koncelebrantų ir tūkstančiais tikinčiųjų.” Tai
pasakęs, jis dar pridūrė: „O kaip jas visas išspręsti, net aš nežinau.”

Ne viskas praėjo be priekaištų ir popiežiaus kelionėje po Ameriką.
Kalbėdamas apie komunizmą, kuris Rytų Europoje mėgino atsisakyti bet
kokios religijos, kaltinant ją rūpinantis tik ateinančiu gyvenimu, po-
piežius aiškino, kad užuot komunizmui sukūrus žemėje jų svajotą uto-
piją, pavyko tik sunaikinti šimtus milijonus sielų ir kūnų. Kentėjo ten ir
aplinka, ir gamta. Todėl popiežius, dar kartą priminęs reikalą ieškoti iš-
ganymo per Jėzų, sakė, jog „mes turime pagalvoti ir apie Dievo mums
duotos gamtos ir jos turtų saugojimą”.

Maždaug tuo pačiu metu ir Vatikano laikraštyje „L’Osservatore Ro-
mano” msgr. Gianfranco Girotti paskelbė rašinį apie „naujas” nuodėmes.
Paminėjęs senąsias didžiąsias nuodėmes, arba, kaip jas mes dabar vadina-
me — septynias svarbiausias ydas (puikybę, godumą, gašlumą, rūstumą,
pavydą, rajumą, tingumą arba vangumą), Girotti, kuris vadovauja Vati-
kano Apaštališkos atgailos įstaigai, prie jų pridėjo dar keturias: gamtos
taršą, žmogaus genetinę manipuliaciją, narkotikų vartojimą ir pernelyg
didelę socialinę nelygybę. Vis dėlto Vatikano oficialūs sluoksniai perspėjo,
kad toks Girotti pasisakymas neturėtų būti suprastas kaip oficialus nau-
jųjų nuodėmių dogmatinis apibrėžimas.

V. UŠACKAS: PILIETYBĖS REIKIA
VISO PASAULIO LIETUVIAMS

— Netrukus bus dveji metai,
kai dirbate ambasadoriumi Jung-
tinėje Karalystėje (JK). Kuo ski-
riasi lietuvių bendruomenės JAV
ir JK ir šių šalių lietuvių ryšys su
Lietuva?

— Mano nuomone, net ir šiame
globalizacijos amžiuje geografinis
atstumas nuo Tėvynės daro įtaką.
Nors virtualaus pasaulio dėka sekti
žinias, jas komentuoti, bendrauti
pokalbių programa ,,Skype” ar susi-
rašinėti su artimaisiais Lietuvoje ga-
lima iš bet kurio pasaulio krašto, vis
dėlto tiesioginio, betarpiško ryšio
niekas negali pakeisti. Dviejų valan-
dų ar devynių valandų skrydis į Lie-
tuvą daro skirtumą. Apsigyvenusiam,
dirbančiam ar besimokančiam JK yra
žymiai lengviau grįžti ir išvykti iš
Lietuvos nei esančiam JAV ir dėl
egzistuojančio bevizio režimo ES erd-
vėje. Todėl suprantama, jog moty-
vacija burtis, organizuotis į lietuvišką
bendruomenę yra didesnė atokesnėje
Amerikoje nei Europoje. Antra ver-
tus, man ypatingai džiugu, kad ir JK
šiuo metu esantys lietuviai ne tik
rūpinasi savo asmenine ar šeimos
artimųjų gerove, bet vis aktyviau
buriasi į bendruomenines organizaci-
jas, klubus pagal profesijas, intere-
sus, amžių, teritorinį artumą. Džiugu
matyti, kad tiek JAV, tiek JK lietuviai
išlieka Lietuvos valstybės patriotais
ir mažais ar didesniais žingsniais
stengiasi išlaikyti lietuvybę užsieny-
je, steigdami savaitgalio lietuviškas
mokyklas, padeda savo artimiesiems
ir savo Tėvynei Lietuvai. Pati di-
džiausia klaida būtų nukirsti pa-
saulio lietuvius siejančius saitus ir
įstatymiškai užkirsti kelią turėti
dvigubą pilietybę asmenims, kurie
dėl įvairių priežasčių įgijo užsienio
valstybės pilietybę, tačiau nori iš-
laikyti ir Lietuvos Respublikos pi-
lietybę savo vaikams ir vaikaičiams,
gyvenantiems ar gimusiems sveti-
mame krašte.

Drįstu išreikšti savo asmeninę
nuomonę, kad diskriminacinis siūly-
mas LR pilietybę suteikti „lietu-
viams-europiečiams”, o ne „lietu-
viams-amerikiečiams” yra visiškas
antagonizmas, kurio, tikiuosi, Lie-
tuvos įstatymų leidėjai neleis sau
padaryti. Daugelis lietuvių užsienyje
yra nusivylę Lietuvos politika. Po-
litikų ir diplomatų pareiga padaryti
viską, kad pasitikėjimas Lietuvos
valdžia, o tai reiškia ir Lietuvos vals-
tybe, būtų atkurtas. Dvigubos piliety-
bės instituto įteisinimas, nepriklau-
somai nuo LR piliečio dabartinės
gyvenamosios vietos, būtų ypatingos
svarbos žingsnis atstatant LR piliečių
užsienyje pasitikėjimą Lietuvos vals-
tybe bei stiprinant lietuvių tautos
vienybę. Tikiuosi, jog tai bus vienas iš
svarbiausių LR Seimo darbų iki
rinkimų šį rudenį.

— Viename savo interviu
esate minėjęs, kad prieš pradė-
damas šį darbą sau keliate dvi
užduotis. Pirma: prisidėti ku-
riant saugią ir palankią aplinką
Britanijos lietuviams, antra: pre-
kybinių ryšių bei turizmo tarp
Lietuvos ir Britanijos skatini-
mas. Jeigu būtumėte mokytojas,
kokiais pažymiais save įvertin-
tumėte?

— Vertinimus visų pirma palieku
savo tėvams, o taip pat mokytojams ir
diplomatijos istoriją kažkada rašy-

siantiems istorikams, jei pastarųjų
dėmesio ir laiko išvis nusipelnysiu.
Tą pačią pirmą dieną, kai savo Įgalio-
jamuosius raštus įteikiau Karalienei
Elžbietai II, iš karto išvykau į Šiaurės
Airiją, kur vien per 2006 metus buvo
įvykdyti 64 rasistiniai išpuoliai prieš
LR piliečius. Glaudžiai bendradar-
biaudami ir organizuodami bendrus
kultūrinius, ekonominius, sportinius
renginius su vietos religinėmis ben-
druomenėmis ir valdžios atstovais,
manau, prisidėjome kuriant palan-
kesnę, saugesnę aplinką LR pilie-
čiams Š. Airijoje. Dėka mūsų bendrų
pastangų su airiais, britų valdžia ir
apskritai politinės padėties page-
rėjimu Š. Airijoje, išpuolių prieš lie-
tuvis Š. Airijoje skaičius žymiai su-
mažėjo.

Šiemet balandžio 25-27 dienomis
antrus metus iš eilės rengiame Lie-
tuvių dienas Š. Airijos Lisburn, Dun-
gannon ir Armagh miestuose. Antra
vertus, nemažai lietuvių Didžiojoje
Britanijoje patys padaro nemažai
nusikaltimų ar tampa jų aukomis,
kurie, kaip neseniai įvykdyta kraupi
žmogžudystė Škotijoje, sukrėtė tiek
JK, tiek ir LR piliečius. Vien šiuo
metu JK įkalinimo įstaigose bausmę
atlieka 203 LR piliečiai, ne mažiau jų
kasmet sulaikoma britų policijos.
Skaudu pripažinti, kad tiek daug LR
piliečių pakliūna į nelaimingus atsi-
tikimus, žūsta ar tampa nusikaltimų
aukomis – vien 2007 metais ambasa-
da organizavo 84 palaikų pergabe-
nimą iš JK į Lietuvą. Šie skaičiai kas-
met tik didėja.

Kitas uždavinys, kurį kartu su
britų valdžia ir nevyriausybinėmis
organizacijomis mes stengiamės
spręsti — tai pasitaikantys LR
piliečių išnaudojimo faktai JK. Ben-
dradarbiaudami su GLA (Įdarbinimo
įmonių pažymėjimų teikimo tarnyba)
rengiame susitikimus su LR piliečiais
darbininkais bei vykdome informa-
cinę kampaniją ragindami, kad jei jie
jaučiasi darbdavių apgaudinėjami ir
išnaudojami (dažniausiai išmokant
žymiai mažesnius atlygimus nei
numatyta minimali alga), protestuo-
tų ir neleistų savęs žeminti. Šių pas-
tangų pasekmėje pavyko užmegzti
ryšius tarp LR piliečių ir profsą-
jungų, kitų darbininkus ginančių
organizacijų bei padrąsinti lietuvius
ginti savo teises ir žmogiškąjį orumą.

Kalbant apie prekybinių ryšių
skatinimą, manau, kad aktyvus am-
basados darbuotojų ir komercijos
atašė darbas su britų verslo atstovais
duoda savo vaisius. Prekyba su JK
vystosi palankia Lietuvai kryptimi.
Eksportuojame žymiai daugiau nei
importuojame. Pagal svarbiausius
prekybinius Nukelta į 8 psl.

Diskriminacinis
siūlymas LR piliety-
bę suteikti „lietu-
viams-europie-
čiams”, o ne „lie-
tuviams-amerikie-
čiams” yra visiškas
antagonizmas.
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Bostono dainuojanti valdyba palaiko
New York lietuvius

RIMA GIRNIUS
JAV LB Bostono apylinkès
pirmininkè, ,,Jaunû širdžiû”
ansamblio vadovè

Kovo mėn. Bostono ,,Jaunų šir-
džių” ansamblis (kurio pagrindą su-
daro JAV LB Bostono apylinkės val-
dyba) buvo pakviestas niujorkietės
Ann Charles (Zikaras) padėti rekla-
muoti Lietuvos turizmą ,,New York
Times Travel Show” (NYTTS) Jacob
K. Javits suvažiavimų centre, New
York mieste. Ši kelionė sutapo su
New York lietuvių kovos už Aušros
Vartų (AV) bažnyčios išlikimą meti-
nėmis, kurią Bostono valdyba pasiūlė
niujorkiečiams kartu pažymėti, taip
prisidėdama prie niujorkiečių dvasi-
nio palaikymo. New York lietuviai
apsidžiaugė ir sutiko, ir keturių Bos-
tono ,,Jaunų širdžių” ansamblio na-
rių bei trijų iš jų apylinkės valdybos
narių – Esteros Sužiedėlienės, Dia-
nos Žibaitienės, seselės Ingridos Kaz-
lauskaitės ir Rimos Girniuvienės –
kelionė buvo suplanuota.

Baltijos kioskelį (Baltic Booth)
NYTTS, kuris kviečia kelionėms į
Lietuvą, Latviją ir Estiją, New York
gyvenanti Jungtinių Tautų kores-
pondentė Ann Charles savo jėgomis
įkūrė prieš keletą metų, norėdama
stiprinti turizmą šiose trijose laisvose
Baltijos šalyse. Nuo to laiko ji atran-
da vis daugiau ir daugiau padėjėjų,
kurie aukoja savo laisvą laiką ir gabu-
mus paremti šį svarbų reikalą – kad
kuo daugiau pasaulio žmonių suži-
notų apie mūsų nuostabias Baltijos
šalis ir keliaudami stiprintų jų eko-
nomiką. Praėjusiais metais per 3 die-
nas NYTTS aplankė apie 29,000
žmonių, paroda buvo plačiai rekla-
muojama per spaudą ir įvairias tele-
vizijos stotis.

Kai aš 2006 metais buvau Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės suvažia-
vime Lietuvoje, Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus savo kalboje minėjo,

kad yra labai svarbu, jog pasaulio
lietuviai skirtų kuo daugiau dėmesio
Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje stip-
rinti. Manau, kad Lietuvos atstovų
dalyvavimas panašiuose renginiuose
kuo geriau pristatant Lietuvą ir jos
draugiškas Baltijos kaimynes padeda
įgyvendinti šį Lietuvos prezidento
prašymą. Baltijos tautų kioskas, at-
rodo, pasirodė neblogai: buvo spal-
vingas, muzikalus. Programą suorga-
nizavo ,,GoBalticEurope.com/ BTC”,
ji vadinosi ,,Vilnius, European Ca-
pital of Culture 2009”, (Vilnius,
Europos kultūros sostinė – 2009),
kurioje be ,,Jaunų širdžių” ansam-
blio pasirodė ir lietuvių vaikų cho-
relis ,,Mažas varpelis”, ,,Tarumi” an-
samblis New York (labai gerai gro-
jantis vaikų styginis ansamblis) ir
kiti.

New York lietuviai pasisiūlė pa-
kviesti ,,Jaunų širdžių” ansamblį į ki-
tais metais organizuojamą Vilniaus
miesto įkūrimo tūkstantmečio pami-
nėjimą.

* * *
Sekmadienį, kaip ir buvo iš anks-

to planuota, Bostono valdyba nuvyko
palaikyti jau metus už AV bažnyčios
išlikimą kovojančius New York lietu-
vius, taikiai protestuojančius prie
New York katedros kardinolo Eagan
Mišių metu. Mišioms pasibaigus visas
,,Jaunų širdžių” ansamblis nuvyko
giesmėmis ir maldomis pažymėti vie-
nerių metų kovą ant AV bažnyčios
laiptų, prieš uždarytos bažnyčios du-
ris.

Išgelbėtoje nuo uždarymo Šv.
Petro parapijoje Bostone ,,Jaunų šir-
džių” ansamblis jau keleri metai gie-
da Taize ir Lietuvos charizmatinės
grupės ,,Gyvieji akmenys” giesmes,
pritariant gitaroms ir altui, vis labiau
ir labiau populiarėdamas tarp Bos-
tono lietuvių. Mes nusprendėme da-
lyvauti kartu su niujorkiečiais jų re-
guliariose sekmadienio AV bažnyčios
išsaugojimo apeigose ir savo dalyva-
vimu bei giedojimu pakelti jų kovos
dvasią. Sekmadienį ryte jie turi teisę

demonstruoti prieš Katedrą Mišių
metu. Stovėjome, laikėme AV bažny-
čios New York nuotraukas, Lietuvos
Aušros Vartų Marijos paveikslus, lie-
tuviškas trispalves vėliavas, o Mi-
šioms pasibaigus ir šimtams žmonių
plūstant iš Katedros į New York gat-
ves, giedojome ,,Marija, Marija”. La-
bai keistas ir geras jausmas buvo sto-
vėti ant šaligatvio New York viduryje,
prieš Rockefeller rūmus ir Katedrą.
Kažkaip netikėtai priminė jausmą,
kai mes 1990-aisiais Lietuvos Dai-
nuojančios revoliucijos metu stovė-
jome prieš didžiulę sovietų jėgą.
Jauties kažkaip pakylėtas ir įkvėptas,
demonstruodamas kitų lietuvių būry-
je ir rankose laikydamas Lietuvos vė-
liavą. (Kai kurie niujorkiečiai galbūt
norėtų bent kartą atsivesti savo vai-
kus pademonstruoti prie New York
katedros, kad galėtų tą netikėtą jėgą
patirti; ne taip dažnai gyvenime ten-
ka tai išbandyti – kovos už savo tei-
ses įkvėpimą ir jėgą).

Sudainavę ,,Marija”, mes nuvy-
kome prie jau metai uždarytos AV
bažnyčios. Ant jos laiptų visi pasimel-
dėme, pritariant gitaroms, sugiedo-
jome šventas giesmes, įteikėme New
York apygardos pirmininkei Ramutei
Žukaitei mažą kryželį ir žemės žiups-
nelį nuo Bostono Šv. Petro bažnyčios
Kryžių Kalnelio, kad Bostono sėk-
minga kovos baigtis padėtų New York
lietuviams jų kovoje.

* * *
Į šią kovą dėl bažnyčios išlikimo

įsijungė nemažai žinomų New York
lietuvių: New York apygardos pirmi-
ninkė Ramutė Žukaitė, jau anksčiau
minėta Ann Charles (Zikaras), opera-
torius Midaugas Blaudžiūnas ir kiti.
(Lietuvos konsulate New York nese-
niai buvo suorganizuota Ann Charles
nuotraukų paroda ,,New York Aušros
Vartų bažnyčios išlikimas – lietuvių
nacionalinio paveldo išsaugojimo
simbolis”. Per parodos atidarymą
buvo parodyti ir apie 20 metų JAV
gyvenančio kino operatoriaus bei
režisieriaus Mindaugo Blaudžiūno
būsimo filmo fragmentai.)

Pasikalbėjau su New York apy-
gardos pirmininke Ramute Žukaite,
kodėl jie vis dar kovoja, ar yra vilties,
kad bažnyčia išliks? Ji sakė, kad net
ir tuo atveju, jeigu jų kova būtų per
vėlyva išgelbėti jų pačių bažnyčią, ko-
va iš principo nėra beprasmė. Gal ji
privers kitų miestų lietuvius susi-
rūpinti savo bažnyčių padėtimi, kad
paskui nebūtų per vėlu. Man pačiai
atrodo, kad, kol bažnyčia stovi – dar
yra vilties. Mes Bostone taip pat jau
beveik buvome praradę viltį, o paskui
kažkokio stebuklo dėka viskas pasi-
suko kiton pusėn, ir, bent jau kuriam
laikui, bažnyčios neplanuojama užda-
ryti. (Kad ji tikrai išliktų visam laikui
šioje bažnyčių nelankymo, uždarymo
ir kunigų trūkumo eroje priklauso
nuo mūsų pačių: mes savo lankymu
turime įrodyti, kad ji mums tikrai yra
reikalinga.)

Kažkaip netyčia prisiminiau per-
nai Čikagoje vykusią JAV LB XVIII
Tarybos II sesiją, kurioje kunigas
Saulaitis buvo užklaustas, kodėl už-
daromos vienos JAV lietuvių kapinės.
Jis atsistojo ir rimtu veidu pradėjo sa-
vo atsakymą: ,,Kad ten nėra pakan-
kamai kapų – lietuviai nepasisten-
gia… (atseit – numirti)”.

Nukelta į 9 psl.
Protesto akcija ant šaligatvio prieš New York katedrą kardinolo Eagan Mišių metu.

Mindaugo Blaudžiūno nuotraukos

,,Jaunų širdžių” ansamblis gieda ant AV bažnyčios laiptų New York.
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LF pranešimas

– Kada ir kaip pradėjote savo
veiklą Lietuvių Fonde?

– Dar nepradėjau.

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Esu nauja narė.

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis?

– Esu baigusi lituanistikos studi-
jas Vilniaus valstybiniame universi-
tete, dirbu „Amerikos lietuvio” sa-
vaitraštyje žurnaliste, esu daininin-
kė, dainų autorė bei renginių organi-
zatorė.

– Kuo ta patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

– Kartą, dalyvaujant Fondo val-
dybos posėdžio spaudos konferencijo-
je, teko išgirsti Fondo narių norą pra-
dėti kuo daugiau populiarinti Fondo
vardą, kuo daugiau viešai apie jį kal-
bėti, taip stengiantis pritraukti kuo
daugiau naujų ir jaunų žmonių į jį.
Buvo turima omenyje spauda ir jos
indėlis į galimą Fondo vardo garsini-
mą. Tai buvo labai artima mano tie-
sioginiam žurnalistės darbui. Apie
konkrečią pagalbą iš mano pusės atė-
jus reikiamai akimirkai jau tada buvo
kalbėta. Iš kitos pusės, posėdžio metu
teko išgirsti kai kurių pasisakiusiųjų
nuomones dėl neva nelabai pasiseku-
sio Fondo organizuoto renginio (jame
dalyvauti neteko), bet taip pat – ir
apie Fondo norą tokių renginių orga-
nizuoti daugiau tik galbūt su didesne
atsakomybe ir pasiruošimu. Ir vėlgi –
tai nuskambėjo kaip labai artima
tam, kas yra kita mano veiklos pusė.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga

lietuvių visuomenei?
– Tegu nenuskambės tai kaip pa-

sigyrimas – tiesiog taip formuluoja-
mas klausimas. Mano trys profesijos:
lituanistika – tai tautos kalbos, jos is-
torinės raidos bei kultūros išmany-
mas, žurnalistika – visų šių dalykų, o
taip pat ir šiuolaikinių aktualijų ma-
tymas bei teigimas, sąsajų tarp da-
barties ir praeities atkūrimas, kal-
bėjimas tiek už save, tiek už savo
tautą, na, o menas – turbūt trapiau-
sias savo prigimtimi, bet stipriausias
išliekamąja verte tautiškumo bruo-
žas.

– Kodėl kandidatuojate į LF
tarybą?

– Esu Lietuvos partizano bei po-
litinės kalinės dukra. Matyt, kažku-
riuo momentu šaknys pradeda kalbė-
ti pačios už save. Ir prie viso to, kad
mano veikla iš pirmo žvilgsnio gali
atrodyti pakankamai visuomeniška,
ji yra labiau profesinė, bet nėra visuo-
meniška ta prasme, kuria tas žodis
suprantamas Amerikoje. Matyt, pa-
siūlymas atėjo tuo momentu, kai kaž-
kur širdyje sukirbėjo mintis, kad gal-
būt galėčiau pabandyti prisiimti kaž-
kokius įsipareigojimus, kurie nebūtų
nei mano tiesioginis darbas, nei me-
ninė karjera, bet kažkas kito, galbūt
mažiau pastebimo, tačiau gal net to-
dėl netgi gilesnio, kas prisidėtų prie
esminių tautinių dalykų kūrimo bei
palaikymo.

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš Fondo atei-
tyje?

– Tiesą sakant, iki visiškai nese-
niai nebuvau gerai susipažinusi su fi-
nansine Fondo organizavimo struk-
tūra. Tačiau po to, kai į tai geriau
įsigilinau, prisipažinsiu, jog tai, kaip
įžvalgiai tvarkomi reikalai, mane tie-
siog nustebino. Ir tai – ne kompli-
mentas. Nesu finansininkė, tačiau tai
matoma net plika akimi. O juk Fon-
das sukurtas ne vakar! Tačiau kita
pusė yra ta, jog turėdama daug
draugų ir pažįstamų, žinau, jog tam
tikra grupė žmonių, kur pati nesi-
kreipia į Fondą paramos, dažnai apie
jo egzistavimą beveik ir nežino. Fon-
do vardas su jo veikla konkrečiai
nesusijusioje bendruomenėje, deja,
nėra populiarus. Štai čia matau Fon-
do veiklos spragą, kurią juokais
pavadinčiau, „trūksta ėjimo į mases”.
Juk žmones, kuriems iš Fondo nieko
nereikia ir jie niekuomet nebus pini-
ginių fondų vartotojais, reikia steng-
tis palenkti būti jų kūrėjais. Bet tam
reikalingas įdirbis, labai individualus
priėjimas prie tų žmonių bei informa-
cija. Pasikeitimų šioje srityje turbūt
ir tikėčiausi ateityje.

Pokalbis su kandidate į LF
– Audrone Simanonyte

Audronė Simanonytė

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

JAV imigracijos tarnautojai
– lietuviai patriotai ir

knygnešiai
DONATAS JANUTA

Lietuvos ilgametis diplomatas ir
veikėjas Bronius K. Balutis pasakojo:
,,Vasario mėnesį, 1905 metais, Ame-
rikon atvykęs, turėjau, kaip visi imi-
grantai, pereiti šveistyklą – Ellis Is-
land įstaigą. Vienoje salių mane už-
kalbino uniformuotas valdininkas.
Mano lietuvybei paaiškėjus, tarė,
‘Pastovėk čia tamsta valandėlę’. Gry-
žo nešinas laikraščių pundą. ‘Štai ke-
letas Lietuviškų laikraščių; kelionėje
pasiskaitysi, nebus taip nuobodu.’”

Prieš 100 metų beveik visas me-
tinis Lietuvos prieauglis, apie 23,000,
emigruodavo iš Lietuvos Amerikon.
Per penkiolikos metų laikotarpį prieš
Pirmąjį pasaulinį karą, 1899-1913
metais, atvykusių lietuvių užrašyta
231,010. Tačiau čia ne visas skaičius
atvykusių, nes tada, kai nepriklauso-
mos Lietuvos dar nebuvo, nemažai
lietuvių buvo užrašomi ar net patys
pasisakydavo esą rusais, lenkais, ar-
ba, jeigu iš Prūsų krašto, vokiečiais.
Kai kurie lietuviai į tautybės klau-
simą net drąsiai atsakydavo, kad jie –
,,katalikai”.

Ne tik tautiškumo nesupratimą,
bet ir bendrą tų laikų lietuvių vals-
tiečių išsilavinimo stoką rodo įvykis
vienoje JAV lietuvių kolonijoje bestei-
giant lietuvių draugiją. Mėgiamiausi
vardai JAV lietuvių draugijoms tada
buvo šventųjų. 1902 metais viena
draugija įsikūrė vardu ,,Lietuva”,
paskui nubalsavo pakeisti vardą į Šv.
Petro ir Povilo draugiją, nes jiems at-
rodė, kad vardas ,,Lietuva” ir ,,be-
dieviškas”, ir per daug revoliucingai
drąsus.

Pagrindinis imigracijos perėjimo
punktas į Ameriką tada buvo Ellis Is-
land, sala New Yorko uoste. Ne visiems
sėkmingai pavykdavo pereiti to punk-
to patikrinimus. Sakoma, kad prieš
Pirmąjį pasaulinį karą maždaug 200
lietuvių per metus būdavo neįleidžia-
mi ir grąžinami atgal, užkliuvę Ellis
Island sveikatos tikrinimuose.

Vėliau JAV įstatymas neįleido be-
raščių. Bet prieš tai per šešiolika me-
tų (1899-1914) Amerikon atvyko
122,717 beraščių lietuvių. 1904 me-
tais pagal vienus duomenis, iš lietu-
vių, atvykstančių į Ameriką, 54 proc.
buvo beraščiai. 1902 metais Water-
bury, Conn. 30 vyrų susibūrė į Šv.
Stanislovo draugiją, kurios tikslas
buvo ,,kas mėnuo išpažintį atlikti.”
Tačiau nebuvo ką išrinkti raštininku,
nes ,,nei vienas rašyti nemokėjo.”

Šiems pirmiesiems lietuviams
imigrantams nebuvo lengva išlipus iš
laivo svetimoje šalyje: nei kalbos ne-
mokėjo, nei jokio bendro išsilavinimo
neturėjo.

Tas JAV imigracijos valdininkas,
kuris Broniui Balučiui padavė lietu-
viškus laikraščius, buvo Petras Miko-
lainis iš Vilkaviškio, Lietuvoje buvęs
vienas iš didžiųjų knygnešių, jų orga-
niztorius ir knygų leidėjas. Mikolai-
nis bendradarbiavo su Vincu Kudirka
ir Basanavičiumi. 1891 m. apsigy-
veno Tilžėje Motiejaus Noveskio var-
du su netikrais dokumentais, kur
tęsė draudžiamos spaudos platinimo
darbą. 1896 m. Mikolainis, bėgdamas
nuo Tilžės policijos tardymo, atvyko

Amerikon. 1899 metais, gavęs Ameri-
kos pilietybę, grįžo į Tilžę ir toliau
spausdino ir platino draudžiamą
spaudą, bet 1902 metais Tilžės polici-
jos persekiojamas vėl turėjo išvykti
Amerikon. Mikolainio veikla JAV
buvo plati ir reikšminga. Jis buvo vie-
nas iš Tėvynės mylėtojų draugystės
steigėjų, dalyvavo Susivienijimo lie-
tuvių Amerikoje (SLA) veikloje, buvo
komiteto 1900 m. lietuvių parodai Pa-
ryžiuje ruošti sekretorius, daug pri-
sidėjo prie lietuviškų knygų leidimo.
1903-1913 metais dirbo JAV imigraci-
jos inspektoriumi Ellis Island, kur
padėjo atvykstantiems lietuviams.

Kitas buvęs knygnešys, Lietuvoje
caro kalintas už draudžiamos spau-
dos platinimą, vėliau Amerikoje pasi-
reiškęs laikraštininkas ir lietuvių so-
cialistų veikėjas, kuris trumpai tar-
navo JAV imigracijos taryboje, tai
Juozas O. Širvydas iš Rokiškio ap-
skrities.

Vincas F. Jankauskas iš Marijam-
polės, JAV imigracijoje tarnavęs
1900-1933 metais, irgi pasižymėjo
JAV lietuviškoje veikloje. Jo sumany-
mu ir pastangomis, 1918 m. dr. Jo-
nas Šliūpas, kun. Žilius ir kiti gavo
audienciją pas JAV Valstybės dept.
Rytų Europos skyriaus vadovybę, kur
jiems pasisekė į Pirmojo pasaulinio
karo paliaubų sutartį įrašyti punktą,
kad vokiečių kariuomenė neapleistų
buvusių Rusijos teritorijų, kol jos ne-
pakeis sąjungininkų kariuomenė. Tas
punktas užkirto lenkų pasikėsinimui
į Pabaltijį.

Dar minėtini JAV imigracijos tar-
nautojai Antanas Lalis, Vincas Dauk-
šys ir Kazys Kriaučiunas-Kay. Anta-
nas Lalis iš Panevėžio, laikraštinin-
kas, kelių JAV lietuvių laikraščių re-
daktorius, paruošė garsų lietuvių/
anglų ir anglų/lietuvių žodynus, iš-
leistus Chicagoje 1903 ir 1905 me-
tais. Vincas Daukšys iš Marijampolės,
JAV lietuvių veikėjas ir žurnalistas,
išvertė Upton Sinclair ,,The Jungle”
(Antano Olšausko išspausdintą Chi-
cago 1908 m., antroji laida – 1912 m.)
ir nemažai kitų knygų į lietuvių kalbą.

Kazys Kriaučiunas-Kay iš Vilka-
viškio, iš pradžių dirbęs anglių kasyk-
loje, priklausęs JAV lietuvių draugi-
joms, JAV kariuomenėje dalyvavęs
Amerikos-Ispanijos kare, 1912 me-
tais kandidatavęs Socialistų Partijos
sąraše į JAV Kongresą (pralaimėjo
924 balsais), vėliau Seattle, WA ad-
vokatas, 1931 m. tapo Washington
State Supreme Court teisėju. Šalia
šių išvardytų lietuvių buvo ir kitų,
dirbusių JAV imigracijos tarnyboje.

Lietuviai JAV imigracijos val-
džios tarnyboje priklausė tų laikų
mažai grupei JAV lietuvių inteligen-
tų. Tada dažnai JAV lietuvio inte-
ligento Amerikoje pradžia buvo ne
lengvesnė už beraščio kaimo berno.
Pvz., dr. Šliūpas, ,,Aušros” redakto-
rius, iš pradžių pats turėjo įsidarbinti
kaip bernas pas Amerikos ūkininką.
Bet tie lietuviai inteligentai šalia
savo asmeninių rūpesčių ir reikalų
pagelbėjo savo tautiečiams, daug nu-
veikė lietuvius imigrantus apšviesda-
mi, ugdė jų tautinę sąmonę ir pagel-
bėjo įkurti Lietuvą po Pirmojo pa-
saulinio karo.
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Apie dvigubus standartus
Lietuvos užsienio politikoje

Vilnius, balandžio 21 d. (ELTA)
– Minint nepripažintos Čečėnijos
Respublikos Ičkerijos prezidento
Džochar Dudajev dvyliktąsias žūties
metines, prie Rusijos ambasados Vil-
niuje buvo surengtas Čečėnijos rė-
mėjų mitingas, kuriame reikalauta
nutraukti karą ir užtikrinti žmogaus
teisių apsaugą.

Vienas iš mitingo dalyvių, mon-

sinjoras Alfonsas Svarinskas apgai-
lestavo, kad ir dabar krikščioniškajai
Europai trūksta moralės, neginamos
čečėnų teisės. Į protesto akciją atvy-
kęs Seimo narys Rytas Kupčinskas
teigė, kad Lietuvos atstovai Europos
Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje
turėtų aktyviau kelti žmogaus teisių
pažeidimų, žiniasklaidos ribojimo Če-
čėnijoje klausimus.

Čečėnijos rėmėjų mitingas. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Prieš dvidešimt metų visam pa-
sauliui tvirtinome, kad norime būti
laisvi. Pasakojome apie sovietines
represijas, savitą kalbą, kultūrą, rei-
kalavome, kad visi pripažintų mūsų
okupacijos faktą. Kiekvienas para-
mos žodis iš užsienio buvo brangesnis
už auksą. Slogią didžiųjų valstybių
tylą bei žvilgčiojimą, kaip reaguos So-
vietų Sąjunga, vertinome kaip išda-
vystę bei ženklą, kad sotūs Vakarai
pamiršo laisvės vertę. Beje, dar ilgai
tvirtinome, kad pokomunistinės vals-
tybės primins vakariečiams pamati-
nes vertybes, nes esą Vakaruose jos
tėra tapusios bendromis sąvokomis, o
komunistiniuose kraštuose už jas lie-
tas kraujas.

Sudėtinga buvo ir paskelbus Ne-
priklausomybę. Sovietų Sąjunga nir-
šo, didžiosios valstybės tylėjo. Prisi-
minkime, koks svarbus atrodė mažos
Islandijos pareikštas mūsų Neprik-
lausomybės pripažinimas. Jis buvo
tarsi saulės spindulys politinėje mig-
loje.

Na, o dabar persikelkime į da-
bartį ir pabandykime atsakyti į prezi-
dento metiniame pranešime nuskam-
bėjusį klausimą: ar istorinės krikščio-
niškosios, humaniškosios ir demo-
kratinės vertybės, kurias skelbiame
pripažįstantys, tikrai tapo mūsų sa-
vastimi?

Deja, ne. Akivaizdus liudijimas –
pats prezidento pranešimas. Pagrin-
dinio Lietuvos užsienio politikos ar-
chitekto kalboje nėra nuorodų į tau-
tas, kurios, kaip kažkada mes, kenčia
okupaciją, pažeminimus ir represijas.
Pavyzdžiui, tibetiečius, apie kurių
kančias pagaliau prabilo dauguma
demokratinių valstybių vadovai, o Ki-
nijos veiksmų Tibete klausimas buvo
svarstytas net Europos Parlamente.

Deja, rūpinimasis persekiojamo-
mis tautomis į mūsų užsienio politi-
kos darbotvarkę neįeina. Mums svar-
biausia gauti kuo daugiau Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų,
pagraudenti apie energetinę priklau-
somybę nuo Rusijos, gal dar prisimin-

Atkelta iš 1 psl. ,,Kaip jauni
amerikiečiai turite daug asmeninio
tobulėjimo galimybių ir esate ugdomi
kilnumo, tarnybos ir sąžiningumo
dvasia, – sakė jis. – Vis dėlto man ne-
reikia nė sakyti, kad yra ir sunkumų:
veiklos ir mąstysenos, kurios gesina
viltį, kelių, kurie, regis, veda į laimę
ir pasitenkinimą, bet iš tikrųjų bai-
giasi tik sumaištimi ir baime”.

Paauglystėje popiežius savo gim-
tojoje Vokietijoje buvo priverstas įs-
toti į Hitlerjugendą, bet jo veikloje
nedalyvavo, o jo tėvai naciams nepri-
tarė. Baigiantis Antrajam pasauli-
niam karui jis buvo paimtas į kariuo-
menę ir tarnavo viename priešlėktu-

viniame dalinyje. Amerikiečių kariai
jį trumpam buvo paėmę į nelaisvę.

,,Mano paties paauglystės metus
temdė blogas režimas, kuris manė tu-
rintis visus atsakymus; jo įtaka didėjo
– įsiskverbiant į mokyklas ir pilieti-
nes įstaigas, taip pat – į politiką ir net
religiją, o paskui jis buvo visiškai pri-
pažintas ta pabaisa, kuria ir buvo”, –
sakė pontifikas. Režimas ,,ištrėmė
Dievą ir taip tapo kurčias viskam, kas
teisinga ir gera”, pridūrė Benediktas
XVI.

Jis paragino jaunimą branginti
savo laisvę ir vertinti aukas tų, kurie
padarė, kad tai būtų įmanoma, bet
taip pat – saugotis kritimo į tamsą.

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ
ti Baltarusiją. Tuo labiau, kad įvairūs
vakarietiški fondai dosniai atsilygina
lietuvaičiams, besirūpinantiems de-
mokratija šioje valstybėje. Gal tai
brandaus strateginio mąstymo liudi-
jimas? Na, o apie padėtį Tibete kal-
bėti nedrąsu. Dar įsižeis Kinija, kuri
taip maloniai organizuoja Lietuvos
politikų keliones, suteikdama galimy-
bę pasigrožėti totalitarinio kapitaliz-
mo hibridu, be kurios prekių ir gyve-
nimas jau sunkiai įsivaizduojamas.
Patogiau užmerkti akis į tai, kad bū-
tent Kinijos valdžios požiūris yra
pagrindinė kliūtis apginti Darfūre
persekiojamus ir žudomus žmones.
Patogiau nekreipti dėmesio į tai, kaip
Kinija kovoja „už pažangą” Tibete.
Beje, labai panašiai kaip kažkada So-
vietų Sąjunga įgyvendino savą pažan-
gos sampratą okupuotoje Lietuvoje.
Pastatė gamyklas, tiesė geležinkelius
ir trėmė bei žudė visus, kurie prieši-
nosi sovietizacijai.

Prezidentas teigia, jog patekome
į pasitikėjimo valstybe krizę. Tačiau,
mano galva, tiksliau būtų kalbėti ne
apie valstybės, bet apie bailios, pro-
vincialios ir vertybinius principus pa-
miršusios valdžios krizę.

Aš pasitikiu valstybe, pasitikiu
savo tauta, kuri reiškia palaikymą
kenčiančioms tautoms net ir tada,
kai politinės ,,viršūnėlės” tyli. Kad ir
negausūs piketai prie Kinijos amba-
sados, Tibeto vėliavytės žmonių atla-
puose, straipsniai žiniasklaidoje – tai
suteikia vilties, kad meilė laisvei ir
garbės suvokimas mūsų valstybėje

nėra miręs, net jei valdžios vyrų ir
moterų elgesys vis labiau primena
paskutinę Orwell „Gyvulių ūkio” sce-
ną ir jau sunku beatskirti nepriklau-
somos Lietuvos politiką nuo sovieti-
nių laikų ,,aparatčiko”.

Spėju, kad galiausiai, kai savo
tvirtą nuomonę pareikš dauguma Eu-
ropos valstybių vadovų, Lietuvos pre-
zidentas apsispręs nedalyvauti Bei-
jing olimpinių žaidynių atidarymo iš-
kilmėse. Tačiau tai jau nebus vertybi-
nis mostas, bet plaukimas pasroviui.

Na, o pabaigoje tik keli faktai
mums, įpratusiems skųstis dėl oku-
pacijos žaizdų. Per pastaruosius pen-
kis dešimtmečius Tibete sunaikinta
daugiau nei 6,000 vienuolynų ir šven-
tovių, niokojama Tibeto gamta, tūks-
tančiai religinių ir politinių kalinių
laikomi ir kankinami kalėjimuose bei
priverstinėse darbo stovyklose. Tibe-
to tauta per šį laikotarpį prarado
daugiau kaip 1,2 milijonus žmonių,
t.y. kas penktą šalies gyventoją. Dar
1960 metais tarptautinė teisininkų
komisija nustatė, kad Tibete vykdo-
mas genocidas, kad čia pažeidžiami
net 16 Visuotinės Žmogaus Teisių
Deklaracijos skyrių. Jungtinių Tautų
Generalinė Asamblėja priėmė 3 rezo-
liucijas, smerkiančias Kiniją už žmo-
gaus teisių pažeidimus bei ragi-nan-
čias suteikti Tibeto tautai laisvo apsis-
prendimo bei sąžinės laisvės teises.

Taip, problemų pakanka ir pačio-
je Lietuvoje. Tačiau ar ne viena di-
džiausių problemų yra ištirpęs mo-
ralinis stuburas Lietuvos politikoje?

Popiežius prisiminè nacizmâ ir
perspèjo jaunimâ dèl žabangû

Prie Rusijos ambasados vyko
Çeçènijos rèmèjû mitingas

Sunkiaatletis R. Vyšniauskas –
Europos viceçempionas

Lietuvos sunkiaatletis Ramūnas Vyš-
niauskas. ELTOS nuotr.

Linjan, balandžio 20 d. (ELTA)
– Italijoje vykstančio Europos sun-
kiosios atletikos čempionato vyrų
varžybų svorio kategorijoje iki 105 kg
Lietuvos atstovas Ramūnas Vyš-
niauskas užėmė antrąją vietą.

31-ejų metų lietuvis dvikovoje
surinko 405 kg (rovimas 185 kg/ stū-
mimas 220 kg).

Nugalėjo Atėnų olimpinių žaidy-
nių čempionas 27-erių metų rusas
Dmitrij Berestov – 410 kg (190/220).

Kitas lietuvis – 22-ejų metų Mo-
destas Šimus, surinkęs 360 kg
(160/200), tarp 22 dalyvių buvo
aštuntas.

Netekome kun. Stasio Railos
Atkelta iš 1 psl. Laidotuvių

šv. Mišios įvyks balandžio 22 d,
antra-dienį, Maspeth Atsimainymo
bažny-čioje, jas celebruos buvęs
Brooklyn vysk. Thomas Daly.
Kunigas S. Raila bus palaidotas Šv.
Jono kapinėse, Middle Village, NY.

Kun. S. Raila, ilgus metus buvęs
Lietuvių katalikų religinės šalpos
nepailstantis reikalų vedėjas, gimė
1907 m. rugsėjo 14 d. Luokėje, Telšių
apskrityje. Mokėsi Telšių mokytojų
seminarijoje, nuo 1926 m. Kauno ku-
nigų se-minarijoje. Kunigu įšventin-
tas 1933 m. Teologijos studijas 1937
m. baigė VDU licenciato laipsniu.
Kunigavo Vilkijoje, buvo progimna-
zijos kapelionas. Nuo 1935 m. Kauno
Aušros berniukų gimnazijos ir Pre-
kybos mokyklos kapelionas. Veikė
katalikiškose jaunimo organizacijose.
Bendradarbiavo žurnaluose: „Lieps-
na”, „Tiesos kelias”; parengė kny-
gas: „Veiklioji pavasarininkė” (su ki-
tais), „Žodis vaikams”. 1939 m. su
ekskursija atvyko į New York veiku-

sią Pasaulinę parodą ir dėl prasidėju-
sio karo negalėjo grįžti į Lietuvą.
1941–1959 m. kunigavo Šv. Kazimie-
ro parapijoje Philadelphia, PA, kur
įsteigė lituanistinę mokyklą ir joje
mokė tikybos ir lietuvių kalbos, vė-
liau – Šv. Jurgio parapijoe Shenan-
doah, PA. Su klebonu I. Valančiumi
parūpino šimtus kvietimų karo pa-
bėgėliams iš Vokietijos. Buvo vienas
radijo stoties ,,Bendruomenės bal-
sas” steigėjų (1953 m.). Vysk. V.
Brizgio pakviestas, 1960–1976 m.
dirbo New York, NY, Lietuvių katali-
kų religinės šalpos organizacijos ve-
dėju ir kartu 1973–1978 m. – vikaru
Apreiškimo parapijoje, Brooklyn, NY.
Nuo 1978–1990 m. buvo kunigas
Viešpaties Atsimainymo parapijoje
Maspeth, NY. Dalyvavo ,,Laisvės ži-
burio” radijo programose. Išėjęs į
pensiją, apsigyveno Little Necke, NY.
Nuo 1941 m. dirbo su Lietuvos Vy-
čiais, k-liolika metų buvo jų valdybos
narys, dvasios vadas. Veikė Kunigų
vienybėje.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Paragvajuje buvês vyskupas
laimèjo prezidento rinkimus RYGA

JAV Federalinio tyrimų biuro
(FTB) darbuotojai pradėjo aktyviai
dirbti Latvijoje, pranešė šalies televi-
zijos kanalo TV3 laida ,,Nieko asme-
niška”. Jos turimomis žiniomis, Lat-
vijoje pradėjo slaptą darbą keli FTB
darbuotojai. Policija šių žinių kol kas
nepatvirtina, bet sužinota, kad FTB
agentus Latvijoje domina ne tik Rusi-
jos ir Amerikos milijonieriaus Leonid
Rožeckin dingimas, bet ir kitos bylos,
su kuriomis yra susiję JAV piliečiai.

MASKVA
Rusijos ambasada Tbilisyje nuo

šiol išduos turistines vizas Gruzijos
piliečiams. ,,Rusijos ambasada Gru-
zijoje dabar išduos turistines vizas.
Be to, bus leidžiama įvažiuoti į Rusi-
jos teritoriją ir pagal asmenišką kvie-
timą asmenims, kurie nėra giminai-
čiai. Apie galimybę visiškai panaikin-
ti vizų režimą tarp Rusijos ir Gruzi-
jos kol kas nekalbama”, – sakė agen-
tūrai ,,Interfax” šaltinis Rusijos už-
sienio reikalų ministerijoje. Anksčiau
URM pranešė, kad Rusijos preziden-
tas Vladimir Putin pavedė Rusijos
vyriausybei panaikinti likusius visų
apribojimus Gruzijos piliečiams. Iki
šiol Gruzijos ambasada Tbilisyje iš-
duodavo Gruzijos piliečiams vizas tik
verslo, darbo, mokslo ir tranzito tiks-
lais.

BAGDADAS
JAV lėktuvai bombardavo Bag-

dado rytinį Sadro rajoną, kur šiitų
kovotojai dalyvauja mūšiuose su sau-
gumo pajėgomis, pirmadienį pranešė
gyventojai. Tuo tarpu Amerikos ka-
riškiai paskelbė, kad šiame Irako sos-
tinės rajone žuvo dar penki žmonės.
Pasak gyventojų, žemai skridę lėktu-
vai maždaug vidurnaktį numetė
bombas Sadro rajone. Sadro rajonas
yra radikalaus šiitų dvasininko Moq-
tad al Sadra ,,Mahdi armijos” būsti-
nė, kurioje nuo kovo pabaigos, prem-
jerui Nuri al Maliki Irake pradėjus
karo veiksmus prieš kovotojus, žuvo

šimtai žmonių. Maždaug po dviejų
valandų iš sraigtasparnių buvo pa-
leistos raketos į keturis šio rajono
taikinius, sakė liudininkai. JAV ka-
riškiai kol kas nepatvirtino šių nak-
ties antskrydžių, bet sakė, kad sek-
madienį po pietų Sadro rajone žuvo
keturi žmonės, kurie rengėsi leisti
raketas ir į kurie iš lėktuvų buvo ap-
šaudyti raketomis ,,Hellfire”.

KVALA LUMPŪRAS
Beijing olimpiados deglas, kurį

persekioja protestai, pirmadienį buvo
nešamas per Malaizijos sostinę Kvala
Lumpūrą, kur buvo imtasi griežtų
saugumo priemonių. Lyjant smar-
kiam lietui, deglą 16,5 km nešė 80
nešėjų, o jo estafetė baigėsi prie gar-
siųjų dangoraižių ,,Petronas”. Pas-
kutinis deglą nešė devintasis Malai-
zijos karalius, šiaurinės Perako val-
stijos valdytojas sultonas Azlanas.
Daugybė policininkų, kurių kai kurie
buvo ginkluoti ašarinių dujų balio-
nais, aplink baigiamosios ceremoni-
jos vietą sudarė tvirtą užtvarą. Ne-
paisydama lietaus minia šaukė iš pa-
sitenkinimo, kai olimpinė ugnis pa-
siekė savo tikslą.

WASHINGTON, DC
Įtakingas verslo laikraštis ,,Fi-

nancial Times” (FT) parėmė Demo-
kratų partijos kandidatą į JAV prezi-
dentus Barack Obama. Redakcijos
straipsnyje, išspausdintame šio leidi-
nio amerikietiškos versijos balandžio
21 d. numeryje, sakoma, kad Demo-
kratų partijos šalininkams atėjo lai-
kas pasirinkti B. Obama ar Hillary
Clinton. Laikraščio nuomone, nea-
bejotinas nugalėtojas šiose rungty-
nėse yra būtent B. Obama, kuris tap-
tų pirmuoju JAV vadovu juodaodžiu,
jei laimėtų kovą dėl Baltųjų rūmų.

NAIROBIS
Etiopija pirmadienį nutraukė

diplomatinius ryšius su Kataru ir
apkaltino jį terorizmo rėmimu So-
malyje bei nestabilumo skatinimu
Afrikos Rago valstybėse. Didžiausią
karinę galią Afrikos Rage turinti
Etiopija tvirtina seniai stebėjusi
,,Kataro elgesį” ir lig šiol buvusi
kantri.

EUROPA

AFRIKAJungtiniû Tautû pareigùnas
atvyko derètis î Iranâ

Asunsjonas, balandžio 21 d.
(AFP–BNS) – Kairiųjų pažiūrų buvęs
vyskupas Fernando Lugo sekmadienį
laimėjo istorinius Paragvajaus prezi-
dento rinkimus – jis įveikė valdančio-
sios ,,Kolorado” partijos kandidatę
Blanca Ovelar ir nutraukė 61 metus
trukusį šios partijos viešpatavimą.

Rinkimų tribunolas paskelbė,
kad F. Lugo laimėjo rinkimus surin-
kęs 41 proc. balsų. B. Ovelar, gavusi
31 proc. balsų, neįgyvendino savo
svajonės tapti pirmąja moterimi šios
Pietų Amerikos valstybės prezidento
pareigose.

,,Šiandien galime svajoti apie ki-
tokią šalį, – žurnalistams sakė 56 me-
tų F. Lugo. – Paragvajus nebus prisi-

menamas dėl korupcijos ir skurdo,
jis bus prisimenamas dėl savo sąži-
ningumo”.

B. Ovelar, kurios partija valdė
nuo 1947 metų, dar prieš galutinių
rezultatų paskelbimą pripažino savo
pralaimėjimą. ,,Pripažįstu Fernando
Lugo pergalę, – sakė ji. – Garbingai
pripažįstame, kad prezidento rinki-
mų rezultatai dabar yra nepanaiki-
nami”.

Dar vienas kandidatas, 64 metų
Lino Oviedo, – į atsargą išėjęs buvęs
armijos vadas, kuris padėjo surengti
perversmą, užbaigusį 35 metus tru-
kusią Alfredo Stroessnerio (1954-
1989) karinę diktatūrą, – smarkiai
atsiliko nuo kitų dviejų kandidatų.

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Buvęs vyskupas Fernando Lugo laimėjo Paragvajaus prezidento rinkimus.

Teheranas, balandžio 21 d.
(AFP–BNS) – Jungtinių Tautų (JT)
aukšto rango pareigūnas atvyko į Te-
heraną derėtis dėl teiginių, kad Ira-
nas siekia branduolinių ginklų, o vie-
nas iraniečių dienraštis jį pasitiko
smarkiu išpuoliu.

Tarptautinės atominės energe-
tikos agentūros (TATENA) generali-
nio direktoriaus pavaduotojas Olli
Heinonen turi derėtis dėl tvirtinimų,
kad Iranas galbūt aiškinosi, kaip pa-
sigaminti branduolinį ginklą.

O. Heinonen su TATENA delega-
cija turi susitikti su Irano naciona-
linio saugumo vadovo pavaduotoju
Javad Vaeedi. Tačiau tai, kad derybos
bus keblios, rodo ir Irano pagrindinio
griežtosios linijos šalininkų dienraš-
čio ,,Kayhan” pradėtas negailestin-
gas puolimas prieš O. Heinonen ir jo
ketinimus.

,,Ši kelionė turi užbaigti bendrą

Izraelio ir JAV žaidimą, kurio tikslas
– pateikti netikrų įrodymų apie Irano
branduolinę veiklą”, – teigiama re-
daktoriaus skiltyje, kurią pasirašė
vyriausiasis redaktorius Hossein
Shariatmadari. Jį į šį darbą yra pas-
kyręs aukščiausiasis vadovas ajatola
Ali Khamenei.

Vasario 25 d. TATENA būstinėje
Vienoje O. Heinonen diplomatams už
uždarų durų pateikė detalius įrody-
mus, rodančius, kad Iranas galėjo
studijuoti, kaip pasinaudojant savo
branduolinėmis technologijomis pa-
sigaminti kovinę galvutę. Tame susi-
tikime dalyvavę Vakarų diplomatai
vėliau sakė, kad naujieji įrodymai
apie tas numanomas studijas kelia
susirūpinimą.

Iranas, kuris tvirtina, kad jo
branduolinės programos tikslai yra
vien taikūs – tik elektros energijos
gamyba, pasmerkė tuos teiginius.

AZIJA

Irano užsienio reikalų ministro Mohammad Ali Hosseini spaudos konferencija.
Reuters nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
V Velykų savaitė

Viešpaties palikimas
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano
Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu
jums vietos paruošti!’? Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasi-
imsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią”. Tomas
jam sako: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią?”
Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą
kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą.
Jau dabar jį pažįstate ir esate matę”. Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk
Tėvą, ir bus mums gana”. Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu,
Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! Tad
kaip tu gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’? Nejau tu netiki, kad aš esu Tėve ir
Tėvas yra manyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje
esantis Tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir
Tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų! Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas
mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš ke-
liauju pas Tėvą. (A – Sekmadienio Evangelija pagal Joną 14, 1-12)

Kartais pamokslininkai yra ap-
sėsti savotiškos manijos bet kokia
kaina perteikti Evangelijos žinią,
įvelkant ją į dabartinės tikrovės vaiz-
dus. Yra tekę girdėti, kaip pasakoda-
mas apie šio sekmadienio Evangelijos
centrinį Jėzaus posakį „Aš esu kelias,
tiesa ir gyvenimas”, vienas jų išsakė
nuomonę, kad Jėzus, palyginus su ki-
tais žmonių keliais, yra tarsi savotiš-
kas greitkelis, kuris greičiausiai tie-
siausiu keliu mus nugabena į mūsų
galutinį tikslą. Tiesa, ta proga nebu-
vo paaiškinta, kaip toks modernus
įvaizdis gali būti suderintas su kitais
Jėzaus žodžiais, kai Jis pasakojo
mokiniams apie „ankštus vartus”,
per kuriuos įeinama į dangaus kara-
lystę, ir „siaurą kelią”, kuriuo tenka
eiti, o Kalno pamoksle dar paaiškino,
kad platus kelias veda tik į pražūtį.

Kartais kyla pavojus, kad norė-
dami paaiškinti viską, vietoje radę
tokį paaiškinimą, klausimą tik dar
labiau sukomplikuojame, o stengda-
miesi paprasčiau nusakyti Jėzaus
žodžius, nuklystame į visiškas bana-
lybes. Žinoma, tokiu atveju ir tikin-
čiuosius laikome tarsi naiviais kvai-
leliais, kurie niekaip nesugeba su-
prasti, ką jiems pasakė Viešpats. Iš
tiesų Evangelijos tiesos, nors, atro-
dytų, ir pačios sunkiausios, prabyla
tiesiai į žmogaus širdį, ir nors kartais
gal ir nesugebėsime jų išsakyti tiks-
liais žodžiais, tačiau visuomet jausime
jų prasmę. Taip ir Jėzaus, kuris save
vadina „Keliu, Tiesa ir Gyvenimu”,
žodžiai nereikalauja labai didelių
paaiškinimų. Pagaliau būtų ir perne-
lyg pretenzinga stengtis po vieną
žodelį išnagrinėti visą Jėzaus kalbą,
komentuojant ir aiškinant tai, ką
pasakė pats Viešpats. Mėgindami tai
padaryti tik pridengtume dieviškąją
tiesą savo pačių tariama išmintimi.
Žinoma, negalima atmesti ir pavo-
jaus, jog pasistengsime viską pa-
kreipti savo pačių naudai. Ko gero,
kaip tik to ir reikalauja kai kurie šių
laikų „apsišvietę” krikščionys. Jiems
norisi tikėjimo be įpareigojimų, iš-

ganymo be pastangų. Mes pamėginki-
me apsistoti tik ties tuo, kas rašoma
Evangelijoje.

Namai, į kuriuos keliaujame, su-
tapatinami su Asmeniu: Tėvu. Kelias,
kuriuo einame į namus, taip pat yra
Asmuo: Sūnus. Drauge Sūnus sutap-
atina save su Tėvu: Kas yra matęs
mane, yra matęs Tėvą! Apaštalas
Tomas tikėjosi gauti tikslesnių nu-
rodymų, ir net neįsivaizdavo, kad ke-
liu pas Dievą gali būti pats Jėzus.
Jam atrodė, kad reikia nuorodų,
todėl jis ir išsakė savo abejones: …iš
kur žinosime kelią? Tuo tarpu Pily-
pas, manydamas, jog stebuklinga
šviesa viena akimirka išspręstų visas
problemas ir išaiškintų, kokiu keliu
reikia eiti, net ir gavęs Jėzaus pa-
aiškinimą, paprašė: Viešpatie, paro-
dyk Tėvą, ir bus mums gana. Išga-
nytojas paaiškino apaštalams, kad
jiems (o su jais ir mums) trūksta ti-
kėjimo nušviesto žvilgsnio, kuris leis-
tų Jėzuje įžvelgti tikėjimo kelią bei
dangaus Tėvo veidą. Pilypui, o drau-
ge ir mums trūksta tikro ir gilaus pa-
ties Išganytojo pažinimo. Neveltui
Viešpats nusiskundžia: Jau tiek laiko
esu su jumis, o tu, Pilypai, vis dar
manęs nepažįsti. Mums trūksta ne
regėjimų ar stebuklų, bet tikėjimo,
kuris leistų visiems parodyti nuos-
tabius Viešpaties darbus, apie ku-
riuos Jis sako: Kas mane tiki, darys
darbus, kuriuos aš darau, ir dar už
juos didesnius.

Šiandien skaitomus Jėzaus žo-
džius paprastai vadiname atsisveiki-
nimo kalba, Jo testamentu, paliktu
visiems krikščionims. Pasirodo, Vieš-
pats mums paliko galimybę tikėti, ir
to lobio niekas niekada pasaulyje iš
mūsų neatims. Mūsų kelias pas dan-
gaus Tėvą yra mūsų tikėjimas, mūsų
gyvenimas Kristuje, mūsų artumas
Jam, širdies atvėrimas Viešpaties tie-
sai, kai nebereikia žodžių, o lieka
vien tik meilė, kurioje išnyksta bet
kokios abejonės.

Pagal „Vatikano radiją” parengė
N. Šmerauskas

Atkelta iš 3 psl. bendradarbius
JK 2005 metais buvo 9-oji, o štai 2007
metais jau 6-oje vietoje, o atskirai pa-
gal eksportą — JK jau 4 vietoje po
Rusijos, Latvijos ir Vokietijos.

Džiaugiuosi aktyvia Lietuvos tu-
rizmo informacijos centro JK veikla.
Bendradarbiaudami su nacionaliniu
aviavežėju-aviakompanija FlyLAL
bei remiant LR Vyriausybei artimiau-
siu metu planuojame pradėti pirmąjį
PPP (Public Private Partnership
Projektą) — reklamuoti Lietuvos pa-
jūrį ir Palangos oro uostą, per kurį
britai jau gali aplankytį Lietuvos gin-
tarinį pajūrį. Noriu palinkėti, kad
Lietuva pagaliau turėtų agresyvią ir
konkrečią įvažiuojamojo turizmo į
Lietuvą programą (...).

— Lietuvoje daug kalbama
apie tai, jog valdžios įstaigos turi
sugalvoti būdą, kaip susigrąžinti
išvažiavusiuosius namo. Jūsų
akimis, kokia dalis lietuvių tik-
rai norėtų grįžti ir kokių aplin-
kybių tam reikia?

— Manau, svarbiausi būdai susi-
grąžinti mūsų brolius ir seseris iš
užsienio kraštų yra pagarba ir supra-
timas, o ne smerkimu ir nusivylimu
grįsto požiūrio ir santykių su užsie-
nyje gyvenančiais, dirbančiais lietu-
viais puoselėjimas. Antra, LR dvigu-
bos pilietybės instituto įtvirtinimas, ne-
diskriminuojant LR piliečių pagal lai-
kiną ar ilgalaikę gyvenamąją vietą.
Trečia, įgytos patirties tinkamas ver-
tinimas bei paskatinimas ir parama
kopiant profesinės karjeros laiptais.
Ketvirta, kas ypač aktualau artėjant
LR Seimo ir Prezidento rinkimams,
skatinti LR piliečius užsienyje bal-
suoti rinkimuose, sudarant jiems
palankiausias sąlygas išreikšti savo

pilietinę teisę, pareigą ir nuomonę.

— Ar plečiasi lietuvių ben-
druomenių gretos? Kokia veikla
vienija lietuvius JK?

— JK Lietuvių Bendruomenė
plačiąja prasme yra labai didžiulė.
Manoma, kad JK yra apie 150,000-
200,000 lietuvių. Tuo tarpu oficiali
JK Lietuvių sąjunga vienija tik apie
900 narių. Savo ruožtu Britanijoje
buriasi regioninės, profesinės, pagal
interesus lietuvius vienijančios orga-
nizacijos. Vien per pastaruosius me-
tus įsikūrė Lietuvių London Sičio
klubas, Lietuvių Komercijos rūmai,
atsikūrė JK Lietuvių jaunimo są-
junga, kuriasi regioninės bendruo-
menės Š. Airioje, Velse, Norfolke, Bir-
minghame, artimiausiu metu planuo-
ja formaliai įsikurti ir Lietuvių gydy-
tojų sąjunga JK. Sportinį gyveni-
mą praturtina Britanijos lietuvių
krepšinio lyga, įvairūs futbolo, te-
niso, golfo turnyrai. Itin aktyvus lie-
tuvių kultūrinis gyvenimas Londone,
kuriame mokosi daug gabių jaunų
atlikėjų. Tai yra naujos tautiniu pag-
rindu bei pilietine iniciatyva pagrįs-
tos pastangos, kuriomis aš asme-
niškai žaviuosi ir visapusiškai sten-
giuosi paremti. Kai kurios iš jų tikisi
LR Vyriausybės per Tautinių mažu-
mų ir Išeivijos departamento tei-
kiamos paramos. Nors daugelis iš jų
veikia geriausiomis lietuvių bendruo-
meninėmis tradicijomis — net asme-
niniais įnašais išlaiko savo organzaci-
jas, bet ir skiria lėšas labdarai.

Pokalbis sutrumpintas.

Kalbino Ugnė Jakonytė

Lietuviams.com

V. UŠACKAS: PILIETYBĖS REIKIA
VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Stasė Korius, gyvenanti Santa Monica, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Jonas Kavaliūnas, gyvenantis Beverly Shores, IN, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

B. B. Černius, gyvenantis Lockport, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
Jums ačiū.

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė, Chicago, IL, atsiuntė
„Draugo” leidybai paremti 200 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų
dosnumą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis, atsidėkodami už kon-
certo reklamą „Draugui” paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Regina Raubertas, gyvenanti Mount Laurel, NJ, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Kazys Sadauskas, gyvenantis Baltimore, MD, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. už kalėdinius atvirukus ir kalen-
dorių. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Kazys Paškonis, gyvenantis, Eastlake, OH, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 100 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Giedrė J. Milas, gyvenantis Carlsbad, CA, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytojas dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 100
dol. auką. Nuoširdžiai ačiū už dosnumą.

Julia Janonis, gyvenanti Chipley, FL, pratęsdama metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Pranas Jurkus, gyvenantis Elmhurst, IL, paaukojo „Draugo” lei-
dybai paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Vytautas Jarmolavičius, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 55 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame.

Ateitininkų fondas, Lemont IL, linkėdamas, kad ,,Draugas” toliau
gyvuotų ir skelbtų apie būsimus renginius, parėmė mūsų dienraštį 50 dol.
auka. Esame labai dėkingi.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Jis man nurodė vietą, kur galima
palikti korespondenciją – tame pačia-
me miške, netoli susitikimo punkto,
kur ant kelių sankryžos stovėjo medi-
nis kryžius. Laiškai turėjo būti įdeda-
mi į šovinio gilzę ir užkasami į žemę
ties kryžiumi. Dėl visų šių dalykų
susitarusi su DAUJOTU, grįžau į
Birutkalnį (taip vadinama partizanų
vasaros stovykla), kuriame radau
ŠARŪNĄ, DIEDUKĄ, ŽALGIRĮ ir
MIŠKINĮ. Jiems ir perdaviu susitiki-
mo rezultaus. Tačiau jie vykti į nu-
rodytą vietą atsisakė, nes ŠARŪNAS
prarado ryšį su apsaugos būriu, kuris
turėjo juos lydėti. Mat būrys susidūrė
su MGB kariuomene ir buvo išblaš-
kytas. ŠARŪNAS mane vėl pasiuntė
pas DAUJOTĄ ir liepė perduoti, kad
pasitarimą su VYTAUTU (J. Žemai-
čiu) jis galįs vesti ir vienas. Taip pat
liepė pranešti VYTAUTUI apie tai,
kad DAUJOTAS buvo atvykęs pas
ŠARŪNĄ ir perėmė Algimanto apy-
gardos vado postą. (ŠARŪNAS tuo
metu jau buvo paskirtas Kalnų sri-
ties vadu). Be to, prašė perduoti
DAUJOTUI, kad pastarasis, vietoj
savęs poste palikęs rinktinės vadą,
atvyktų pas ŠARŪNĄ. Aš su DAUJO-
TU susitikau paskirtoje vietoje.” 

* * *
Izabelės – STIRNOS kelionių

maršrutus galima būtų tęsti ir tęsti.
Bet užtenka ir šių epizodų, kad su-
voktume visumą – ryšininkės darbas,
kai kuriuo atžvilgiu buvo net pavo-
jingesnis negu partizanų. Ji, išvyk-
dama į kelionę, niekada nežinojo ar
besugrįš. Beginklė mergina, su pavo-
jingu paketu, lyg sprogstama medžia-
ga užantyje, per parą sukarianti dvi
tris dešimtis kilometrų pėsčiomis. Iš
kiekvienos palaukės ar krūmo tikė-
damasi tykančios pasalos ar piktos
valios žmonių – KGB agentų išdavys-
tės. Juk pogrindžio kova laikėsi ant
kertinio pamato – pasitikėjimo žmo-
nėmis, ištikimybe priesaikai ir sąži-
ne.

Kaip matome, Izabelei Vilimaitei
– STIRNAI patikimi slapčiausi doku-
mentai, svarbūs ir uždari vadų pa-
sitarimai, paskiriamos pavojingos už-
duotys. Vienų viena ji keliauja į Že-
maitiją su ruošiamo vadų suvažiavi-
mo dokumentu, palaiko nuolatinį
ryšį tarp Algimanto ir Prisikėlimo
apygardų. Kartais tam pačiam auto-
buse ar vagono kupe juk tenka su-
sidurti ir su drauge keliaujančiu če-
kistu, stribu ar KGB sekliu. Tačiau
kol kas jai sekasi, jaunystės polėkis,
drąsa  neša kaip ant sparnų į tikslą.
Kitąsyk žygiuoja su apsaugos būriu
ar viena numatytoj vietoj sutikti
atvykusius iš tolimos Žemaitijos ar
Aukštaitijos aukšto rango vadus, to-
kius, kaip Jūros srities vadą, gene-
rolą J. Žemaitį – VYTAUTĄ, Juozą
Kimštą – ŽALGIRĮ, Antaną Slučką –
ŠARŪNĄ, Kalnų srities vadą, Petrą
Masilaitį – VIRPŠĄ, Žaliosios rinkt-
inės vadą, Juozą Merainį – ŠIBAILĄ
(DIEDUKĄ), LLKS Vyr. vadovybės
visuomeninio skyriaus viršininką ir
kitus. Juos veda į ryšių punktus,
slaptavietes. Gyvena su partizanais
viename bunkeryje, reikalui esant,
lietus, šaltis ar pūgos, kyla ir eina,

kur įsakyta, nakvoja pakelės darži-
nėj, po egle, sodybose pas nepažįsta-
mus ūkininkus. Žinoma, pavargsta ir
suserga, gydo ne tik save, bet ir su-
žeistus partizanus. Savamokslė, par-
tizanų ,,daktarka’’: jos laukia ne tik
sužeistieji, bet ir ryšininkų pasiligoję
artimieji – tikisi pagalbos, nes ši mer-
gina gydo ne tik vaistais, bet ir opti-
mistine dvasia, moterišku švelnumu,
daina, padrąsinančiu šypsniu. ,,Aš
laukdavau jos ateinančios ne tiek dėl
naujienų, ar spaudos, svarbiausia, ji
atnešdavo man vaistų!’’ – juokiasi ry-
šininkė O. Šiurplienė iš Miežaičių
kaimo. Įveikdama didesnius nuoto-
lius pasinaudoja autobusu, sunkve-
žimiu, pasiskolintu dviračiu, o daž-
niausiai, ypač per pelkėtus miškus ir
raistus, kliūtis įveikia ,,Stirnos” eik-
liomis kojomis. Ji gerai orientuojasi
nežinomose vietose, ūksmingų miškų
plotuose, surasdama vietas parodytas
tik žemėlapyje. Lengvai užmezga
kalbą su įvairiausio luomo ir amžiaus
nepažįstamais žmonėmis, komunika-
bili, intuityvi. Viename pasitarime
vos spėjusi susipažinti su ryšininku
kauniečiu Vaitkumi, tuoj pat pereina
prie praktiškų dalykų: ,,Aš jau susi-
tariau su Vaitkumi dėl mudviejų susi-
tikimo spalio 12–15 d., prižadėjo ma-
ne aprūpinti dokumentais, taipogi
gauti tipografijai šrifto, kurio teira-
vosi VYTAUTAS”. 

Pas pusbrolį Antaną Vilimą Rad-
viliškyje Prisikėlimo apygardos vadui
pasiūlo įsteigti pašto dėžutę, slapta-
žodis  ,,Ar galima gauti pas jus pašto
ženklų?’’ Namiškiai, išgirdę šiuos
žodžius, žino, kad atėjo savas.  Į pog-
rindžio veiklą negailestingai įtraukia
beveik visą giminę, jau būdama miš-
ke ne kartą atvyksta į Vilnių ir slapta
sutartoj vietoj susitinka su dėde
advokatu Adomu Vilimu, perduoda,
žinias, palaiko ryšį su Vilniaus krašto
partizanais. KGB agentai, paskirti ją
sekti, neriasi iš kailio, operatyvi-
ninkai rezga projektus – spąstus, kad
įkliūtų taip ieškoma STIRNA. Vienas
agentų, Vilimo Antano kaimynas,
visokiais būdais provokuoja jį, steng-
damasis sužinoti, apie ryšį su gimi-
naite Izabele, ketina pasiūlyti jai vel-
tui kelionę į Vilnių, neva tai gautų
pogrindžio spaudai reikmenų, po-
pieriaus – reikėtų tik užeiti tam tikru
adresu ir pasakyti slaptažodį, o ten,
jos lauktų patikimas žmogus, žino-
ma,  MGB vyrukai.

Sprendžiant iš Ypatingajam ar-
chyve rastų dokumentų, Izabelė
pogrindžio veikloje itin patikimas as-
muo, įvairių derybų ir slaptų pasi-
tarimų dalyvis. Tik dėl atviro, tiesaus
būdo, gaivališko temperamento –
cholerikė, kai kuriais klausimais per-
nelyg drąsiai išsako nuomonę, susi-
kerta net su pačio aukščiausio rango
vadais, nepaiso autoritetų – viršija
įgaliojimus. Nesutarimų būta ir su
tiesioginiu viršininku, apygardos
vadu ŠARŪNU. Savo ranka užrašo,
,,kaip jūs žinote, dėl kilusių intrigų
su Šarūnu pasėkoje (...)”.

VYTAUTAS (J. Ž) 1948 m. rug-
pjūty atvykęs į Aukštaitiją dėl ruošia-
mo vadų suvažiavimo, keletą kartų su-
sitiko su STIRNA.     Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 12

Atkelta iš 4 psl. Tuo metu tai
sukėlė juoką, bet, žiūrint rimtai, į
lietuviškas bažnyčias taip pat ne-
turėtų būti ateinama tik… iškeliauti
į anapus. Kad jos išliktų – reikia
mūsų gyvų.

Aš sutinku ir su Žukaite: net jei
ir nepavyktų išsaugoti šios konk-
rečios bažnyčios (nors labai norė-
tųsi),  kova  nėra beprasmė. Gal  kitų
miestų JAV lietuviai susirūpins sa-
vomis bažnyčiomis, prieš tai, kai
jiems bus pranešta, kad jos uždaro-
mos. Kai buvo iškilusi grėsmė  Bos-
tono lietuvių bažnyčiai, JAV lietu-
viams atrodė, kad čia tik Bostono
problema. Dabar matome, kad tai ne
atskiros, vietinės reikšmės lietuviškų
telkinių problemos ir kad tai gali atsi-
tikti bet kuriame mieste. 

Taip pat mums visiems reikia
pagalvoti, kad dažnai bažnyčios už-
daromos ne dėl pykčio ant lietuvių
(kaip atvykęs į Bostoną minėjo Vys-
kupų konferencijos Lietuvoje sekre-
torius Gintaras Grušas), o dėl kunigų
trūkumo ir kad jos yra nepakanka-
mai lankomos žmonių. Kad jos išliktų
– jos turi būti lankomos ne tik per
didžiąsias šventes, ne tik per Šv. Vely-
kas ir Šv. Kalėdas. Man UMASS Bos-
ton bebaiginėjant Taikomosios socio-
logijos magistrą labai įstrigo skaityta

JAV sociologo mintis, kad tautinės
bendruomenės JAV prasideda bažny-
čia ir baigiasi su bažnyčia. Aš tuo pa-
tikėjau. Ir manau, kad būtų pats lai-
kas sugrįžti į lietuviškas bažnyčias,
tuo prisidedant prie lietuvių ben-
druomenių išlikimo išeivijoje.

Kas paskatino Bostono valdybą ir
„Jaunas širdis” paremti New York
lietuvius? Tikėjimas, kad ir vienas –
lauke karys. Solidarumas su New
York lietuviais ir jų padėties suvoki-
mas. Tikėjimas stebuklais. Kadangi
tikiu, jog JAV tautinės bendruo-
menės prasidėjo su bažnyčia ir gali
išnykti su bažnyčia, taigi, galima
sakyti – bandau prisidėti prie New
York Lietuvių Bendruomenės išliki-
mo. 

Aš vis dar tikiu stebuklais. Kai
jie įvyksta,  žmonės pamiršta, kad tai
stebuklas, ir priima tai, kaip norma-
lią gyvenimo raidą. Bostono bažny-
čios išlikimas – stebuklas, Lietuvos
išsilaisvinimas iš sovietų beveik be
kraujo – stebuklas. Marijos pasirody-
mas Lietuvoje pirmą kartą Europoje,
kurį švęsime šiais metais – stebuklas.
Nepamirškime ir vertinkime juos. Jų
prisiminimas padeda gyventi.

Kelionę parėmė Tautos Sąjungos
Bostono skyrius, Amerikos Lietuvių
Tarybos Bostono skyrius.

Bostono dainuojanti valdyba ...

Rima Girnius ir Ramutė Žukaitė.                         Mindaugo Blaudžiūno  nuotr.
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Mažųjų artistų koncertas
mamytėms

Pop choras ,,Svajonė” susibūrė
praėjusių metų rudenį. Pirmuosius
,,Svajonės” pasirodymus žiūrovai ma-
tė šokių studijos ,,Baltija” organizuo-
tame renginyje ,,Kalėdų žvaigždės” ir
studijos ,,Dance Duo” kalėdinėje
šventėje ,,Šokių asorti”. Šių koncertų
metu bene labiausiai žiūrovams pa-
tiko mūsų ,,pingvinai” – 3-jų metukų
Karolis ir 5-ių dar neturinti Otilija
Žikai. 

Šiuo metu turime jau dvi skirtin-
go amžiaus vaikų grupes. Vyresnėlių
grupėje dainuoja 10 vaikų nuo 6 iki
10 metų amžiaus. Su mažiausiais 3–5
metų vaikučiais pradėjau dirbti nuo
šių metų vasario. Jiems koncertas
,,Ačiū Tau, Mamyte” – pirmasis
pasirodymas publikai.

Darbas su mažiukais reikalauja
daug išradingumo ir kantrybės, sun-
ku ilgesniam laikui sukoncentruoti
vaikučių dėmesį. Todėl mes ir dai-
nuojame, ir šokame, ir pažaidžiam
muzikinius žaidimus. Sudėtingos bu-
vo pirmosios repeticijos. Jos vyko ste-
bint mamytėms, nedrąsu vaikams
buvo išleisti jas pro duris. Įdomu vai-
kučiams buvo laikyti rankoje mikro-
foną, tačiau naudotis juo išeidavo tik
su mamyčių pagalba. Po kelių repeti-
cijų jau galėjome pasigirti, kad ma-
mytės ,,paleidžiamos” ir joms išei-
nant iš repeticijų kambario skruostu
nenurėdėjo nė viena ašarytė. Didžiau-
sias atpildas buvo, kai pasibaigus
repeticijai, išgirdau vieną mažylį niū-
niuojant neseniai išmoktą dainelę.
Supratau – mano triūsas tikrai ne-
nuėjo veltui.

Truputėlį kitaip vyksta repetici-
jos su vyresnių vaikų grupe. Žaidimų
mes jau nežaidžiame, neužtektų lai-
ko. Nors jie dar tik pradinukai, dir-
bame labai rimtai. Vaikai turi išmok-
ti ne tik gražiai dainuoti, bet dainuo-
jant atlikti judesius, kuriuos pritai-
kau kiekvienai dainelei. Dainuojant
šokti nėra taip lengva, nes šokant mi-
krofonas taip ir nori nuslysti kuo to-
liau nuo burnytės, be to būtina atsi-
minti ne tik dainos žodžius, melodiją,
bet ir judesius. Būna, kad ir lietuvių
kalba kartais pasirodo visiškai nepa-
žįstama. Dainuojant motyvą ,,vai
čiūta čiūta žalia rūtelė”, iš mano
aranžuotos lietuvių liaudies dainos
,,Saulele, motule”, kažkuris vaikas
paklausė, ar dainuojame rusiškai?
Tenka vaikams trumpai paaiškinti
liaudies dainų motyvus ir tradicijas.

,,Svajonės” užsiėmimai vyksta šo-
kių studijos ,,Dance Duo” patalpose,
720 Plainfield Rd. Willowbrook, IL
60527. Šių metų sezonas artėja į pa-

baigą. Labai rimtai ruošiamės artė-
jančiam koncertui ,,Ačiū Tau, Ma-
myte”, kuris įvyks gegužes 3 d. 6 val.
v. Jaunimo centre, Čikagoje. 

Žiūrovai išgirs mūsų išmoktas
daineles. Pirmą kartą vaikai į sceną
išeis dainuoti duetu. Viliamės, kad
žiūrovams patiks bendra „Svajonės”
ir „Dance Duo” dainos „Ačiū Mamai”
kompozicija. Įdomu bus stebėti ma-
žųjų „Dance Duo” šokėjų atliekamus
šokius. Nenuvils ir suaugusių šokėjų
grupės. Visą renginį apjungs „Šei-
myniniai vaizdeliai”. Vaidmenų at-
likėjus Evaldą, Jolantą, Skirmantę,
Mildutę ir Oskarą šiam koncertui pa-
ruošė Jolanta Dirmontienė. 

Visiems vaikučiams, atvyku-
siems į koncertą pusvalandžiu anks-
čiau, Vaida ir Vilma padės paruošti
mamytėms gražias dovanėles. Kol
vaikučiai bus užsiėmę, tėvelius malo-
niai pakviesime aplankyti Čiurlionio
galeriją, kurioje vyks nuostabi dai-
lininkės iš Vilniaus Giedros Mažri-
mienės darbų paroda „Šypsena Ma-
mai”. Visus vaikučius, atėjusius į
koncertą, Baltic Foods Distributing
Inc. vaišins skaniais ,,Dadu” ledais.
Na, o koncerto pabaigoje visų mamy-
čių laukia siurprizas!

,,Svajonės” koncertą galima
pažiūrėti www.youtube.com

Alina Šimkuvienė
,,Svajonės” vadovė

Mažieji ,,pingvinai” - Karolis ir Oti-
lija Žikai.          

,,Svajonės” dainininkai su vadove Alina Šimkuviene.
Kęsto Petraičio nuotraukos

RUOŠKIMĖS ,,LA TRAVIATOS”
PREMJERAI

Ji jau čia pat - balandžio 27 d.!
EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip ir kiekvieną pavasarį, taip
ir šiemet Čikagos Lietuvių operos
(ČLO) kolektyvas savo gerbėjus pra-
džiugins nauju pastatymu. Savo 52-
ajam sezonui užbaigti šis vienintelis
visoje Amerikoje etninis operos ko-
lektyvas parodys visame pasaulyje ži-
nomą ir mėgstamą Guiseppe Verdi
trijų veiksmų kūrinį ,,La Traviata”.

Šią operą ČLO kolektyvas per sa-
vo daugiau nei pusšimtį metų gyvavi-
mo stato jau trečią kartą. Nors metų
pradžioje buvo užsimota pastatyti
garsaus Lietuvos kompozitoriaus
Vytauto Klovos operą ,,Vaiva”, tačiau
laiku negavus tikėtosios paramos iš
Lietuvių fondo, šio sumanymo buvo
atsisakyta. Vėliau buvo pasirinkta ,,La
Traviata”, kuri daugeliui žiūrovų,
galbūt, bus arčiau širdies nei ,,Vaiva”.

Penki solistai iš Lietuvos

Šiemet ,,La Traviatoje” girdėsi-
me penkis solistus iš Lietuvos. Kai
kuriuos Čikagos lietuviai jau pažįsta
– dainininkai yra pasirodę ankstes-
niuose ČLO kolektyvo pastatymuose
(A. Markauskas, kuris atliks Markizo
vaidmenį, ir A. Rubežius, dainuo-
siantis Alfredo partiją). Taip pat gir-
dėsime gana jaunus solistus: Min-
daugą Gylį, Deivydą Staponkų bei
Eugenijų Chrebtovą.

Iš Lietuvos atvykę operos daini-
ninkai su savimi atsivežė ir Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro
sceninius kostiumus.

Be jų, iš Lietuvos atvyko ir dar
du svarbūs asmenys – tai dirigentas
Vytautas Viržonis ir režisierius Eli-
gijus Domarkas.

Kiti solistai yra Čikagoje gyve-
nantys atlikėjai, kurie mokslus baigė
Lietuvoje. Tarp jų bene žymiausia yra
Nida Grigalavičiūtė, jau seniau daly-
vaujanti ČLO pastatymuose. Tačiau
,,La Traviatoje” pagrindinį moters
(Violetos) vaidmenį ji atliks pirmą
kartą.

Lietuvos atlikėjų grupė iš Vil-
niaus SAS oro linijomis į Čikagą ats-
krido balandžio 14 d. popietę. O ba-
landžio 15 d. jie jau pradėjo bendras
repeticijas su vietiniais ČLO kolekty-
vo nariais Morton High School audi-
torijos scenoje Cicero (IL).

Intensyvios repeticijos beveik
kasdien dvi savaites iki pat pastaty-
mo premjeros jau vyksta.

Gauti kostiumai ir dekoracijos

Iš New York esančios ,,Anthony

Stivanello Costume” kompanijos jau
atėjo siunta su sceniniais rūbais ir de-
koracijomis ČLO premjerai, kurie
trauks žiūrovų akį.

Kalbantis su šio kolektyvo valdy-
bos ilgamečiu pirmininku Vytautu
Radžiumi (jis, beje, operos chore dai-
nuoja nuo pat įsisteigimo), paaiškė-
jo, kad solistams ir dainininkams, ku-
rių yra 44, pritars 39 asmenų profe-
sionalių muzikantų  orestras.

Pirmininkas džiaugėsi, kad kel-
damas meninį lygį daug prisideda į
kolektyvą sugrįžęs chormeisteris Ri-
čardas Sokas. Žinoma, nereikia pa-
miršti ir kitos chormeisterės – Jū-
ratės Grabliauskienės bei akompa-
niatoriaus Manigirdo Motekaičio
nuopelnų.

V. Radžiaus teigimu, operą pra-
turtins 12 šokėjų grupė (vadovai Sa-
lomėja ir Vidmantas Strižigauskai),
kuri pasirodys matadorų scenoje.

Nors didelė dalis dainininkų, ne-
seniai atvykusių iš Lietuvos, šio ko-
lektyvo veikloje dalyvauja dar neilgai,
tačiau yra ir narių, kurie dainuoja jau
ilgus dešimtmečius. Šiemet bus pa-
gerbtas jau 50 metų čia dainuojantis
Julius Savrimas.

Taip pat ilgesnį laiką operos cho-
re dainuoja Gražina Bičiūnaitė, Nelė
Paulauskaitė, Gražina Stauskas ir kt.
Pažymėtina, kad vadinamieji trečia-
bangiai sudaro ir daugumą valdybos
narių – iš septynių jie yra net penki.

Operos kolektyvo pirmininkas V.
Radžius šiek tiek nerimauja, jog šie-
met mūsų tautiečiai nesiskubina iš
anksto pirkti bilietų, kaip kad dary-
davo ankstesniais metais. Jis pažy-
mėjo, kad bilietai jau kuris laikas par-
davinėjami ,,Atlantic Express” įstai-
goje (šalia ,,Seklyčios”, adresas: 2717
W. 71 St., Chicago, IL) ir parduotuvė-
je ,,Lietuvėlė” (5741 S. Harlem, Chi-
cago, IL). Bilietų, žinoma, bus galima
įsigyti ir prie įėjimo į salę (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL), bet ten jie
bus penkiais doleriais brangesni.

Lemonte (IL) organizuojamas
autobusas, kuriuo operos gerbėjai
lengvai galės pasiekti salę premjeros
dieną – balandžio 27-ąją. Spektaklio
pradžia – 3 val. p. p.

Operos valdybos pirmininkas V.
Radžius ir visa valdyba kviečia nepat-
ingėti atvykti į Cicero Morton High
School auditoriją ir pamatyti vienin-
telį per metus JAV lietuviškai dai-
nuojamą operos spektaklį. Tik dides-
nis mūsų tautiečių susidomėjimas ir
gausus apsilankymas premjeroje pa-
dės ČLO kolektyvui tęsti savo darbą.
Kiekvienas mūsų turime būti šio
svarbaus darbo dalininkais.

Lietuvių operos spektakliui ruošiasi ir ,,Suktinis”. Vadovai Salomėja ir Vid-
mantas Strižigauskai antri iš dešinės.                    Laimos Apanavičienės nuotr.
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Brangiai seseriai
A † A

BIRUTEI KASČIUKAS

mirus, reiškiame gilią užuojautą NARDŽIUI JUŠKUI ir
visai šeimai.

Angelė  Dirkienė
Vilija ir Vytas Marchertai

Vanda Petkienė
Genė ir Rimvydas  Rimkai

A † A
SOFIJA KANISAUSKAITĖ

STATKIENĖ

Mirė 2008 m. balandžio 17 d., sulaukusi 96 metų. Sofija 63
metus buvo ištekėjusi už  Vytenio Statkaus.

Gimė Velžio kaime, netoli Panevėžio.
Ekonomikos mokslus baigė Vytauto Didžiojo universitete Vil-

niuje ir vėliau gyveno Kaune, Vokietijoje, Australijoje ir Čikagoje.
Visą gyvenimą atidavė savo šeimai ir Lietuvos Skautijai. Su Vy-

teniu įsteigė skautų tuntus Uchtėje, Vokietijoje ir vėliau Adelaidėje,
Australijoje. Nuo studijų laikų buvo aktvyi ASD ir vėliau Skautų
Filisterių organizacijų narė.

Nuliūdę liko: sūnus Narimantas (su Lee), duktė Giedrė Merec-
kienė, anūkai Rimas (su Liz) ir Arūnas Statkai, Tomas Mereckis (su
Liz), Kristina  Vardaman (su Steve), 6 proanūkiai.

Velionė pašarvota antradienį, balandžio 22 d. nuo 4 v. p.p. iki 8
val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL.

Iš laidojimo namų trečiadienį, balandžio 23 d. 9:30 v. r. a. a.
Sofija bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje 10 v. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių
velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Skautybės fondui (Lit-
huanian Scout Ass’n LSF), Vydūno Fondui (Vydunas  Fund) arba
Jėzuitų gimnazijai (Jesuit Fathers-Baltic Project).

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir gimines dalyvauti šiose laido-
tuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
JUOZAS ALIŠAUSKAS

Mirė 2008 m. balandžio 17 d.  Gyveno Orland Park, IL.
Gimė Lietuvoje, Meiliūnų kaime, Vištyčio valsčiuje, Kybartų

apskrityje.
Nuliūdę liko: žmona Marijona Ališauskienė su šeima; duktė

Dalia Abromaitis su vyru Edvardu; sūnus Juozas Leonas Ali-
šauskas; anūkai  Antanas ir Tomas Paulavičiai su šeimomis bei
Jonas ir Rūta Ališauskai. Lietuvoje liūdi sesuo  Genovaitė Ali-
šauskaitė ir a. a. sesers Birutės Stončienės šeima bei kiti giminės
ir artimieji.

Šv. Mišios už a. a. Juozą buvo aukotos pirmadienį, balandžio
21 d., Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, iš kur velionis buvo paly-
dėtas į savo amžino poilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A. Juozo atminimui prašome aukoti „Vaiko vartai į mokslą”
fondui.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Čikagos sky-
riaus pirmininkei

A † A
MATILDAI MARCINKIENEI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame dukrą
ILONĄ, sūnų ARŪNĄ, dukraitę DARIĄ ir dukterėčią
dr. MILDĄ TRIMAKAITĘ.

A.L.T.S. Čikagos skyriaus valdyba

Mylimai žmonai, mamai ir senelei
A † A

BRONEI NAINIENEI

iškeliavus į amžinuosius namus, reiškiame nuoširdžią
užuojautą jos vyrui BRONIUI, dukroms iš jų šeimoms
bei artimiesiems.

JAV Lietuvių  Bendruomenės Taryba
JAV LB ir Tarybos Prezidiumas:

Danguolė Navickienė
Jurgis Joga

Violeta  Gedgaudienė
dr. Rimtautas Marcinkevičius

Angelė Nelsienė

Elektrėnuose balandžio 21 d. ati-
daroma prieglobstį Lietuvoje gavusių
pabėgėlių iš karo nualintos Čėčėnijos
nacionalinių duonos gaminių kepyk-
la ,,Berkat”. Kepykla duris atvers
kaip vienas pirmųjų Lietuvos vykdo-
mos integracijos politikos projektų,
kuriuo prieglobstį Lietuvoje gavę
užsieniečiai skatinami kurti savo
verslą.

Pirmosios čėčėnų duonos gami-
nių kepyklos ,,Berkat” savininkai –
trečius metus Elektrėnuose gyvenan-
tys Movludin ir Alpatu Zakrievai, tu-
rintys tris vaikus. Pavadinimas ,,Ber-
kat” išvertus iš čėčėnų kalbos reiškia
,,gerumą” arba ,,padėką”. Parama čė-
čėnų šeimos verslui suteikta įgyven-
dinant specialią valstybės paramos
programą, skirtą Lietuvoje prieglob-
stį gavusiems užsieniečiams. Kepyk-
los savininkas M. Zakrievas paramos
sulaukė parengęs verslo planą. Elek-
trėnų savivaldybė šiam tikslui skyrė
4 tūkst. litų, dar 13 tūkst. litų atke-
liavo iš kasmet prieglobstį gavusių

Visos Lietuvos apskrityse pasodinti 
tūkstančio ąžuoliuko parkai

Jau įgyvendinta idėja, sumanyta
artėjančio Lietuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmečio proga, – visose ap-
skrityse pasodinti tūkstančio ąžuo-
liukų parkai. Paskutinė ąžuolyną
pasodino Panevėžio apskritis. Dien-
raštis „Panevėžio rytas” rašo, kad
panevėžiečiai medelius sodino Ra-
mygaloje. Jaunuolynui, kuris suso-
dintas beveik 4 hektarų plote, pa-
puoti sukurta speciali skulptūra, ša-
lia kurios įleista laiko kapsulė atei-
ties kartoms.

Ažuoliukus sodino visi: vietos
bendruomenė, moksleiviai, visos ša-
lies jaunieji miškininkai, urėdijų dar-

buotojai, bažnyčios hierarchai. „Tiki-
mės, kad šie ąžuolai sujungs garbin-
gą lietuvių tautos praeitį, dabartį ir
ateitį”, – sakė miškininkas, projekto
koordinatorius Kazys Patiejūnas.

„Panevėžio rytas” primena, kad
tūkstančio ąžuoliukų ąžuolynų kiek-
vienoje Lietuvos apskrityje idėją
miškininkai iškėlė dar prieš dešimt-
metį. Pirmasis toks parkas prieš de-
šimt metų pasodintas Kauno apskri-
tyje ant Šešuvos upės kranto. Vėliau
kasmet buvo sodinama po vieną par-
ką vis kitoje apskrityje.                                                                                              

LRT

Elektrėnuose atidaroma čečėnų duonos
gaminių kepykla

užsieniečių integracijai skiriamų val-
stybės biudžeto lėšų.

Praėjusiais metais Lietuva su-
laukė 480 prašymų suteikti prieglob-
stį, iš jų 402 buvo patenkinti.
Prieglobstį gavę užsieniečiai turi tei-
sę į valstybės paramą. Ši parama pa-
bėgėlių integracijai yra panaudojama
keliomis kryptimis: organizuojamas
laikinas apgyvendinimas, lietuvių
kalbos kursai suaugusiesiems ir vai-
kams, užtikrinama socialinė ir svei-
katos apsauga, padedama įsidarbinti
ar persikvalifikuoti.

BNS

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400
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�Dr. Vidas Nemickas balandžio
23 d. apie sveikatos problemas kalbės
tradicinėje ,,Seklyčios” (2711 W. 71st.
Street, Chicago) popietėje.  Pokalbio
tema – ,,Širdis, dieta ir smertis”. Pra-
džia  2 val. p.p. Po pašnekesio ir atsa-
kymų į klausimus kartu papietau-
sime. Kviečiame visus dalyvauti.

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

�Ateitininkai sendraugiai ir
Čiurlionio galerija gegužės 2 d., penk-
tadienį, 7:30 val. v. kviečia į tapytojos
Giedros Mažrimienės darbų parodos
,,Šypsena mamai” atidarymą Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago). Tai  va-
karas, skirtas mamytėms. Šilti Gied-
ros tapybos darbai, vaikų koncertas
tikrai padovanos šypseną mamytėms.

�Šiluva – Marijos iššūkis mums.
Apie Mariją Pokalbių ciklas  apie
Mariją Ateitininkų namuose – antra-
dieniais, gegužės 6 ir 20 dienomis.
Marijos apsireiškimo prasmė Lie-
tuvai ir mums. Ką daryti, kad Marija
neverktų. Veda kun. Kęstutis Trima-
kas. Visi kviečiami. Įėjimas nemoka-
mas. Pradžia 9:30 val. r. Ryto pašne-
kesiai baigsis šv. Mišiomis apie 12 val.
p. p. Informaciją teikia Vida Maleiš-
kienė tel.: 630-257-8087.

�Moterų klubas ,,Alatėja” gegu-
žės pradžioje tradiciškai organizuoja
suaukotų daiktų išpardavimą, kurio
metu surinktas lėšas skirs labdarai.
Jeigu norėtumėte prisidėti savo daik-
tais, prašome kreiptis į mus, ir mes
juos paimsime. Taip pat planuojame
surengti talką ir padėti sutvarkyti so-

dybos ar namų aplinką� žmogui, ku-
ris pats dėl ligos ar amžiaus  to negali
padaryti. Jeigu jums reikalinga tokia
pagalba, prašome kreiptis  tel. 708-
205-8742 arba rašyti el. pašto adresu:
moteruklubas@alateja.us

�Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūriniame centre ypatinga dovana
mamoms. Motinos dienos savaitgalį –
paroda  ,,Šypsena mamai” ir susitiki-
mas su dailininke Giedra Mažrimiene
vyks šeštadienį, gegužės 10 d.,  7 val.
v. Rengia Detroito Ateitininkai sen-
draugiai. Paroda tęsis sekmadienį,
gegužės 11 d., 11:30 val. r.  Bus Moti-
nos dienos pietūs su menine prog-
ramėle. Rengia Krikščioniškos tarny-
bos komitetas. Bilietus įsigyti pas
Izabelę Korsakienę sekmadieniais po
šv. Mišių,  tel.  248-926-9114, arba ra-
šyti:  izabelek@yahoo.com

�Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pija Detroite švenčia ypatingą šventę
– šimto metų sukaktį ir Šiluvos Ma-
rijos 400 metų  jubiliejų. Balandžio 27
d. 10:30 val. r. šventė prasidės iškilmin-
gomis šv. Mišiomis, kurias koncele-
bruos arkivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius, kardinolas Adam Maida,  prela-
tas Edmundas Putrimas ir kun. Ričar-
das Repšys. Po Mišių bus pašventinta
bažnyčios kieme esanti Marijos statula. 

�Šiluvos Marijos Apsireiškimo
400 metų jubiliejus Los Angeles bus
švenčiamas  š. m. gegužės 4 d., sek-
madienį, 3:30 val. p.p. Our Lady of
the Angels katedroje, 555 Temple St.
Los Angeles. Pagrindinis šv. Mišių
celebrantas – Kauno metropolitas ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius. Po
Mišių iškilminga vakarienė Šv. Ka-
zimiero parapijos salėje. Informaciją
teikia Marytė Newsom tel.: 310-553-
2836 ir Šv. Kazimiero parapijos raš-
tinė tel.: 323-664-4660.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Lietuvių Fondo 45-as metinis narių suvažiavimas 
įvyks 2008 m. gegužės 3 d., šeštadienį.

Registracija nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. 
Darbo posėdžio pradžia 9:30 val. r. 

Kviečiame visus LF narius atvykti į Pasaulio lietuvių
centro didžiąją salę. LF adresas: 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439; tel.: 630-257-1616.

LB Krašto valdybos kreipimasis į Lietuvių Fondo narius
2008 m. balandžio 2 d.

Gerb. Lietuvių Fondo nary/e,

šiuo laišku kviečiame Jus įgalioti JAV Lietuvių Bendruomenę savo turi-
mais LF balsais š. m. vykstančiame Lietuvių Fondo metiniame suvažiavime,
jeigu nenumatote asmeniškai jame dalyvauti.

Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas įvyks š. m. gegužės 3 d. PLC pa-
talpose, Lemont, Illinois.

Kviečiame LF balsavimo kortelėje, paskirtoje įgaliojimo vietoje įrašyti:
JAV LB Krašto valdyba ir  pasiųsti JAV LB būstinės adresu: JAV LB Krašto
valdyba, 2715 E.  Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134.

JAV LB Krašto valdybai suteiktais įgaliojimais, LF metiniame suva-
žiavime pasiūlysime rezoliuciją įtvirtinti LF administracinių išlaidų maži-
nimą ir paremsime tuos kandidatus į LF tarybą, kurie pasiryžta mažinti
Lietuvių Fondo administracines išlaidas, teikiant daugiau savanoriškos tal-
kos bei mažinant biurokratiją.

Šia proga kviečiu susipažinti su JAV LB Krašto valdybos ir jos vienetų
veiklos apžvalga, kuri buvo paruošta minint Nepriklausomybės šventes per
šią nuorodą: http://www.javlbkv.org/JAVLBKV_2htm

Vytautas Maciūnas
JAV LB Krašto valdybos pirmininkas

KVIEČIAME ATSILIEPTI 

LIUCIJOS ANDRIJAUSKAITĖS–GRIŠONIENĖS ARTIMUOSIUS
Lietuvos Respublikos ambasada Argentinoje maloniai kviečia atsiliepti

Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančius Lietuvos atstovo Urugvajuje
(iki 1977 m.) Anatolijaus Grišono sutuoktinės, ponios Liucijos Andrijaus-
kaitės – Grišonienės artimuosius.

Ambasados žiniomis, po L. Andrijauskaitės–Grišonienės mirties, Lie-
tuvos diplomatinės atstovybės Urugvajuje dokumentus į JAV išvežė jos gi-
minaitė vokiečių kalbos mokytoja, kurios nei vardo, nei pavardės ambasada
nežino.

Lietuvoje nėra išlikusių Lietuvos diplomatinės tarnybos Urugvajuje
veiklą atspindinčių dokumentų, kurie yra ypatingai svarbūs šiemet Lietuvai
minint diplomatinės tarnybos 90-metį, ir galėtų papuošti rengiamos paro-
dos stendą bei būti Lietuvos diplomatijos istorijos liudininkais ateityje.

Asmenis, pažįstančius L. Andrijauskaitės–Grišonienės šeimos arti-
muosius, maloniai prašome jiems perduoti šį pranešimą arba suteikti pra-
šomą informaciją Lietuvos ambasadai Argentinoje adresu:

Calle Mendoza 1018 (1428)
Buenos Aires - Capital Federal
Argentina
Tel.: + 54 11 4788 2153
Faks.: +54 11 4785 7915
El. paštas: ambasada@lituania.org.ar

LR ambasados Argentinos Respublikoje inf.

Lietuvos Respublikos ambasada
Washington ir Geothe -Institut

gegužės 7 d. 8 val. v. 
kviečia į 

Audrės Budrytės 
spektaklį 

,,Une Baye”

Spektaklis vyks Geothe- Ins-
titut, 812 Seventh Street, NW,
Washington DC 20001.

Bilietus užsisakyti galite
rsvp@ltembassyus.org

,,Une Baye” – tai tikra garsios
lietuvių aktorės Uršulės Babic-
kaitės-Graičiūnienės gyvenimo
istorija. Atradusi savyje artistės
talentą, Une keliauja į Rusiją,
Ameriką ir Prancūziją. Kaunan
grįžta Antrojo pasaulinio karo
išvakarėse. Savo gyvenimo kelią
baigia Lietuvoje.

Vasaros stovykla vaikams
Kaip ir praeitais metais, Ziono lietuvių liuteronų parapija ir vaikų

darželis ,,Spindulėlis”, 9000 S. Menard Avenue, Oak Lawn, IL 60453, orga-
nizuoja vasaros stovyklą 5–12 metų vaikams. Stovykla, kuri veiks penkias
dienas per savaitę nuo 8 val. r. iki 6 val. v., pradės veikti nuo birželio 9 d. Dėl
sąlygų ir kainų prašome skambinti tel.: 708-422-1433.

Kviečiame atsakingus paauglius, kurie nori įgyti bendruomenei nau-
dingo darbo valandų (Community service hours), dirbti savanoriais vasaros
stovykloje. Prašome tėvus skambinti į raštinę, kad suderintume sąlygas.

A. a. Ona Mikulskienė, žymi
kanklininkė, mirė eidama 104-
uosius metus Vilniuje šeštadienį,
balandžio 19 d. O. Mikulskienė
dar dalyvaudavo visuomeninėje
veikloje. Tikėjosi išleisti daugiau
kaip 700 puslapių knygą apie
tautinio meno ansamblio ,,Čiur-
lionis” veiklą JAV 1949–1991 me-
tais.

Kartu su savo vyru a. a. kom-
pozitorium ir dirigentu Alfonsu
Mikulskiu 1940 metais įkūrė tau-
tinio meno ansamblį ,,Čiurlio-
nis”, kuris karo metais koncer-
tavo Lietuvoje, Austrijoje ir Vo-
kietijoje. Nuo 1949 m. net iki
1991-ųjų ansamblis gyvavo JAV.
Čia ji buvo Lietuvių tautinio
meno Čiurlionio ansamblio va-

Ona Mikulskienė 
Pranės Šlutienės nuotr.

dovė, surengė daugybę koncertų, subūrė kanklių orkestrų, mokyto-
javo lietuvių mokyklose.

Už Atlanto daugybę kanklininkų išugdžiusi O. Mikulskienė į
Lietuvą sugrįžo 1995 metais. Už nuopelnus tautiškumo ir muzikos
puoselėjimui O. Mikulskienė buvo apdovanota Gedimino 5-ojo laips-
nio Kryžiaus ordinu.


