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Vilnius, balandžio 13 d. (ELTA)
– Gruzijoje kelias dienas nesiliauja
protesto akcijos, nukreiptos prieš ša-
lies vadovą Michail Saakašvili. Gru-
zijos opozicijos vadovų surengtoje
protesto akcijoje Tbilisio centre
praėjusią savaitę dalyvavo apie 50

tūkst. žmonių, reikalaujančių prezi-
dento M. Saakašvili atsistatydinimo.
Gruzijos opozicija pirmadienį, jau
penktąją protestų dieną, stengėsi di-
dinti spaudimą prezidentui. Opozici-
jos vadovai ragino savo šalininkus
masiškai protestuoti prie Gruzijos

parlamento Tbilisio centre ir paža-
dėjo plėsti pilietinio nepaklusnumo
kampaniją.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas, reikšdamas susirū-
pinimą dėl padėties Gruzijoje, pažy-
mi, kad Lietuva kartu su Europos Są-
jungos partneriais remia Gruzijos ne-
priklausomybę, demokratiją, terito-
rinį vientisumą bei siekius žengti eu-
roatlantinės integracijos keliu.

,,Tikime Gruzijos valdžios ir opo-
zicijos politine branda spręsti visus
šalies ateities klausimus dialogo ke-
liu. Sveikiname ES specialaus atsto-
vo Peter Semneby pastangas plėto-
jant šį dialogą”, – teigia Lietuvos dip-
lomatijos vadovas.

Pasak V. Ušacko, Lietuva ir ES
partneriai taip pat kviečia ,,Rusiją
susilaikyti šiuo politiškai jautriu me-
tu nuo karinių mokymų vykdymo ša-
lia Gruzijos teritorinių vandenų, ka-
dangi tokie veiksmai didina įtampą ir
neprisideda prie stabilumo ir pasiti-
kėjimo regione”.

„Tùkstantmeçio odisèja” aplankys
didžiausiâ pasaulyje lietuvi¨ bendruomenê

Vilnius, balandžio 13 d. (Balsas.
lt) – Kadaise sparčiausią ekonominį
augimą rodžiusios 3 Baltijos valstybės
pastaruoju metu rodo visiškai priešin-
gą pavyzdį, rašo „The Economist”.

Latvija, kuri gruodžio mėn. susi-
laukė 7,5 mlrd. dydžio Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) paskolos, savo
biudžetą suplanavo darydama prie-

laidą, kad Bendrasis vidaus produk-
tas (BVP) smuks 13 proc. Estija ir Lie-
tuva laukia, kad ekonomika smuks de-
šimtadaliu. Įprastas atsakas į tai bū-
tų valiutos devalvacija ir fiskalinės
paskatos. Tačiau Baltijos valstybių va-
liutos yra pririštos prie euro ir jos
mano, kad tokios padėties išlaikymas
yra nacionalinės garbės reikalas. Be

to, dažniausiai privatūs skolininkai
taip pat skolindavosi eurais, todėl de-
valvacija reikštų skurdą daugumai
šių žmonių. Tad Baltijos šalys kaip
atsaką pasirinko atlyginimų mažini-
mą ir siekį taip išlaikyti konkuren-
cingumą.

Dėl fiskalinių paskatų taip pat
verta abejoti. Estija pakilimo metu

mėgavosi pertekliniu biudžetu, todėl
turi šiek tiek atsargų. Tačiau ir ši ša-
lis negali sau leisti peržengti 3 proc.
BVP siekiančio biudžeto deficito, nes
priešingu atveju negalės prisijungti
prie euro zonos. Visos 3 valstybės
bendrą Europos Sąjungos valiutą sie-
kia įsivesti kaip įmanoma greičiau.

Nukelta į 6 psl.

•Sveikata. Inkstų akmen-
ligė (p. 2)
•Pascha – esmingiausia
Velykų patirtis (p. 3)
•Telkiniuose. Trys Sunny
Hills, FL šventės – kartu.
Šiaurės Vakarų Indianos
lietuviai šventė Nepri-
klausomybės dieną (p. 4)
•Šv. Velykos vidurio Ang-
lijoje (p. 5)
•Komentaras. Nudžiugau
per anksti (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Lietuvių kario atsimini-
mai (1) (p. 9)
•,,Karlas Plage – Pasaulio
tautų teisuolis” (p. 10)

Lietuva remia Gruzijos nepriklausomybê

Vilnius, balandžio 13 d. (1000
odiseja.lt) – Nuo Miami (JAV) krantų
atsišvartavusi jachta „Ambersail” su
12 įgulos narių leidosi į aštuntąją
„Tūkstantmečio odisėjos” atkarpą
Miami – New York – Boston – Halifax.

Kapitono Lino Tamkvaičio teigi-
mu, ši plaukimo atkarpa pagal atstu-
mą gal ir neatrodo ilga, tačiau žiūrint
iš buriuotojiškos pusės, tikrai nėra iš
lengviausiųjų. „Šis plaukimas sudė-
tingas visų pirma tuo, kad visas jo
kelias driekiasi per aktyvios laivybos

zoną. Plaukiant į šiaurę mums pasi-
tarnaus šiltoji Golfo, o šiek tiek už
New York jachtą ‘Ambersail’ pasitiks
šaltoji Labradoro srovė. Paprastai šil-
tų ir šaltų srovių susidūrimo vietose
pasitaiko rūkai. Tad manau, kad šio
plaukimo metu turėsime visą gamą
įvairių oro sąlygų ir sudėtingų situa-
cijų”, – sakė L. Tamkvaitis.

Balandžio 16 d. New York pasie-
kę buriuotojai susitiks su Šiaurės
Amerikos lietuviais. Ši bendruomenė
gausiausia ir plačiausiai žinoma Lie-

tuvių Bendruomenė pasaulyje. New
York ir Washington, DC tūkstantme-
čio šventės kviesliai susitiks su tau-
tiečiais ir įteiks LR prezidento Valdo
Adamkaus laišką, kviečiantį pasaulio
lietuvius kartu švęsti Lietuvos vardo
tūkstantmetį. Lietuvos buriuotojai
taip pat pakviesti apsilankyti Jungti-
nių tautų būstinėje ir National Geo-
graphic Society (Nacionalinėje geo-
grafijos draugijoje).

Anot kapitono, „Ambersail” aš-
tuntosios įgulos branduolį sudaro
jam gerai pažįstami žmonės, kurie
yra patyrę ir pasitikėjimo verti bu-
riuotojai. Su jais L. Tamkvaitis gra-
žiai pažymėjo ir vieną didžiausių pa-
vasario švenčių – šv. Velykas. „Mar-
gučius teko daužyti plaukiant Atlan-
to vandenynu”, – sakė jis.

„Tūkstantmečio odisėjos” aštun-
tosios atkarpos metu per daugmaž 11
parų planuojama įveikti didesnį nei
1,698 jūrmylių atstumą. Iki šiol yra
jau įveiktas maždaug 33,050 jūrmylių
atstumas. Buriuotojai iš paskutinio
aplankyto penktojo žemyno pakels
bures atgal į Europą – Tėvynės link.

„The Economist” – apie Baltijos õaliû ekonomikâ

Balandžio 16 d. New York pasiekę buriuotojai susitiks su Šiaurės Amerikos lietuviais.
Organizatorių nuotr.

Tbilisio gatves vėl užvindė dešimtys tūkstančių protestuotojų. Balsas.lt nuotr.
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Inkstų akmenligė
Trumpa istorija

Vieną dieną 43 metų sveikas vy-
ras Jonas, sėdėdamas prie stalo dar-
be, pajunta aštrų skausmą nugaroje
bei kairiajame šone. Skausmas spaz-
muoja, aštrėja kas keletą minučių.
Jonas keičia sėdėjimo padėtį, stovi,
juda, skausmai vis tiek nepraeina.
Jam negera, pradeda pykinti ir norisi
vemti. Jonas dažniau eina šlapintis,
ir kai jis nusišlapina, jam skauda
kairį kirkšnį ir lytinius organus. Šla-
pumas atrodo truputėlį rausvokas.

Jonui skausmai nepraeina.
Skausmas darosi vos pakenčiamas.
Jonas nuvyksta pas gydytoją. Gydy-
tojas patikrina Joną, padaro kraujo ir
šlapimo tyrimą. Šlapime rastas krau-
jas rodo šlapimo organų (inkstų, šla-
pimtakių arba šlapimo puslės) už-
degimą.

Gydytojas nusiunčia Joną atlikti
kompiuterinę tomografiją (CAT
Scan) inkstų ir šlapimtakių ligoninė-
je. Radiologas peržiūri nuotraukas ir
nustato, kad Jonas turi 3 mm ak-
menį, įstrigusį kairiajame šlapim-
takyje. Inkstai sveiki, veikia norma-
liai. Gydytojas pasako Jonui, kad
inkstų akmenys dažnai savaime
pasišalina su šlapimu, prirašo skaus-
mą mažinančių vaistų ir vaistus, di-
dinančius šlapimo išsiskyrimą bei
atpalaiduojančius šlapimtakių spaz-
mus. Ir pataria vartoti kuo daugiau
skysčių, kad šie padėtų išvalyti inks-
tus ir išvarytų akmenį. Gydytojas
duoda specialų indą šlapimui, kur
tinklelis sulaiko pasišalinusį akmenį.
Keletą dienų Jonui ypatingai skauda
šlapinantis, bet pagaliau jis pamato
inde mažutį grūdelio dydžio akmenu-
ką. Jonas nuneša akmenuką gydyto-
jui. Iš čia akmenukas siunčiamas į
laboratoriją ištirti jo kilmę.

Jonas jaučiasi daug geriau, šla-
pinimasis neskausmingas, nepykina,
nebeskauda nugaros. Akmens šla-
pimtakyje jau nebėra. Pagal labora-
torinius akmens tyrimus gydytojas
nustato, kad Jonas turėjo kalcinės
kilmės akmenį. Jonui pataria kasdien
vartoti daug skysčių, vengti kavos ir
,,Coca-Cola’’. Po keleto mėnesių pa-
tikrintame Jono šlapime jau nebėra
kraujo, akmenligė pagerėjo.

Kas yra akmenligė?

Kai organizme sutrinka rūgščių
ir druskų pusiausvyra, inkstuose,
šlapimo pūslėje ir šlapimo takuose
gali susidaryti akmenų. Jie susifor-
muoja iš šlapime randamų mineralų
(kalcio, uratinių rūgščių). Akmenys
gali būti maži, kaip smėlio grūdeliai,
arba dideli – net ir apelsino didumo!
Akmenys gali keliauti šlapimtakiu iki
šlapimo pūslės, bet didesni dažnai
įstringa šlapimtakyje, sukeldami ypa-
tingą skausmą.

Žmonės su kalcio virškinimo
problemomis, dažnai turintys šlapi-
mo takų infekcijas, podagra sergan-
tys pacientai bei chemine terapija

gydomi pacientai turi didesnę riziką
susirgti akmenlige.

Tyrimai

Gydytojas apžiūri pacientą, be-
siskundžiantį dideliu skausmu, nu-
einančiu į nugaros sritį, patikrina
šlapimą. Akmenlige sergančių pa-
cientų šlapimas visada turi mikros-
kopinio kraujo ir kartais bakterijų.
Taip pat atliekami kraujo tyrimai,
siekiant patikrinti inkstų veiklą,
inkstai ir šlapimtakiai peršviečia-
mi kompiuterine tomografija (arba
echoskopija ar rentgenu). Pašalintas
iš organizmo akmuo siunčiamas į la-
boratoriją ištirti.

Gydymas

Jei akmuo mažas, dažniausia
pacientui liepiama vartoti daug skys-
čių, specialius nuskausminančius
vaistus ir stebima, ar akmuo nepasi-
šalins su šlapimu. Jeigu akmuo labai
didelis ir yra įstrigęs šlapimtakyje,
urologas daro specialią procedūrą
akmeniui pašalinti. Į šlapimo takelį
įstatomas mažas kateteris ir akmuo
ištraukiamas arba ekstrakorporine
smūginės bangos litotripsija (shock
waves), arba akmuo suskaldomas la-
zeriu.

Profilaktika

Akmenligė gali pasikartoti. Todėl
patariama pacientams gerti daug
vandens ir skysčio, tiek, kad šlapimas
būtų skaidrus, ne tamsus ir ne gel-
tonas. Geriausia gerti vandenį ir ar-
batą be kofeino, vengti ,,Coca-Cola”,
kavos ir tamsių gėrimų. Taip pat
pacientas turi vengti sūraus maisto ir
valgyti mažiau mėsos. Gydytojas gali
patarti atsisakyti tam tikrų vaistų
(kai kurie diuretikai).

Akmenlige sergantis pacientas
turėtų keisti gyvenimo būdą – akty-
viai sportuoti, atsikratyti antsvorio,
keisti mitybos racioną. Jei turėjote
akmenį ir jis buvo pašalintas iš orga-
nizmo, būtina ištirti jo kilmę, kad po
to būtų galima atitinkamai pakeisti
mitybą ir taip išvengti naujų akmenų
atsiradimo. Pavyzdžiui, pacientams,
turintiems uratų, patariama valgyti
miltinius, kruopų, pieniškus ir
augalinius valgius. Negalima valgyti
aštrių patiekalų, keptos, troškintos,
rūkytos mėsos, aštrių sūrių, kakavos,
grybų, pipirų, garstyčių. Jei akmenys
yra fosfatinės kilmės, tada priešingai,
reikia vartoti daugiau mėsiškų patie-
kalų. Turintiems kalcio kilmės ak-
menų reikėtų atsisakyti pieniškų pro-
duktų, kakavos, šokolado, kiaušinių.
Turintiems oksalatinės kilmės akme-
nų siūloma valgyti daug kriaušių,
juodųjų slyvų, džiovintų abrikosų,
vengti rūgštinių, česnako, ropių,
šokolado.

Ypač didžiųjų švenčių metu
sulaukiame gausybės linkėjimų
ir sveikinimų. Vieni jų kartojasi,
kiti – tokie, kokių nė su žiburiu
niekur kitur nerasi! Šių šv. Vely-
kų proga sulaukiau daug sveiki-
nimų – dauguma jų atsiųsti el-
būdu, su pavasariniais vaizde-
liais, pražydusiais gėlių žiedais,
susiglaudusiais margučiais arba
mielais kiškučiais. Bene daugiau-
sia šiais metais palinkėjimų su-
laukiau iš kun. Kazimiero Ambra-
so – net 10! Visi palinkėjimai pra-
sideda žodeliu „tegul” ir kiekvie-
nas jų – prasmingas, nors akimir-
kai priverčiantis stabtelėti, įsi-
klausyti. Kunigas kviečia nepasi-
duoti aplinkai, nepasirinkti še-
šėlio vietoj saulės, kasdienybės
kelyje pasinaudoti smulkmeno-
mis, o nepalūžti dėl jų. O svar-
biausia, jis kviečia tikėti. Tikėti,
kad viskas bus į gera, o mūsų šir-
dyse, namuose ir veiduose atsi-
spindės ramybė, taika ir geru-
mas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Pradeda veikti nauja
interneto svetainė
Pasaulio mokslininkai tvirtina,

kad apie 0,6 proc. žmonių, nepriklau-
somai nuo lyties, rasės, tautybės ar
socialinės padėties, turi vieną iš
daugelio skirtingų autizmo atmainų.
Neseniai pradėjęs veikti naujas
privatus lietuviškas tinklalapis
www.aspergeris.lt siekia užpildyti
informacijos lietuvių kalba spragą.

Informaciniame tinklalapyje ne-
teikiamos asmeninės konsultacijos,
tačiau nurodoma, kur galima kreiptis
pagalbos, taip pat dalytis savo patir-
timi kviečiami visi, kuriems aktu-
alios autizmo bei įvairių jo atmainų
sukeliamos problemos.

Naujasis privačia iniciatyva ir
lėšomis įsteigtas tinklalapis skirtas
ne tik tiems, kurie jau susidūrė su
autizmu ir jo keliamomis proble-
momis, bet ir tiems, kurie galbūt dar
tik mėgina suvokti, kas jų šeimos
gyvenime negerai.

Autizmas – ne liga, bet neu-
rologinis žmogaus raidos sutrikimas,
išliekantis visą gyvenimą ir lemiantis
jo kokybę. Jungtinių Tautų Genera-
linė Asamblėja, atkreipusi dėmesį į
tai, kad šio sutrikimo paveiktų vaikų
skaičius visame pasaulyje smarkiai
didėja, 2007 metų pabaigoje balan-
džio 2-ąją dieną paskelbė Pasauline
žinių apie autizmą diena.

Bernardinai.lt

Maisto specialistai
įspėja dešrelių nekepti

ant laužo
Maisto kokybę kontroliuojantys

specialistai sako, kad Lietuvos par-
duotuvėse parduodamos rūkytos deš-
relės netinkamos kepti ant laužo.
Mat šiuose gaminiuose esantys kon-
servantai kepant virsta žmogaus
sveikatai pavojinga medžiaga. Tačiau
gamintojai neprivalo įspėti, esą tai
pačių pirkėjų reikalas.

Parduotuvėse yra keliolika rūšių
dešrelių, kurios, pasak specialistų,
iškeptos virš atviros ugnies ar kep-
sninėje pasidaro nuodingos, nes jose
yra konservantų – nitritų. „Šių deš-
relių mes negalime kepti grilyje ant
atviros ugnies, kadangi dūmuose
esantys fenoliai jungiasi su nitritais
ir taip susidaro pavojingi sveikatai
nitrozofenoliai”, – sako Irena Pečiu-
lienė, Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos specialistė.

Maisto kokybės žinovai sako,
kad kone visose parduodamose vir-
tose ar rūkytose dešrelėse ir dešrose
yra konservantų, kurie pažymėti
ženklu E250, kitaip vadinamu nitri-
tinėmis druskomis. Maisto pramonė-
je juos griežtai nustatytais kiekiais
vartoti leidžiama ir gamintojai, pagal
dabar galiojančią tvarką, neprivalo
įspėti vartotojo, kad produktas gali
turėti šalutinį poveikį. Apžiūrėję par-
duotuvėse siūlomų dešrelių etiketes,
kuriose parašyta, kad produkte yra
konservanto E250, jokių užuominų
apie tai, kad jos netinkamos kepti ant
laužo, neradome.

Maisto ir veterinarijos tarnyba
sako, kad dabar galiojanti tvarka yra
netobula, bet kol kas įstatymų pakei-
timų nenumatyta, esą konservanto
E250 poveikį žmogaus sveikatai Lie-
tuvos maisto specialistai dar tiria.
Rekomendacija nitritų turinčių ga-
minių nekepti virš atviros ugnies
galioja jau seniai, tokias dešreles ga-
lima tik virti arba troškinti.

Lina Laurinaitytė
LTV „Šiandien”

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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Kai politika susikerta
su religija

ALEKSAS VITKUS

Kai šių metų pradžioje Notre Dame, turbūt paties žymiausio
Amerikos katalikų universiteto, prezidentas kun. John I. Jen-
kins pakvietė naująjį JAV prezidentą Barack H. Obama pasa-

kyti kalbą šiemet šį universitetą baigiantiems („commencement”) stu-
dentams ir kai Obama tą kvietimą priėmė, spaudoje pasirodė krūva pa-
sisakymų prieš ir už tą kvietimą.

Gal būtų tikslu skaitytoją pirmiausiai trumpai supažindinti su pačiu
Notre Dame universitetu ir jo istorija. Jis buvo įsteigtas 1842 m. kaip ka-
talikiško nusistatymo aukštoji mokykla rengti gyvenimui katalikišką jau-
nimą. Jo pirmasis prezidentas buvo kun. Edward Sorin. Pradžioje buvo
priimami tik vyrai studentai, ir tik 1972 m., garsaus kun. Theodore M.
Mesburgh vadovavimo metu, į universitetą buvo pakviestos merginos. Ja-
me dabar studijuoja apie 12,000 studentų, 47 proc. – merginos. Dabarti-
nis prezidentas kun. Jenkins perėmė vadovavimą 2005 m. Perimdamas
naujas pareigas, Jenkins pabrėžė savo norą universitetą paversti tyrimų
įstaiga, kurioje būtų gerbiama etika, apjungianti tikėjimą ir mokslą. Da-
bar kai kas abejoja, ar tuo kvietimu Jenkins nepamiršo savo atsakomybės
universitetą išlaikyti katalikišku.

Patrick J. Buchanan, kelis kartus buvęs kandidatu į prezidentus, žymus
komentatorius, kelia klausimą – ar Notre Dame bus galima vadinti tikrai
katalikišku universitetu, jei jo vadovas kviečia prezidentą Obama mokslo
metų pabaigos paskaitai ir dar žada jam suteikti teisės garbės doktoratą?
Žmogui, kas jis bebūtų, kuris, tapęs prezidentu, per nepilnas pirmąsias šim-
tą savo prezidentavimo dienų spėjo išleisti visą virtinę įsakų, kurie labai
skaudžiai pažeidė keliolika pagrindinių Katalikų Bažnyčios moralės ir
etikos dogmų? Apie jas buvau visai neseniai (2009 m. balandžio 4 d.) rašęs
straipsnyje „Katalikų Bažnyčiai vėl reikės gintis”, todėl čia jų nekartosiu.

Ir jeigu Pepperdine University teisės prof. Douglas W. Kmiec kvietimą
prezidentui Obama kalbėti Notre Dame studentams vadina puikia proga
studentus sudominti pragmatiškomis diskusijomis, Buchanan atsako, jog
„commencement” iškilmės studentams nėra nei tinkama data, nei vieta,
lyg koks pasaulyje pagarsėjęs London Hyde parkas, kur bet kas gali reikš-
ti savo nuomonę ir bet kas gali tai nuomonei pritarti ar nepritarti. Nors
Notre Dame prezidentas Jenkins ir tvirtina, kad Obama pakvietimas nėra
neginčijamo Katalikų Bažnyčios mokslo dėl gyvybės šventumo atsisaky-
mas, jis kartu ir gailisi, kad vietinis vyskupas John d’Arcy, kuriam prik-
lauso ir South Bend, IN mieste prisiglaudęs Notre Dame universitetas, su
juo nesutinka ir yra nutaręs tas iškilmes boikotuoti. „Nors Obama sakosi
atskyręs politiką nuo mokslo, jis iš tikrųjų atskyrė mokslą nuo etikos ir
taip leido Amerikos valdžiai, pirmą kartą jos istorijoje, naikinti nekalto
žmogaus gyvybę”, – aiškino vyskupas.

Filosofijos profesorius Ralph McInerny, sužinojęs apie Obama pakvie-
timą, įtardamas, kad tai buvo, kaip dažnai atsitinka, universitetų vadovų
bandymas užmegzti glaudesnį ryšį su politikos galingaisiais, pareiškė:
„Notre Dame tuo kvietimu nustojo teisės vadintis katalikišku universite-
tu.” Todėl ir kyla klausimas: „Jei Notre Dame universitetas yra mokyto-
jas bei pavyzdys amžinųjų tiesų apie Dievą ir Žmogų, iš kur, jei ne iš Notre
Dame auditorijų, turi būti girdima tų tiesų gynyba?, – klausia Buchanan.

Kmiec prisimena ir seną, jau pensijon išėjusį, buvusį Notre Dame prezi-
dentą kun. Theodora M. Hesburgh, kuris per 35 metus vairavo universi-
teto politiką ir buvo JAV žmogaus teisių komisijos pirmininku. Palyginda-
mas jį su kitu teisių kovotoju Barack Obama, Kmiec išsako tokią viltį: „Jei
mes norime kada nors gyventi taikoje su kitais, turime atrasti kelią, kaip
suderinti įvairius vienos grupės ar religijos įsitikinimus su gerove visoms.”
Ar beveik jau apakęs 92 metų kun. Hesburgh taip galvoja, Kmiec nepasakė.

Komentatorius George Weigel šitaip svarsto: „Jei Notre Dame prez.
kun. Jenkins būtų pakvietęs Obama kokia nors kita proga svarstyti kartu
su katalikų intelektualais kokius nors klausimus apie žmogaus gyvybės
neliečiamumą, aš mielai su tuo sutikčiau. Tokiems ir panašiems debatams
ir yra reikalingi didieji universitetai. Bet iškilmingos mokslo metų pabai-
gos paskaita nėra joks debatas.” O garbės daktaro laipsnio suteikimas te-
gali būti suprastas tik kaip Notre Dame universiteto vadovų atsižadėji-
mas katalikiškų doktrinų, kuris uždės patvirtinantį antspaudą ant Oba-
ma priešgyvybinio požiūrio filosofijos, kuri yra griežtai priešinga Bažny-
čios mokymui.

Chicago vyskupijos kardinolas Francis George, JAV vyskupų konferen-
cijos pirmininkas, pasisakė buvęs nustebęs ir nusivylęs tokiu nesupranta-
mu kun. Jenkins prezidento Obama pakvietimu į Notre Dame gegužės 17
d. iškilmes. Pasakęs, kad jis vis dar veda dialogą su kun. Jenkins, George
aiškino, jog „Notre Dame vadovai, išsiuntę tokį pakvietimą, turbūt nebu-
vo pakankamai įsigilinę į katalikiško universiteto esmę ir sampratą.”

„Chicago Tribune” savo balandžio 3 d. vedamajame vis dėlto kardino-
lą išbarė už jo tokį prezidento Obama „įžeidimą”. Vedamasis visiškai ne
vietoje šitaip priekaištauja: „Kardinole, kiek, manai, katalikų, lapkričio 4
d. iki ašarų sujaudintų, džiaugėsi, kad prezidentu buvo išrinktas pirmas
afroamerikietis? Kiek katalikų norėtų išgirsti debatus apie dėsnius, nors
Katalikų Bažnyčia juos laiko nediskutuojamais?”

Rašant šiuos žodžius, dar nesigirdėjo, kokia bus Vatikano reakcija, nors
yra žinomas popiežiaus Benedict XVI pasakymas, jam lankantis Jungtinė-
se Amerikos Valstijose: „Bet koks bandymas akademinės laisvės pagrindu
pateisinti pažiūras, prieštaraujančias tikėjimui ir Bažnyčios mokslui, ne
tik sumenkina, bet ir išduoda (katalikiško) universiteto prigimtį ir misiją.”

PASCHA – ESMINGIAUSIA
VELYKŲ PATIRTIS

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Velykos yra džiaugsminga pava-
sario šventė, sklidina naujos gyvybės
pumpurų, blausių pirmųjų žiedų, raš-
tuotų ir spalvingų margučių, iškil-
mingų bažnytinių apeigų. Ši šventė
daugeliui žmonių siejasi ir su malo-
niu pasižmonėjimu, sočiomis vaišė-
mis ir šventinės atvangos pramogo-
mis. Buitinė Velykų švenčių plotmė
Lietuvoje vyrauja. Ji reikalinga. Ji
padeda žmogui nusipurtyti kasdieny-
bės dulkes, atsitolinti nuo nepabai-
giamų darbų, akimirkai stabtelėti
ties gyvybės pergalės prieš mirtį
pažadu.

Tačiau buitine šventės plotme
Velykų prasmė nesibaigia. Visos Ka-
talikų Bažnyčios – tiek dvasininkų,
tiek ir sąmoningų krikščionių pa-
sauliečių – pareiga siekti, kad dau-
giau žmonių galėtų džiaugtis ne vien
buitiniu arba regimuoju Velykų
pradu, bet galėtų pergyventi ir as-
meninį persikeitimą, laiduojantį ne-
regimą, dvasinį Velykų švenčių klodą.
Senojo Testamento žodžiais tariant,
tai būtų Paschos arba Perėjimo išgy-
venimas, kurį žydai mini kaip išėjimą
iš Egipto nelaisvės į Pažadėtąją Žemę
ir kurį Kristus – savo kraujo auka –
pripildė naujos prasmės: Perėjimo iš
žmogaus būtį smelkiančio blogio,
nuodėmės nelaisvės į Kristaus teikia-
mą Prisikėlimo ir atsimainymo lais-
vę.

Šitas Perėjimo suvokimas ir jo
apmąstymas būtų pats esmingiausias
Velykų švenčių pradas. Susieti savo
gyvenimą, savo asmeninę patirtį ir
apsisprendimus su Kristaus įvykdytu
žygiu, Jo mirtimi, Prisikėlimu ir gy-
venimu, būtų tiesioginė žmogaus
atsinaujinimo pastanga, jo asmeninis
žygis „senojo” žmogaus perkeitimo
link.

Mūsų tautos dvasinio ir fizinio
išsilaisvinimo žygis, prasidėjęs 1990

metų Kovo 11-ąją, turi nemaža pana-
šumų su žydų išėjimu iš Egipto ne-
laisvės. Iš pradžių laisvės euforija už-
degė beveik visus be išimties, atvedė
minias žmonių į bažnyčias, šimtatūk-
stantiniais tiražais siūbtelėjo nauja
spauda. Po to buvo stebimas ne ma-
žiau ryškus atoslūgis.

Tačiau tai vargu ar yra nusivy-
limo ar net pasmerkimo vertas reiš-
kinys. Tai labai žmogiška ir supran-
tama. Ir senovės žydai, entuziastin-
gai pasikėlę išeiti iš Egipto vergovės,
patyrę vargo bei nepriteklių, burbėjo
prieš Mozę, nepaisant Dievo rodomų
ženklų ir stebuklų. Ne visi žmonės
aukštesnių dalykų ilgisi labai sąmo-
ningai, juo labiau – ištvermingai jų
siekia. Daugeliui jie yra brangūs tol,
kol nereikalauja asmeninio apsiribo-
jimo ar aukos. Natūralu, dalyvaujan-
čiųjų ar norinčiųjų tęsti pradėtą žygį
skaičius, dažniausiai, mažėja.

Kaip ir senovės žydai kelionėje
per Sinajaus dykumas, kad ir mur-
mėdami, priekaištaudami vedliams
ar kartais net ir nusigręždami nuo
savo pirmykščio apsisprendimo dėl
prarastos tariamos gerovės vergijoje,
lietuviai irgi tęsia savo kelionę į Pa-
žadėtąją Žemę – dvasinio išsivadavi-
mo iš vergystės blogiui Žemę, kuri iš
esmės yra niekad galutinai nepasie-
kiamas idealas.

Dvasinės laisvės teritoriją – lais-
vės nuo žmogaus būtį smelkiančio
blogio, nuodėmės – pašauktas ginti
kiekvienas žmogus. Pascha arba Pe-
rėjimas velykinių varpų gaudesiu
kviečia į žmonijos atpirkėjo Kristaus
teikiamą Prisikėlimo ir Atsimainymo
laisvę, žadina tapti tiesos rezistentu –
kantriu ir ištvermingu piligrimu, jo
maldininkiškoje kelionėje per gyve-
nimą už žmogaus vertės pripažinimą,
tarpusavio solidarumą ir artimo mei-
lę.

Balsas.lt
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Trys šventės – kartu
MARGARITA VENCIUS-REDD

Trys Lietuvai ir lietuviams bran-
gios šventės buvo iškilmingai atšvęs-
tos kovo 15 d., sekmadienį, Sunny
Hills, FL, Lietuvių Bendruomenės
telkinyje.

Kaip visada, iškilmės prasidėjo
11 val. ryte Šv. Teresės bažnyčioje,
įnešant Lietuvos trispalvę vėliavą. Ją
įnešė A. Savickas ir šalia jo tautiniais
drabužiais pasipuošusios J. Čepukie-
nė ir V. Zubavičienė. Šv. Mišias kon-
celebravo du kunigai: parapijos kle-
bonas monsinjoras Francis Szczyku-
towicz ir svečias iš Lenkijos, kun. Ta-
deusz Rudnik.

Šiai ypatingai šventei skirtą pat-
riotišką pamokslą pasakė msgr.
Szczykutowicz. Jis pasveikino visus
parapijiečius brangios šventės proga,
vis paminėdamas Lietuvos vardo tūk-
stantmetį.

Vargonuojant G. Beleckienei, gie-
dojo „Antros jaunystės” choras. Ele-
na Žebertavičienė solo atliko visų
mėgstamą giesmę „Ave Maria” (muz.
Hutter).

Po pertraukos, antrą valandą po
pietų, parapijiečiai ir svečiai susirin-
ko į šventiškai išpuoštą salę. Šventėje
dalyvavo net 72 dalyviai.

Salės priekyje, prieš publiką,
nuotaiką kėlė K. Redd sukurtas pla-
katas „Congratulations Lithuania
Celebrating Millenium 1009–2009”.
Visi šie žodžiai užrašyti lyg ant tris-
palvės vėliavos, o viduryje – Vytis ir
Lietuvos žemėlapis. Šalia žvakės ir
gėlių puokštė.

A. Vyšniauskienės ir A. Savicko
pastangomis buvo surengta įdomi
gintaro papuošalų paroda bei A. Sa-
vicko sukauptų lietuviškų monetų al-
bumas. Išdėstytos knygos apie Lietu-
vą ir albumas, primenantis maždaug
15 metų Bendruomenės saviveiklinę
veiklą.

Lietuvos Nepriklausomybės 91
metų paskelbimo akto ir Kovo 11-
osios 19–ųjų metinių bei Lietuvos

vardo 1000-mečio minėjimą vedė LB
pirmininkė E. Žebertavčienė.

Po trumpo pasveikinimo, visiems
atsistojus, įneštos ir pagerbtos Lie-
tuvos ir Amerikos tautinės vėliavos.
Sugiedoti himnai. Minėjime dalyva-
vęs jauniausias dalyvis Sean Bagužis
buvo pakviestas uždegti žvakes. Ty-
los minute pagerbti kovotojai, žuvę
už Tėvynės laisvę ir per metus miru-
sieji bendruomenės nariai: S. Estkie-
nė, E. Sadauskas, V. Beleckas. Šven-
tinę invokaciją perskaitė kun. Izido-
rius Gedvila. Perskaitytas Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės šventinis sveikinimas.

Pakviesta Margarita Vencius-
Redd anglų kalba supažindino kita-
taučius svečius apie šventę, aiškiai
nušviesdama jos reikšmę mūsų Tė-
vynei Lietuvai.

Neatvykus pagrindiniam prane-
šėjui Kęstučiui Miklui, Florida apy-
gardos pirmininkui, Lietuvos vardo
tūkstantmečio pranešimą perskaitė
Julija Nakienė.

Toliau vyko meninė programa,
kurią pradėjo skaitovė Bronė Nakie-
nė, jausmingai perskaitydama J. Ais-
čio eiles „Lietuva”. Neatsiliko ir Valė
Zubavičienė, perskaičiusi „Tėvynė
sapnuose” (Marijos Sims-Černecky-
tės), „Skrenda mintys į Tėvynę” (S.
Sližio), padainavo Onė Adomaitienė
ir E. Žebartavičienė.

„Antros jaunystės” choras, vado-
vaujamas G. Beleckienės, atliko tris
dainas. Buvo renkamos aukos JAV
LB veiklai paremti ir solidarumo na-
rio mokestis už 2009 metus.

LB pirmininkė padėkojo visiems
atvykusiems, prisidėjusiems prie
šventės surengimo, ir pakvietė prie
vaišių stalo, apkrauto gardžiais apy-
linkės moterų keptais pyragais, kve-
piančia kavute ir stiprybę palaikan-
čiu vynu.

Ilgai bendravome, pajausdami
Tėvynės artumą ir sielos džiaugsmą
būdami kartu.

Vėliavų pagerbimas (iš k.): V. Zubavičienė, J. Mačiulaitis, M. Vencius-Redd,
R. Šlaitaitė, A. Savickas ir J. Mamaitytė.

Sunny Hills LB minėjimą organizavusieji (iš k.): A. Nakas (vicepirm.), J.
Čepukienė, E. Žebertavičienė (pirm.), M. Vencius-Redd, J. Mamaitytė ir A.
Savickas.

ÍIAURÈS VAKARÛ INDIANA

Šiaurės vakarų Indianos
lietuviai šventė Lietuvos
Nepriklausomybės dieną

DANUTÈ BAÇIAUSKAS

Š. m. kovo mėn. 15 dieną Šiaurės
Vakarų Indianos lietuviai, gausiai su-
sirinkę nuostabiame Beverly Shores
miestelyje, apsuptame gražios, lyg
auksinės Kuršių nerijos kopos, šven-
tė Lietuvos Nepriklausomybės dieną.
Tradiciškai paminėti šią kiekvienam
lietuviui brangią dieną pakvietė Be-
verly Shores Lietuvių klubas, gyvuo-
jantis jau daugiau kaip 50 metų.

Minėjimas sutapo su tradicinė-
mis šv. Mišiomis, jau daugelį metų
vykstančiomis lietuvių kalba (!) kas
trečią kiekvieno mėnesio sekmadienį
Šv. Onos Kopų bažnyčioje Beverly
Shores, IN. Šv. Mišias aukojo kun.
Antanas Gražulis, SJ, atvykstantis iš
Jaunimo (Jėzuitų) centro Čikagoje.
Šv. Mišių metu giedojo kaskart vis
labiau apylinkėse garsėjantis parapi-
jos lietuvių choras, vadovaujamas
meno vadovės Revitos Rudzevičienės.

Pasibaigus šv. Mišių aukai, po
trumpos pertraukėlės, minėjimą pra-
dėjo Beverly Shores Lietuvių klubo
pirmininkas dr. Vidas Noreika. Prita-
riant chorui, valstybinius JAV ir Lie-
tuvos himnus sugiedojo Laima Kau-
paitė. Tradiciškai buvo uždegta Did-
vyrių atminimo žvakė, kurią uždegė
Lietuvos Šaulių sąjungos garbės šau-
lys Klemensas Stravinskas. Tylos
minute buvo pagerbti žuvę už Tėvy-
nę. Lietuvos Nepriklausomybės pa-
skelbimo aktą lietuvių ir anglų kal-
bomis perskaitė klubo vicepirminin-
kas Saulius Dačiola su dukra Guoda
Dačiolaite.

Pagrindinę renginio viešnią, Lie-

tuvos Respublikos generalinio kon-
sulato Čikagoje gen. konsulę Skaistę
Aniulienę pristatė ilgametis klubo
pirmininkas Jonas Vaznelis. Gen.
konsulė perskaitė įdomų pranešimą
apie Lietuvos, kaip valstybės, vysty-
mąsi nuo jos vardo paminėjimo prieš
tūkstantį metų iki šių dienų. Ji at-
sakė ir į visiems išeiviams rūpimą
Lietuvos, kaip antrosios pilietybės,
klausimą, taip pat paragino aktyviau
balsuoti artėjančiuose Lietuvos Pre-
zidento rinkimuose. Oficiali minėji-
mo dalis pasibaigė visų sugiedota
,,Lietuva brangi”.

Minėjime buvo ir meninė-kultū-
rinė dalis. Šią puikią, saulėtą pavasa-
rio dieną sulaukėme svečių iš India-
napolio Lietuvių Bendruomenės – lie-
tuvių folkloro kapelos ,,Biru bar”.
Skambant linksmai liaudiškai muzi-
kai, smagioms polkutėms, neliko abe-
jingų: visi lingavo ir plojo į taktą. Vi-
siems – ir mažiems, ir dideliems –
buvo smagu. Lietuvių klubo moterys
tradiciškai pasirūpino vaišių stalu.

Neseniai atsinaujinusi Beverly
Shores Lietuvių klubo valdyba dėkoja
visiems dalyvavusiems svečiams, klu-
bo nariams ir kitiems Illinois, India-
na, Michigan valstijų lietuviams, pa-
dėjusiems suorganizuoti šią nuosta-
bią šventę.

Smagu buvo matyti, kad susido-
mėjimą renginiu parodė ne tik abiejų
paskutinių emigracijos bangų lietu-
viai, jaunimas, Lietuvos Respublikos
generalinis konsulatas Čikagoje, bet
trečios ar net ketvirtos kartos vieti-
niai lietuvių kilmės amerikiečiai!

Smagu buvo matyti, kad susidomėjimą renginiu parodė ne tik abiejų pas-
kutinių emigracijos bangų lietuviai, bet trečios ar net ketvirtos kartos
vietiniai lietuvių kilmės amerikiečiai!
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Šv. Velykos vidurio Anglijoje
Iškilmingas šv. Mišias Šv. Bar-

nabas katedroje aukojo JE Notting-
hamo vyskupas Malcolm McMahnam
drauge su katedros kunigais ir lietu-
viu kunigu Algirdu Akelaičiu iš
Popiežiškos lietuvių kolegijos Ro-
moje, dabar ruošiančiu licenciato
darbą Biblicum Grigaliaus universi-
tete, Romoje.

Nepaprastai įspūdingose Velyk-
nakčio Mišių aukojimo iškilmėse,
trukusiose beveik tris valandas, daly-
vavo ir vietos lietuviai bei Notting-
hamo universitetų studentai. JE vys-
kupas labai vaizdingai ir įtaigiai
paaiškino Šv. Velykų prasmę bei at-
skleidė Kristaus prisikėlimo stebuk-
lą. Jis pakrikštijo 14 žmonių, sutvir-
tinimo sakramentą gavo dar daugiau
katalikų.

Šv. Velykų rytą iškilmingas šv.
Mišias kun. Akelaitis aukojo pilnoje
Lietuvių katalikų centro – Židinio
koplyčioje Nottinghame, kurioje
telpa apie šimtas žmonių. Savo pa-
moksle, konkrečiais, taip reikalingais
šiais laikais įtaigiais pavyzdžiais
kunigas perteikė Kristaus prisikėli-
mo prasmę ir kiekvieno iš mūsų
pasikeitimo, išsivadavimo iš nuodė-
mių būtinybę.

Šv. Velykų dienos mišias kun.
Akelaitis aukojo pilnoje Visų Dvasių
bažnyčioje Peterborough, kur dalyva-
vo 225 vietos ir apylinkių lietuviai.
Jie buvo sužavėti įtaigiu pamokslu,
kai savo paties pateiktu pavyzdžiu
kunigas parodė tikėjimo galią ir
atskleidė prisikėlimo gėrį.

Po iškilmingų Mišių Didžiosios
Britanijos Lietuvių katalikų bendri-
jos pirmininkas Steponas Vaitke-
vičius su žmona Olga pakvietė svečią
kunigą ir aktyvesnius vietos lietuvius
prie gausaus šventinio stalo savo
jaukiuose namuose.

Nuoširdžiausia padėka JE vys-
kupui Juozui Žemaičiui už šventinį
sveikinimą Nottinghamo ir apylinkių
lietuviams. Didelė padėka Notting-
hamo lietuvėms šeimininkėms, ypač
Genutei Juozelskienei, Elenai Ci-
ganskienei ir dr. Rūtai Furmonavi-
čienei; Olgai ir Steponui Vaitkevi-
čieniams bei Peterborough Kolumbo
riteriams. Nuoširdžiai dėkojame Lon-
dono lietuvių klebonui kun. Petrui
Tverijonui, išrūpinusiam tokį gerą
lietuvį kunigą iškilmingoms Šv. Ve-
lykų šventėms Vidurio Anglijoje.

Dr. Darius Furmonavičius

NOTTINGHAM, DIDÑIOJI BRITANIJA

Mieli tautiečiai,

Sveikinu Jus šventų Velykų proga!

Tegu ši vilties kupina prisikėlimo šventė atneša šilumos, šviesos
ir džiaugsmo Jums ir Jūsų namams.

Lai Dievo palaima ir dvasios ramybė lydi Jus visus ateinančius
metus. Tegu suteikia stiprybės ir vienybės, kad išlaikytumėt ir to-
liau puoselėtumėt lietuvybės dvasią.

Tad švęskime kartu vilties ir atgimimo šventę visuose pasaulio
kraštuose!

Linksmų šventų Velykų!

Jūsų,
Vygaudas Ušackas

Mieli tautiečiai,

Sveikinu Jus Šventų Velykų proga. Tegul pavasarinė atgimimo
šventė pripildo Jūsų namus gėrio, grožio ir vilties. Linkiu Jums ir
Jūsų šeimai saulėto ir džiaugsmingo Šv. Velykų sekmadienio, spal-
vingų margučių bei neblėstančių šypsenų!

Nuoširdžiai Jūsų,
Skaistė Aniulienė
Generalinė konsulė

Kun. Algirdas Agelaitis (viduryje) Lietuvių katalikų centre - Židinyje.

Nudžiugau per anksti
„Draugas”, kovo 18 d., puslapis 2

,,Emilijos Platerytės būreliui – 25!”
Padedu „Draugą” ir džiaugsmingai
susimąstau: labai malonu, kad mūsų
heroję Platerytę gerbia ir garsina
jaunuoliai. Nedaug tautų gali girtis
tokiomis herojėmis kaip mūsų Lie-
tuvos Platerytė. Su smalsumu čium-
pu „Draugą” ir pradedu skaityti:
Saulėtą, gražią 2008 m. lapkričio 2
dieną „Emiliūtės” šventė savo būre-
lio 25-metį. (...)

Perskaitau iki paskutinio žode-
lio, bet nerandu nė vienu žodeliu pa-
minėtų Platerytės kilnių darbų Lie-
tuvai, nepaminėta net jos kilmė...
Gaila, kad tik jos, Emilijos Platery-
tės, garsus vardas naudojamas tokia-
me mažame mergaičių būrelyje.

Kodėl negalėtų ta brangi mums
pavardė ir vardas būti plačiai gerbia-
ma, garsinama visam pasauliui, o ne
tik mažame mergaičių būrelyje? Ko-
dėl neturime viešų metinių minėjimų

pagerbti ir pagarsinti mūsų heroję?
Kodėl gausios organizacijos, klubai,
tautiniai pastatai nepavadinami jos
vardu?

Taip, nudžiugau per anksti, bet
pasinaudodamas šia proga nuošir-
džiai raginu seses „Emiliūtes”, bro-
lius skautus, visus ateitininkus, šau-
lius, visas organizacijas kelti lietuviš-
ką patriotizmą, kuris iš baimės sle-
piamas, nes kas nors tautiškumą gali
pavadinti nacionalizmu.

Yra labai daug Lietuvai garbingų
datų, kurias reikia minėti kasmet,
aiškiai ir drąsiai kelti ne vien Lietu-
voje, bet ir visame pasaulyje, kur yra
lietuvių.

Rekomenduočiau minėti gedulo
dieną – Lietuvos uniją su Lenkija.
Patriotinėmis dienomis laikyti sukili-
mus prieš Rusijos carinę okupaciją
1836 ir 1863 metais, kur labai svarbų
vaidmenį vaidino Emiliūtė. Minėti
Lietuvos Nepriklausomybės dieną

Vasario 16-ąją. Dar ir šiais laikais yra
mokyklų Lietuvoje, kur jaunimas
švenčia Valentino dieną, nes gali pa-
silinksminti be atsakomybės ir prie-
žiūros. Būtina minėti ir priminti mū-
sų sostinės Vilniaus okupacijos dieną,
Klaipėdos prijungimo dieną, Lietuvos
kariuomenės dieną, 1938 metų lenkų
ultimatumo dieną, Molotovo-Rib-
bentropo sąmokslo dieną, komunisti-
nės Rusijos okupaciją, Birželio 15-ąją
(1940 m.), Juodąjį savaitgalį – masi-
nius trėmimus Birželio 13–15 d.
(1941 m.), Antrojo pasaulinio karo
pradžią – Birželio 22 dieną, Birželio
23 dienos sukilimą prieš Stalininę
okupaciją, Birželio 24–25 dienas –
Rainių kankinių dieną.

1944 metų spalio 10 d. kovos už
Lietuvą su sovietais prie Sedos. Par-
tizanų sambūrių ir kovų dienas, pas-
kutinio partizano nužudymo dieną,
didžiųjų masinių tremčių dienas, Ko-
vo 11-ąją sukilimo dėl Nepriklauso-
mybės dieną ir t. t.

Turime labai daug vertingų pa-
minėtinų dienų ir tik per savo tautos
gerbimą ir parodytą meilę išaugin-
sime patriotizmą, kurio mums reikia
kaip oro ir vandens, kad išliktume,
augtume ir stiprėtume. Suprantama,

kad yra ir bus tokių, kuriems tas ne-
patiks, bet ar mes galime visų norus
patenkinti? Ir man daug kas nepatin-
ka, bet nebandysiu pakeisti.

Dirbkime dėl Lietuvos garbės ir
gerovės.

Jei Amerika galėjo savo katile iš-
tirpinti mases įvairaus plauko, įvai-
rių tautybių, spalvų, tikėjimų žmo-
nių, mums būtų lengviau tai padary-
ti iš savų tautiečių. Labai krenta į
akis amerikietiškas tautiškumas:
vėliavos ant valstybinių įstaigų, ga-
myklų, parduotuvių, eisenos su vėlia-
vomis – didelėmis ir mažomis, vėlia-
vos ant automobilių, muzikantai, šo-
kėjos gatvėse žygiuoja su amerikie-
tiškomis dryžuotomis aprangomis,
net maži vaikiukai su vėliavėlėmis
rankose. O mes? Kodėl negerbiame
savo tautos, savo tautos simbolių?
Gal mus okupantai ar gyvenimas
kitur paveikė, vietinis nacionalizmas
persunkė mus, kad užmiršome kas
esame? Susimąstykime ir nebijokime
būti tautiniais lietuviais. Kai tautiš-
kumas dings, kartu dings ir mūsų
maža Lietuva.

Algis Virvytis
Boston, MA
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R. Vyšniauskas iškovojo bronzâ

Somalio piratai paleido lietuvî

Lietuvoje stažuosis išeivijos studentai

„The Economist” – apie Baltijos
õaliû ekonomikâ

Vilnius, balandžio 13 d. (Bernar-
dinai.lt) – Išankstiniais duomenimis,
tiesioginių užsienio investicijų Lie-
tuvoje šių metų pradžioje buvo siekė
31,48 mlrd. litų, tai yra 11,3 proc.
mažiau nei pernai.

Tiesioginių užsienio investicijų
sumažėjimą lėmė įmonių akcijų kai-
nų kritimas ir reinvesticijų sumažėji-
mas, nors tiesioginės užsienio inves-
ticijos į akcinį kapitalą ir kitą kapita-
lą padidėjo, pranešė Statistikos de-
partamentas.

Daugiausia Lietuvoje investavę
investuotojai iš Švedijos, Vokietijos,
Danijos, Estijos, Nyderlandų, Latvi-
jos. Tiesioginės investicijos iš 27 ES
valstybių narių sudarė 25,57 mlrd. li-
tų, iš NVS šalių – 1,85 mlrd. litų visų

tiesioginių užsienio investicijų.
Daugiausia investuota į apdirba-

mąją gamybą, nekilnojamojo turto,
nuomos ir kitos verslo veiklos įmo-
nes, finansinį tarpininkavimą, trans-
portą, sandėliavimą ir ryšius, didme-
ninę ir mažmeninę prekybą, elektros,
dujų ir vandens tiekimą.

Lietuvos įmonių tiesioginės in-
vesticijos užsienyje sudarė 4,88 mlrd.
litų ir buvo 31,7 proc. didesnės nei
prieš metus. Daugiausia investuota
Latvijoje, Rusijoje, Nyderlanduose,
Lenkijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje.
Lietuvos tiesioginės investicijos į 27
ES valstybes nares sudarė 3,54 mlrd.
litų (72,6 proc.) visų Lietuvos tiesio-
ginių investicijų užsienyje, į NVS ša-
lis – 1,03 mlrd. litų (21,2 proc.).

SPORTAS

Vilnius, balandžio 13 d. (Lietu-
viams.com) – Balandžio 8 d. Lietuvių
grįžimo į tėvynę informacijos centre
lankėsi Birutė Bublienė, kuri yra Lie-
tuvos išeivijos studentų stažuočių
programos (LISS) Lietuvoje sumany-
toja ir vedėja.

Šiuo metu ji vieši Lietuvoje ir ak-
tyviai sprendžia konkrečius kiekvie-
no stažuotojo darbo bei apsigyvenimo
Vilniuje birželio-liepos mėn. klasi-
mus. 24 studentai gyvens ir savano-
riškai dirbs įvairiose Lietuvos įstai-
gose, stengdamiesi prisidėti prie gim-
tinės ūkinio bei kultūrinio atgaivini-
mo, susipažindami su gyvenimo ypa-
tybėmis, gilindami kalbos žinias,
megzdami naujus profesinius ir drau-
gystės ryšius.

B. Bublienei aktyviai talkina ir
drauge keliauja JAV Lietuvių Bend-
ruomenės Krašto valdybos pirminin-
kas Vytas Maciūnas. Šis stažuočių
projektas, taip pat pirmieji ankstes-
nių metų stažuotojų įspūdžiai buvo
pristatyti specialioje sekcijoje XIV Pa-
saulio lietuvių mokslo ir kūrybos

simpoziume praeitų metų lapkričio
mėn. Lemonte.

B. Bublienės ir V. Maciūno apsi-
lankymas tapo gera proga susitikti su
Lietuvių gyvenusių užsienyje visuo-
meninės organizacijos (LGUVO) „Su-
grįžus” prezidentu Edmundu Atko-
čiūnu ir kitais šios organizacijos val-
dybos nariais.

Susitikimo dalyviai svarstė šios
organizacijos vietą tarp kitų organi-
zacijų ir įstaigų. Buvo pabrėžiama,
kad organizacija ir jos nariai gali būti
stiprus įrankis telkiant išsisklaidu-
sias po pasaulį lietuviškas mokslines
ir kūrybines pajėgas.

Kiekvienas dalyvavusių LGUVO
atstovų savo bendradarbiavimo nuo-
statas patvirtino labai konkrečiais as-
meniniais įsipareigojimais ir pagalba
stažuočių programai šiais ir ateinan-
čiais metais – sutarta dėl vienos stu-
dentės įdarbinimo Lietuvos tūkstant-
mečio direkcijoje dar šiemet, kelių
studentų apgyvendinimo vieno iš da-
lyvių namuose ir aptartos darbo gali-
mybės kitiems metams.

Î Trijû kryžiû kalnâ
kopè šimtai vilnieçiû

Sumañèjo užsienio investicijû

Vilnius, balandžio 13 d. (ELTA)
– Šimtai įvairaus amžiaus vilniečių
Didįjį penktadienį dalyvavo tradici-
nėje Kryžiaus kelio procesijoje į Trijų
kryžių kalną, prisimindami Jėzaus
Kristaus kančios kelią Jeruzalės gat-
vėmis nuo Poncijaus Piloto rūmų į
Golgotos kalną, kur Išganytojas buvo
nukryžiuotas.

Vilniaus arkikatedroje gailestin-
gumo vainikėlio pamaldomis procesi-
ją išlydėjo Vilniaus arkivyskupas

metropolitas kardinolas Audrys Juo-
zas Bačkis. Kryžiaus kelio procesiją
šįmet vedė ir medinį kryžių nešė Vil-
niaus arkikatedros administratorius
kunigas Robertas Šalaševičius, lydi-
mas uniformuotų kariūnų su deglais,
įvairių vienuolijų atstovų, kitų tikin-
čiųjų, dalyvavo ir Airijos ambasado-
rius Donal Denham su žmona. Kry-
žiaus kelio stotyse buvo skaitomi Vil-
niaus jaunimo maldos grupės pareng-
ti mąstymai.

Sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas. EPA-ELTA nuotr.

Vilnius, balandžio 13 d. (BNS) –
Somalio piratai paleido užgrobtą nor-
vegų tanklaivį ,,Bow Asir” ir įgulą,
tarp kurios narių buvo Lietuvos pilie-
tis. Lietuvos užsienio reikalų ministe-
rija pranešė, jog apie tai informavo
Norvegijos URM.

,,Laivas šiuo metu plaukia Keni-
jos link. Lietuvos pilietis yra sveikas,
jam nieko nenutiko. Reikalui esant,
visa konsulinė pagalba bus suteikta”,
– sakė URM Informacijos ir viešųjų
ryšių departamento vadovas Rolan-
das Kačinskas.

Užgrobtas 23 tūkst. tonų tank-
laivis priklauso Norvegijos bendrovei
,,Salhus Shippuing AS”, kuri ir derė-
josi su piratais. Pranešama, kad už

laivo paleidimą buvo sumokėta 2,4
mln. dolerių išpirka.

Bahamuose registruotą laivą pi-
ratai užėmė kovo pabaigoje. Jame bu-
vo 27 įgulos nariai, tarp jų – 19 filipi-
niečių, 5 rusai, po 1 lenką, norvegą ir
lietuvį. URM minėto piliečio tapaty-
bės neskelbia saugumo sumetimais.
Lietuvos pilietis pirmą kartą pakliu-
vo į Somalio piratų nelaisvę.

Pernai Somalio piratai šiame re-
gione užpuolė daugiau kaip 130 pre-
kybinių laivų, tai dvigubai daugiau
negu 2007 m., nurodo Tarptautinis
laivybos biuras. Šiais metais piratų
aktyvumas sumažėjo – pablogėjus
orams ir sustiprinus užsienio karinių
laivų budėjmą Adeno įlankoje.

Bukareštas, balandžio 13 d. (ELTA) – Rumunijos sostinėje Bukarešte
vykstančio Europos sunkiosios atletikos čempionato vyrų varžybų svorio ka-
tegorijoje iki 105 kg šeštadienį Lietuvos atstovas Ramūnas Vyšniauskas iško-
vojo bronzos medalį.

32-ejų metų klaipėdietis dvikovėje surinko 405 kg (rovimas 182 kg/stūmi-
mas 223 kg), tiek pat surinko ir ukrainietis Aleksej Torochtij (181/224). Lietu-
vos atstovui teko tenkintis trečiąja vieta, nes jis svėrė 650 g daugiau už var-
žovą iš Ukrainos. Nugalėjo rusas Vladimir Smorčkov – 411 kg (190/221).

R. Vyšniausko rezultatas stūmimo rungtyje tarp visų 15 dalyvių buvo ant-
ras, o rovimo – trečias. Pernai vykusiose Europos pirmenybėse Lietuvos sun-
kiaatletis buvo antras.

Kitas Lietuvos atstovas Modestas Šimkus – 370 kg (180/200) – užėmė
aštuntąją vietą.

Tradicinė Kryžiaus kelio procesija Vilniuje. ELTOS nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Tačiau šalių ekonomikos smunka

ir darosi vis sunkiau įgyvendinti biu-
džeto deficito reikalavimus. Naujoji
Latvijos vyriausybė su TVF derėjosi,
kad jai būtų leista viršyti sutartą 5
proc. deficitą, ir dėl to negavo 200
mln. eurų paskolos dalies.

Baltijos šalims netrūksta išori-
nės paramos. Europos rekonstrukci-
jos ir plėtros bankas šią savaitę suti-
ko suteikti pagalbą Latvijos bankui
„Parex”. TVF turi ir daugiau pagal-
bai skirtų pinigų. Tačiau svarbiausia
čia yra tai, kad po prisijungimo prie
ES neskubėdamos pertvarkas vyk-
džiusios Baltijos šalys dabar turi at-
pirkti prarastą laiką kaip tik tuo me-
tu, kai klimatas tam nėra labai tinka-
mas ir pasaulyje vyrauja visuotinis
nuosmukis.

Tiesa, matyti ir šiokia tokia pa-
žanga. Infliacija ir einamosios są-
skaitos deficitas mažėja. Tačiau to-
kios pertvarkos kaip vietinės savival-
dos supaprastinimas Estijoje vis dar
nėra įgyvendintos. Iš tiesų Baltijos
šalys atrodo ne taip blogai, jei jas ly-
ginsime su Vengrijos politika ir sko-
los persunkta šios šalies ekonomika.

Nė viena iš šių 3 valstybių nėra per-
nelyg atsivėrusi tarptautinėms finan-
sų rinkoms. Jų akcijomis, obligacijo-
mis ir valiutomis yra prekiaujama
nedaug. Daugumą šių šalių išorinės
skolos sudaro skolos šalyse veikian-
tiems Švedijos bankų padaliniams.
Dalis tų paskolų pražuvo nekilnoja-
mojo turto ir statybos rinkose, tačiau
su kita dalimi viskas yra gerai. Tol,
kol Skandinavijos bankai rems savo
investicijas, tol Baltijos šalims viskas
turėtų klotis gerai.

Visuomenės protestai šiose šaly-
se buvo ganėtinai ramūs ir taikūs, iš-
skyrus tik dvi išimtis Latvijoje ir Lie-
tuvoje. Estijos politika su savo itin
gerbiama koalicine vyriausybe atrodo
solidžiausiai. Vos mėnesį veikianti
naujoji Latvijos vyriausybė yra pla-
čiau atstovaujama ir atsikratė kai ku-
rių savo srityje nenusimanančių spe-
cialistų.

Lietuva laukia prezidento rinki-
mų, kuriuose kol kas tarp kandidatų
pirmaujančia laikoma ES biudžeto
komisarė Dalia Grybauskaitė. Jos fi-
nansiniai sugebėjimai netrukus gali
būti išbandyti, nes jau po rinkimų
Lietuva gali kreiptis pagalbos į TVF.



DRAUGAS, 2009 m. balandžio 14 d., antradienis 7

BEIJING
Kinijos Valstybės Taryba priėmė

sprendimą greičiau paversti Šancha-
jų tarptautiniu finansų ir transporto
centru, praneša vietos žiniasklaida.
Kaip mano stebėtojai, tai rodo, jog
Kinija ketina pasinaudoti istorine
finansinio nestabilumo pasaulyje ga-
limybe ir pokyčiais pasaulio finansų
žemėlapyje, kad greičiau įkurtų Šan-
chajuje pasaulinį finansų centrą,
pažymi žiniasklaida. Apžvalgininkų
nuomone, pastaruoju metu dėl krizės
pripažintų pasaulinių finansų centrų
aktyvumas smarkiai sumažėjo.

PATAJA
Rytų Azijos vadovų susitikimas

buvo oficialiai atidėtas nepavykus
užtikrinti pakankamo saugumo Tai-
lande, kuriame kilo dideli protestai
prieš šalies vyriausybę. Prieš vy-
riausybę protestuojantys ,,raudon-
marškiniai” apsupo viešbutį, kuria-
me apsistojo kai kurie Azijos šalių
vadovai, ir neleido jiems išvažiuoti.
Jie taip pat susitelkė prie konferenci-
jų centro, kuriame turėjo prasidėti
viršūnių susitikimas, pasiryžę neleis-
ti jam įvykti.

WASHINGTON, DC
Smurtas Irake tebėra tokio pat

lygio kaip 2003 m. ir JAV pajėgos bus
išvestos iki 2011 m., sekmadienį sakė
JAV pajėgų Irake vadas generolas
Ray Odierno, kuris taip pat perspėjo,
kad gali reikėti ir lankstumo dėl kai
kurių pereinamojo laikotarpio datų.
Generolas CNN sakė, jog nepaisant
neramumų protrūkio praėjusią sa-
vaitę, kovą per karinius veiksmus žu-
vusių žmonių skaičius yra mažiau-
sias nuo pat karo pradžios.

MEXICO
Mexico teigia, kad JAV šalyje

kursto organizuotą nusikalstamumą.
Meksikos ambasadorius JAV Artur
Sarukan paragino JAV sustabdyti kon-
trabandinių ginklų ir pinigų srautus
iš Jungtinių Valstijų į Meksiką, nes
tokiu būdu šalyje kurstomas orga-
nizuotas nusikalstamumas. Ambasa-
dorius teigia, kad pinigai ir ginklai,
nelegaliai patenkantys iš JAV į Mek-
siką, suteikia narkotikų karteliams
laisvę ,,užsiimti korupcija, papirkinė-
jimais ir žmogžudystėmis”. Šią savai-
tę Meksikoje lankysis JAV prezidentas.

Pasaulio naujienos

A. Lukašenka renkasi tarp
Rytû ir Vakarû

Išgelb∂tas Somalio pirat¨
pagrobtas JAV kapitonas

LONDONAS
Didžiosios Britanijos policija su-

laikė daugiau kaip 100 žmonių, įta-
riamų sąmokslu, siekiant padaryti
žalos vienam šalies energetikos siste-
mos objektų, praneša BBC. Suėmi-
mai buvo atlikti pirmadienį anksti
rytą viename Sneitono miestelio gy-
venamųjų rajonų. Policijos atstovai
nepraneša, į kokį šalies energetikos
sistemos objektą buvo pasikėsinta.

VARŠUVA
Lenkijoje per gaisrą namų netu-

rinčių neturtingų šeimų prieglaudoje
žuvo 21 žmogus, o dar 21 žmogus bu-
vo sužeistas, pranešė pareigūnai. Per
gaisrą 3 aukštų pastate Kameno Po-
morsko mieste Lenkijos šiaurės va-
karuose daugelis ten buvusiųjų iššo-
ko per langus ir patyrė kaulų lūžius.
Gaisras kilo socialiniame viešbutyje,
kuriame gyveno šeimos, laukiančios
socialinių būstų.

KIŠINIOVAS
Moldovos Konstitucinis teismas

liepė perskaičiuoti balsus, kaip to pa-
prašė prezidentas komunistas Vladi-
mir Voronin, kurio partijos pergalė
per balandžio 5 d vykusius parlamen-
to rinkimus sukėlė tūžmingas protes-
to akcijas Kišiniove. V. Voronin pa-
prašė teismą perskaičiuoti balsus,
tikėdamasis taip stabilizuoti padėtį
buvusioje sovietinėje respublikoje po
to, kai valdžios priešininkai buvo už-
ėmę ir nusiaubė vyriausybės pasta-
tus po rinkimų.

SEULAS
6 įtakingos pasaulio valstybės

šeštadienį suderino bendrą Jungti-
nių Tautų (JT) Saugumo Tarybos
(ST) pareiškimo dėl Šiaurės Korėjos
projektą, bet, specialistų nuomone,
raginimas sugriežtinti apribojimus
Pchenjanui geriausiu atveju bus sim-
boliškas. ,,ST smerkia raketos palei-
dimą, įvykdytą 2009 m. balandžio 5
d. Korėjos Liaudies Demokratinėje
Respublikoje, kuris prieštarauja
1718-ajai Saugumo Tarybos rezoliu-
cijai”, – rašoma pareiškimo projekte.

EUROPA

AZIJA

JAV

Minskas, balandžio 13 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Baltarusijos preziden-
tas Aleksandr Lukašenka, svyruojan-
tis tarp mėginančių daryti jam įtaką
Europos Sąjungos (ES) ir Kremliaus,
gali netekti Vakarų paramos, jeigu
pripažins atskilusių Gruzijos autono-
mijų nepriklausomybę.

Rusija įtikinėja sąjungininką
pasekti jos pavyzdžiu ir pripažinti
separatistinių Abchazijos ir Pietų
Osetijos suverenitetą. Gruzijos mėgi-
nimas pernai rugpjūtį susigrąžinti
pastarosios kontrolę virto 5 dienų ka-
ru, per kurį Rusijos tankai sustojo tik
už keliasdešimties kilometrų nuo
Tbilisio.

Sekdama Maskvos pavyzdžiu
separatistų nepriklausomybę pripaži-
no tik tolima Nikaragva, o Minskas
atidėlioja sprendimą, gaudamas iš
Rusijos paskolų, kurias specialistai
vertina kaip politinį mokestį.

,,Valdžios laukia sunkus pasirin-
kimas: pripažinti ar nepripažinti
Abchazijos ir Pietų Osetijos neprik-
lausomybę, – sakė agentūrai ,,Reu-
ters” vienas žinomiausių A. Lukašen-
ka kritikų Aleksandr Milinkevič. –
Valdžia turi nuspręsti, su kuo bus
Baltarusija: su Rytais ar su Vaka-
rais”. JAV atstovai pavadino Balta-

rusijos vadovą ,,paskutiniu Europos
diktatoriumi”. Jeigu A. Lukašenka
bus pakviestas į Rytų partnerystės
šalių vadovų susitikimą Prahoje
gegužės 7 d., tai gali būti jo pirmasis
per 10 metų oficiali kelionė į Vaka-
rus.

Neseniai lankydamasis Minske
ES užsienio politikos vadovas Javier
Solana įspėjo A. Lukašenka nepripa-
žinti Gruzijos separatistų. Maskva
tučtuojau sureagavo: URM apkaltino
Briuselį kišantis į Baltarusijos vidaus
reikalus.

Rusija suteikė Baltarusijai ilga-
laikes 1,5 mlrd. dolerių paskolas ir
žada skirti naujų išaugusioms dujų
kainoms padengti. Šaliai labai reikia
pagalbos: sumažėjus paklausai dėl kri-
zės Baltarusijos eksportas per pirmuo-
sius metų mėnesius sumažėjo 45 proc.

Opozicija įspėja apie pavojus.
,,Skolų duobė, į kurią mes krintame,
ekonominė priklausomybė nuo Rusi-
jos labai pavojingos” – sakė A. Milin-
kevič.

Tuo pat laiku, kai buvo suteiktos
Rusijos paskolos, Minskas gavo be-
veik 2,5 mlrd. dolerių paskolą iš
Tarptautinio valiutos fondo. Dėl šios
aplinkybės, specialistų nuomone, pa-
gerėjo santykiai su ES.

ŠIAURĖS AMERIKA

Washington, balandžio 13 d.
(,,Interfax”/BNS) – Sutikimą sureng-
ti specialiąją operaciją prieš Somalio
piratus, laikančius įkaitu Amerikos
kapitoną Richard Phillips, jeigu jam
grės neišvengiamas pavojus, asme-
niškai davė JAV prezidentas Barack
Obama, pranešė CNN.

Padėtis, kai R. Phillips gyvybei iš
tikrųjų grėsė neišvengiamas pavojus,
susidarė tuo metu, kai piratai nu-
kreipė jam į nugarą automatus. Kai
R. Phillips buvo išlaisvintas, B. Oba-
ma pasveikino jį kaip didvyrį, pava-
dinęs ,,pavyzdžiu visiems amerikie-
čiams”.

,,Per derybas dėl išlaisvinimo
operacijos vadas iš ‘Bainbridge’ (lai-
vo, dalyvavusio įkaito gelbėjimo ope-
racijoje) priėmė sprendimą, kad kapi-
tono gyvybei gresia tiesioginis pavo-
jus, ir 3 piratai buvo nužudyti”, –
pranešė JAV karinių jūrų pajėgų
viceadmirolas Bill Gortney. ,,Su pi-
ratu, pasidavusiu sekmadienį, elgia-
masi gerai, bet jo draugai, kurie to-
liau kovojo, sumokėjo už tai gyvybe”,
– nurodė jis. Pasak aukšto karinio

pareigūno, pats R. Phillips per iš-
laisvinimo operaciją nenukentėjo.

Kaip jau pranešta, R. Phillips bu-
vo laikomas įkaitu nuo trečiadienio,
kai Danijos laivą ,,Maersk Alabama”
su Amerikos piliečiais užpuolė piratai
Indijos vandenyne. Įgulai pavyko at-
remti puolimą, bet užpuolikai pagro-
bė laivo kapitoną.

Tuo tarpu vienas Somalio piratų
vadas pirmadienį pagrasino taikytis į
amerikiečius ir taip keršyti už JAV
kapitono išvadavimo operaciją, per
kurią žuvo 3 jo piratų grupės nariai.

,,Amerikiečių melagiai nužudė
mūsų draugus po to, kai jie sutiko
paleisti įkaitą be išpirkos, bet sakau
jums, kad šitas reikalas nuves prie
atkeršijimo ir mes ypač medžiosime
Amerikos piliečius, keliaujančius mū-
sų vandenimis”, – telefonu AFP iš
piratų bazės Eile sakė Abdi Garad.

,,Tai niekada nebūna pasaulio pa-
baiga ir mes dažninsime savo išpuo-
lius net ir labai toli nuo Somalio van-
denų ir kai kitą kartą sugausime Ame-
rikos piliečius, noriu, kad jie nesi-
tikėtų mūsų malonės”, – pareiškė jis.

Somalio piratai pagrasino taikytis į amerikiečius ir taip keršyti už JAV kapitono
išvadavimo operaciją, per kurią žuvo 3 piratų grupės nariai.
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LYDI ŠVENTADIENIS
Velykų sekmadienis

PASAULYJE PRASIDĖJO
NAUJAS VILTIES PAVASARIS

Benedikto XVI kalba ,,Urbi et orbi”
Brangieji broliai ir seserys Romoje

ir visame pasaulyje!

Iš širdies linkiu jums džiugių Ve-
lykų šv. Augustino žodžiais: „Resur-
rectio Domini, spes nostra – Viešpa-
ties prisikėlimas yra mūsų viltis.” Ši-
tuo tvirtinimu didysis Vyskupas aiš-
kino saviesiems tikintiesiems, jog Jė-
zus prisikėlė tam, kad mes, nors ir
mums lemta mirti, nepultume į nevil-
tį, manydami, jog mirtimi gyvenimas
galutinai užsibaigia. Kristus prisikė-
lė, kad mes turėtume viltį.

Iš tiesų, daugiausia nerimo žmo-
gui kelia klausimas: kas bus po mir-
ties? Į šį galvosūkį šiandienė liturgija
atsako, kad ne mirtis tars paskutinį
žodį, kad pabaigoje nugalės Gyvybė.
Šitas įsitikinimas remiasi ne papras-
tais žmogiškais samprotavimais, bet
istoriniu tikėjimo faktu: Jėzus Kris-
tus, nukryžiuotas ir palaidotas, pri-
sikėlė su savo šlovinguoju kūnu. Jė-
zus prisikėlė, kad ir mes, Jį tikintys,
turėtume amžiną gyvenimą. Šitas
skelbimas yra pats svarbiausias viso-
je Evangelijos žinioje. Tai ryžtingai
tvirtina šv. Paulius: „Jei Kristus neb-
uvo prikeltas, tai tuščias mūsų skel-
bimas ir tuščias jūsų tikėjimas.” Ir
priduria: „Jei vien dėl šio gyvenimo
dėjome savo viltis į Kristų, tai mes
labiausiai apgailėtini iš visų žmonių”
(1 Kor 15, 14.19). Auštant Velykų ry-
tui pasaulyje prasidėjo naujas vilties
pavasaris. Tą dieną jau prasidėjo mū-
sų prisikėlimas, nes Velykos žymi ne
tam tikrą istorijos akimirką, bet yra
naujos būsenos pradžia: Jėzus prisi-
kėlė ne tam, kad jo atminimas būtų
gyvas mokinių širdyse, bet tam, kad
Jis pats gyventų mumyse ir mes Ja-
me jau dabar galėtume ragauti amži-
no gyvenimo džiaugsmo.

Tad prisikėlimas nėra teorija, bet
istorinė tikrovė, kurią Žmogus Jėzus
Kristus apreiškė savąja „pascha”, tai
yra „perėjimu”, nutiesusiu naują
kelią tarp žemės ir Dangaus (plg. Žyd
10, 20). Tai ne mitas ir ne sapnas, ne
vizija ir ne utopija, ne pasaka, bet
vienintelis ir nepakartojamas įvykis:
Jėzus iš Nazareto, Marijos sūnus,
Penktadienio vakarą nuimtas nuo
kryžiaus ir palaidotas, pergalingai
prisikėlė iš kapo. Pirmosios dienos po
šabo rytą Petras ir Jonas rado tuščią
kapą. Magdalietė ir kitos moterys su-
sitiko su prisikėlusiu Jėzumi; jį, lau-
žantį duoną, atpažino taip pat du
Emauso mokiniai; vakare Paskutinės
vakarienės kambary Prisikėlusysis
pasirodė apaštalams, o galiausiai ir
daugybei kitų mokinių Galilėjoje.

Viešpaties prisikėlimo žinia nu-
šviečia ir pasaulio, kuriame gyvena-
me, tamsiąsias zonas. Pirmiausia gal-
voju apie materializmą ir nihilizmą,
apie tokią pasaulio viziją, kuri nesu-
geba pakilti aukščiau to, kas apčiuo-
piama, ir neturėdama vilties skelbia,
kad žmogaus gyvenimas baigsis ne-
būtimi. Iš tiesų, jei Kristus nebūtų
prisikėlęs, „nebūčiai” būtų lemta lai-
mėti. Jei atimtume Kristų ir jo prisi-
kėlimą, žmogui neliktų jokio išsigel-

bėjimo ir visos jo viltys virstų iliuzi-
jomis. Bet kaip tik šiandien galingai
skamba Viešpaties prisikėlimo žinia
ir ji yra atsakymas į dažną skeptikų
klausimą, kurį kartoja ir Koheleto
knyga: „Ar yra koks nors dalykas,
apie kurį būtų galima pasakyti:
Žiūrėk, tai šis tas nauja!?” (Koh 1,
10). Mes atsakome: taip! Velykų rytą
viskas atsinaujino. „Mors et vita duel-
lo conflixere mirando: dux vitae mor-
tuus regnat vivus – Mirtis ir gyvybė
nuostabiai kovės – mirtį nugalėjęs
Viešpatauja gyvybės Valdovas.” Štai
kur naujiena! Šita naujiena perkeičia
ją priimančiųjų gyvenimą. Taip atsi-
tiko šventiesiems. Taip atsitiko ir šv.
Pauliui.

Dabartiniais Pauliaus metais ne
kartą turėjome progos mąstyti apie
šitą didžiojo apaštalo patirtį. Saulius
iš Tarso, aršus krikščionių persekio-
tojas, kelyje į Damaską sutiko pri-
sikėlusį Jėzų ir buvo jo „pagautas”.
Kas po to sekė, puikiai žinome.
Pauliui atsitiko tai, apie ką jis vėliau
rašė Korinto krikščionims: „Kas yra
Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas
buvo sena – praėjo, štai atsirado
nauja” (2 Kor 5, 17). Žiūrėkime į šitą
didįjį evangelizuotoją, kuris savo drą-
siu entuziazmu ir apaštališka veikla
nunešė Evangeliją daugybei tuome-
tinio pasaulio tautų. Jo mokymas ir
pavyzdys mus skatina siekti Viešpa-
ties Jėzaus. Drąsina juo pasitikėti,
nes nebūties jausmą, bandantį už-
nuodyti žmoniją, nugalėjo iš prisi-
kėlimo spinduliuojanti šviesa ir viltis.
Teisingi ir tikri yra Psalmės žodžiai:
„Juk tau pati tamsa nėra tamsi ir
naktis šviečia kaip diena” (Ps 139,
12). Jau viską gaubia ne nebūtis, bet
meilingas Dievo buvimas. Buvo išva-
duota netgi pati mirties karalystė,
nes ir į „pragarus” Dvasios dvelksmo
atpūstas nužengė gyvybės Žodis.

Nors mirtis jau nebeturi galios
nei žmogui, nei pasauliui, vis dėlto,
dar yra likę daug, per daug, jos buvu-
sio viešpatavimo ženklų. Nors Kris-
tus savosiomis Velykomis išrovė blo-
gio šaknį, tačiau reikia, kad visų lai-
kų vyrai ir moterys padėtų įtvirtinti
jo pergalę, kovodami tais pačiais gin-
klais: teisingumu ir tiesa, gailestin-
gumu, atlaidumu ir meile. Šitą žinią,
savo nesenos apaštališkosios kelionės
į Kamerūną ir Angolą metu, nune-
šiau į visą Afrikos žemyną, kuris
mane labai entuziastingai priėmė ir
atidžiai išklausė. Afrika labai kenčia
nuo žiaurių nesibaigiančių konfliktų,
kurie, dažnai kitų užmiršti, drasko ir
kraujyje skandina daugybę jos šalių ir
vis daugiau jos sūnų ir dukterų tam-
pa bado, skurdo ir ligų aukomis. Tą
pačią žinią garsiai skelbsiu Šventojo-
je Žemėje, į kurią su džiaugsmu ke-
liausiu po kelių savaičių. Sunkų, bet
būtiną susitaikinimą, nuo kurio prik-
lauso bendra saugi ateitis ir taikus
sambūvis, įmanoma pasiekti tik iš
naujo nuoširdžiai ir ištvermingai
stengiantis išspręsti Izraelio ir pales-
tiniečių konfliktą. Iš Šventosios Že-
mės žvilgsnis keliauja į kaimynines
Artimųjų Rytų šalis ir į visą pasaulį.

Šiais laikais, kai globaliniu mastu
trūksta maisto, kai išsiderino finan-
sinės sistemos, kai slegia senas ir
naujas skurdas, nerimą kelia klimato
pokyčiai, kai smurtas ir vargas verčia
daugybę žmonių palikti savo šalis ir
svetur ieškoti saugesnio gyvenimo,
kai vis labiau graso terorizmas, vis
labiau bijoma neaiškios ateities, būti-
na atrasti naujas perspektyvas, ku-
rios grąžintų viltį. Nieks tenesitrau-
kia atgal iš šios taikios kovos, pradė-
tos Kristaus Velykomis. Jis – kartoju
– ieško moterų ir vyrų, kurie padėtų
įtvirtinti jo pergalę, kovojant tais
pačiais teisingumo ir tiesos, gailestin-
gumo, atleidimo ir meilės ginklais.

Resurrectio Domini, spes nostra!
Viešpaties prisikėlimas yra mūsų vil-
tis! Tai šiandien džiugiai skelbia Baž-
nyčia: skelbia viltį, kurią Dievas pa-
darė tvirtą ir neįveikiamą prikel-

damas iš mirties Jėzų Kristų; skelbia
viltį, kurią ji nešiojasi širdyje ir kuria
trokšta dalintis su visais ir visur, ypač
ten, kur krikščionys kenčia persekio-
jimus dėl tikėjimo ir dėl savo pasiry-
žimo kurti taiką ir teisingumą; skel-
bia viltį, įkvepiančią drąsos daryti ge-
ra ypač tuomet, kai tai reikalauja
aukos. Šiandien Bažnyčia švenčia
dieną, kurią „Viešpats laimingą pa-
darė” ir ragina džiaugtis. Šiandien
Bažnyčia meldžiasi ir šaukiasi Ma-
rijos, Vilties Žvaigždės, kad jinai ves-
tų žmoniją į Kristaus Širdį, saugų
išganymo uostą. Kristus yra Velykų
Avinėlis, kuris atpirko pasaulį. Jis
yra Nekaltasis, kuris sutaikino nusi-
dėjėlius su Tėvu. Jam, Pergalės Kara-
liui; Jam nukryžiuotam ir prisikėlu-
siam, mes iš džiaugsmo šaukiame:
Aleliuja!

,,Vatikano radijas”

SUMAŽINKITE BŪSTO ŠILDYMO
IR VĖSINIMO IŠLAIDAS

Žinoma, to nepasieksi be pinigų,
bet, tinkamai juos panaudojus, gali-
ma sutaupyti kelis kartus, o svar-
biausia – galima gyventi keliolika
metų vis taupant. Nuo ko priklauso
išlaidų dydis?

Pirmiausia, nuo namo būklės.
Anksčiau statyti namai per 20–25 m.
paseno. Kiti veiksniai:

• Turi būti gera namo šiluminė
varža.

• Langai sandarūs, geriausia
su dvigubais stiklais; stiklas kolba su
dujų užpildu. Dar geriau, jeigu langas
būtų iš 3 stiklų.

• Durys sandarios, būtinai su
prieangiu ar koridoriumi, kad atvė-
rus kambario duris, nebūtų išeinama
tiesiai į lauką.

• Lubų apšiltinimas. Labai
svarbu, kaip jis įrengtas. Šilu-ma
neturi per lubas išeiti į pastogę.
Atsiradus sniegui, pažiūrėkite, ar ant
stogo tirpsta sniegas, atsiranda dideli
varvekliai. Jei taip, jūsų pinigai eina
vėjais. (Ant garažo sniegas netirpsta.)

• Pečius veikia kas keliolika
minučių – gerai, kad jis sugeba apšil-
tinti, bet kokia kaina?

• Grindys turi būti apšiltintos iš
apačios, ypač rūsyje.

• Sienų izoliacinė medžiaga
per 15–20 metų susiguli, nusmunka
3–4 pėdas žemyn ir viršuje jos nelie-
ka. Be to, dėl senumo ji yra niekam
tikusi. Vasarą galite gręžti skyles ir
užpildyti putoplastais.

Geriausia, kai namas yra apšil-
tintas iš lauko. Tuomet jis yra tarsi
„pirštinėje”.

Šildymo–vėsinimo įrengimai

Savininkui pastatė didelį namą,
įrengė oru šildomą sistemą, bet ne-
įrengė vėsinimo sistemos.

Vasarą įsistatė oro vėsintojus į
langus. 7 ar 8 kambarius šaldė ir
mokėjo 700 dol. per mėnesį (tai buvo
prieš 4–5 metus). Po to įrengė centri-
nį oro vėsinimą ir mokėjo 350 dol. už
vėsinimą, t. y. perpus pigiau.

Įrengimo naudingo veikimo koe-

ficientas SEER–8; 10; 12; 17. Ameri-
can Standart sako: Jeigu turi įren-
gimą su SEER–8, tai nieko nesutau-
pai; jeigu SEER–10, sutaupai 20
proc.; jei turi SEER–12 – sutaupai 38
proc., o jei įsigijai SEER–17 „Mitsu-
bishi” sistemą, tai visai pigu.

Pirmiausia šią sistemą siūlyčiau
tiems, kas turi vandeniu šildomą sis-
temą. Jos yra geros, pastovi tempe-
ratūra, žinoma, jeigu katilas ne se-
nas. Dabar yra ekonomiškesni negu
prieš 20 metų.

Siūlyčiau įsirengti naują vėsini-
mo sistemą „Mitsubishi” kompanijos.
Įrengimai įrengiami kiekviename
kambaryje ant sienos arba virš lango.
Ploni, siauri, gražiai atrodo, labai ty-
lūs ir ekonomiški. Turi SEER 16–20.
Jiems nereikia ortakių.

Prie jo reikia atvesti 2 vamzde-
lius freono dujoms, elektrą ir drena-
žą. Lauke stovės mažas kompreso-
rius, kuris galės aptarnauti 2 ar 4
kambarius. Kompresorius gali būti
lauke, balkone ar ant sienos. Dary-
dami remontą vamzdelius galite
paslėpti sienoje. Vėsinimo sistemą
galėsite valdyti su pulteliu, kaip tele-
vizorių.

Ši sistema yra brangoka, bet po 3
metų atsiperka ir išeis pigiau už oru
šildomas sistemas. Žiemą ji gali šil-
dyti nenaudojant gamtinių dujų. Tos
pačios freono dujos žiemą šildo.

Siūlyčiau įrengti šią ekonomišką
sistemą, jei rengiate antrąjį aukštą ar
priestatą. Ji užtikrina patogumą iki –
18–23˚C lauke.

Ne kiekviena žiema būna šalta.
Jeigu šalta lauke kelias dienas, reikia
papildomai pašildyti. Visi „Mitsubi-
shi” specialistai savo namuose Chica-
goje yra įsirengę šią sistemą.

Šaulių namuose (2417 W 43 St.)
buvo sena ant stogo įrengta šildymo
ir vėsinimo sistema. Per mėnesį už
vėsinimą mokėjo 700 dol. Kai įrengė
naują vėsinimo kompanijos „Mit-
subishi” sistemą, už vėsinimą moka
apie 200 dol. Čia sumontuota pramo-
ninė sistema daug galingesnė, o jums
reikėtų mažesnės, taigi ir pigesnės.

Jei turite klausimų, kreipkitės į
Joną Subatą

tel.: 773-301-4675
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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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 1

Mieliems skaitytojams siūlome
naują laisvalaikio skaitymą – tai
Leono Čerškaus ,,Lietuvos kario atsi-
minimus”, kuriuos ruošiamasi Lietu-
voje išleisti atskira knyga. Ši Čerš-
kaus knyga yra pirmoji lietuviška
internetinė knyga, patalpinta tinkla-
lapyje dar 1998 metais. Ji iki šiol
gausiai cituojama, ja remiamasi,
„Atsiminimai” susilaukė gausaus
nuorodų indekso. 

Kaip rašoma tinklalapyje, kurio-
je Čerškaus „Atsiminimai” yra, ,,Lie-
tuvos kario atsiminimai” yra unika-
lus lietuviškos memuaristikos pavyz-
dys, kartu ir svarbus dokumentas,
liudijantis apie nebaudžiamų komu-
nistų nusikaltimus. Čia pavaizduotas
bene tragiškiausias mūsų istorijos
tarpsnis, žvelgiant per vieno eilinio
nepriklausomos Lietuvos kario, Lie-
tuvos kariuomenės savanorio Leono
Čerskio-Čerškaus nueitą tarnybos
kelią – nuo 1940 kovo 1 d., kai jaunas
kaunietis padavė prašymą stoti
savanoriu į Lietuvos kariuomenę, per
1991 m. sausio 13 d. kruvinąją naktį,
kai politkalinys ištikimai budėjo prie
vėl atkurtos Lietuvos parlamento, iki
pat pasitraukimo į rezervą 1993 m.
rugpjūčio 31 d., kai paskutinis uni-
formuotas okupacinės kariuomenės
kareivis išvyko iš šalies.

Leonas Čerskis-Čerškus yra kilęs
iš šeimos su giliomis bajoriškomis,
kariškomis tradicijomis, kurioje tar-
nyba Dievui ir Tėvynei buvo savaime
suprantama pareiga bei dažniausiai
pasirenkama profesija. Garbingai pe-
rėmęs savo tėvo – savanorio, buvusio
Lietuvos kariuomenės karininko, vė-
liau pasienio policijos viršininko, Ka-
zimiero Čerskio priesaiką ištikimai
tarnauti Lietuvos Respublikai ir ginti
jos nepriklausomybę, savanoris L.
Čerškus buvo vienas iš nedaugelio,
kuriam, 1940 m. birželio 15 d., bolše-
vikams okupuojant Lietuvą, likimas
lėmė iššauti tą vienintelį, simbolinį
pasipriešinimo šūvį. 

Apie tai ir dar daugiau skaitykite
čia siūlose L. Čerškaus ,,Lietuvos ka-
rio atsiminimų” ištraukose. 

Redakcija 

CIVILINIS GYVENIMAS
(iki 1940.03.1)

1. Tradicijos

Taip likimas lėmė, kad savo vai-
kystės ir jaunystės metus nepriklau-
somoje Lietuvoje daugiausia pralei-
dau, galima sakyti, tarp kariškų
mundurų – Lietuvos karių bei polici-
ninkų apsuptyje. Pradžioje tai buvo
tėvo ir jo draugų, kaimynų unifor-
mos, o vėliau ir pačiam, užsidėjus
Lietuvos kario mundurą, prisiėjo
laidoti savo šalies Nepriklausomybę.

* * *
Karinė, kaip ir bažnyčios, tarny-

ba buvo sena mūsų šeimos ir visos
giminės tradicija, siekianti, kiek žino-
ma, dar XVI amžių. Mano protėviai
cariniuose teismuose kantriai, advo-
katui Ignui Končiui padedant, įrodi-
nėjo savo bajorišką kilmingumą ir pa-
teikė dokumentų net nuo 1616 metų.
Dalį iš jų mano pusseserės Ina ir Ni-
jolė Kairiūkštytės, Onos Čerskytės-
Kairiūkštienės dukros, stebuklingai
išsaugojo iki šių dienų.

Seniausias tuose popieriuose mi-

nimas buvo Ravos garbo bajoras Jo-
nas Čerskis, kuris, valdydamas savo
dvarą Aukštaitijoje – Viešintus Ra-
gaslėnius (kur dabar ta vieta, nusta-
tyti nepavyko), kartu buvo ir Jo Di-
denybės Didžiojo Lietuvos Kuni-
gaikščio Vazos tarnyboje. Buvo Vilk-
mergės Medininkas – vyriausiasis
Didžiojo Kunigaikščio medžioklis toje
pavietėje. Šią garbingą valdišką tar-
nybą paveldėjo ir vienas iš jo sūnų –
Martynas. Vienas iš dviejų Martyno
brolių – Aleksandras Čerskis (Čirs-
kis) (1626-1679) įstojo į Jėzuitų ordi-
ną, tapo kunigu, o vėliau – Vilniaus
universiteto profesoriumi ir studen-
tams sakė lietuviškus pamokslus,
dėstė teologiją, o 1667 m. jam buvo
suteiktas Laisvųjų mokslų ir filosofi-
jos magistro laipsnis. Medininko
Martyno sūnus Jonas 1683 m. iš savo
dviejų brolių perėmė visą tėvo dvarą.
Kiti du broliai, savo dalis atsiėmę
pinigais, išėjo tarnauti kitur. Stepo-
nas vedė Sofiją Tiškaitytę (lenkiškai
– ,,Tiškevičiūtę”), o Kazimieras Sta-
nislovas – Dorotą Mantigailaitę ir
išvyko į ,,Abelių’’ (turbūt – Obelių)
dvarą tarnauti pas ,,šviesiąją ponią’’
Tiškaitienę (,,Tiškevičienę”). Jo vai-
kaitis, iš Centrinės į Rytų Lietuvą at-
sikėlęs bajoras Pranciškus, tapo Par-
navos Medininku ir ,,Svalnos Šipi-
lainės” dvaro Drįsos apskrityje pa-
veldėtoju. Kaip rašo senieji perga-
mentai, ,,tas pats Garbaus vardo
Ponas Pranciškus Čerskis, Pulko pa-
sirodymo metu, palei ‘Wolowe jezior-
ko’ ežerėlį atvedė tris arklius (jis pats
ir kiti du žmonės sėdėjo ant arklių);
kur iš Jų Malonybės Grb. vardo Pono
Ignoto Karsako – Polocko provincijos
Vėliavininko, gavo Polocko Rotmistro
laipsnį, pusbrolių sūnūs, kilę iš Pla-
diškių dvaro ir gyvenantys Užpalių
valsčiuje, įteisintų ir išsaugotų savo
Garbą ir bajoriškas privilegijas, ku-
rias 1800 metais rugpjūčio 13 dieną
Kunigaikščio Juozapo Poniatauskio
įgaliotinis Andrius Mikalauskas,
atseit, dėl dingsties, kad pakeistų se-
nus Kontraktus į naujus”, išviliojo, o
pats su svarbiais dokumentais pabė-
go į užsienį. Todėl savo sūnėnui, taip
pat Lietuvos karininkui – LDK kari-
uomenės vėliavininkui Simonui, rot-
mistras įteikė net kelias bajorystės
patvirtinimo ,,Gromatas”, o vieną –
net ,,amžinam paveldėjimui”.

Vėliavininko Simono pusbrolis
Baltramiejus Čerskis tarnavo Vil-
niaus Katedros vikaru, kurio sūnė-
nas, taip pat Baltramiejus, buvo
Vilniaus miesto ,,kvartalinės’’ polici-
jos kapitonas ir ,,Karališkasis regis-
truotojas”. O kitas vln. Simono pus-
brolis – Jurgis kažkur kitur kuniga-
vo. Vln. Simonas, Baltramiejaus Čer-
skio ir Agotos Vilkaitytės sūnus,
turėjo tris brolius, du iš kurių – Jonas
ir Stanislovas – dokumentuose t. p.
įvardijami buvę LDK kariuomenės
vėliavininkais, bet karine tarnyba,
matyt, nesivertė. Vienas Simono bro-
lis – Andrius Čerskis buvo žinomu
Trakų parapijinės bažnyčios klebonu,
o kitas – Stanislovas (1772–1840)
ūkininkavo buvusiame savo senelio
dvare – Pladiškiuose. Pastarasis ir
buvo mano proprosenelis. Jo sūnus
Nikodemas ir brolis Rapolas nusi-
pirko namus Kamajuose ir čia gy-
veno. Prosenelio Nikodemo sūnus
(mano senelio Juozapo brolis) Jonas
Čerskis-Čerškus (1861–1933>?) buvo

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

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

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

žinomas knygnešys šiose apylinkėse.
1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę,
trys iš LDK bajorų Čerskių pali-
kuonių tapo Lietuvos kariais-savano-
riais: Kazimieras (1891–1931), Pran-
ciškus (1895–1944) ir Jonas (1903–
1937). Vyriausias iš jų buvo mano
tėvas.

Ta bajoriška dvasia bei prisimi-
nimai apie garbingą giminės praeitį
buvo perduodami iš kartos į kartą ir
išliko iki pat Lietuvos Respublikos
laikų. Todėl kai Stasys Kairiūkštis
atvyko iš Kauno į Kamajus susipažin-
ti su savo išrinktosios tetos Onos Čer-
skytės tėvais, mano senelis Juozapas
Čerskis būsimo žento pirmučiausia
paklausė: – Manau, esate iš bajorų?

2. Vaikystė

Vaikystę praleidau gausioje šei-
moje. Augome šešiese: keturi broliai
ir dvi seserys. Vyriausias buvo vardu
Vincas, antras – Jurgis, trečias – aš,
Leonas, ir jauniausias – Kostas. Se-
serys – Irena ir Onutė. Mūsų tėvelis –
Kazys Čerskis buvo artilerijos ka-
rininkas, kapitonas. Mama pagal
išsilavinimą buvo mokytoja, bet ilgą
laiką nemokytojavo, nes prižiūrėjo
namus bei augino ir auklėjo mus.

Pradžioje mano seneliai vylėsi,
kad jų sūnus Kazimieras įgis visai
kitokią, taikią profesiją. Tėvelis jau-
nystėje studijavo ekonomiką Petrapi-
lio politechnikos institute. Kiek gir-
dėjome iš mamos, Sankt Peterburge
jis gyveno viename kambaryje kartu
su kitu studentu iš Lietuvos, vėliau
žinomu medicinos profesoriumi Vla-
du Lašu. Tais laikais V. Lašas gerai
pažinojo ir bičiuliavosi su tėvo šeima.
Jis labai simpatizavo vienai iš tėvo
seserų, tetai Teklei Čerskytei, kuri
tik vėliau tapo T. Baltakiene. Kodėl
ne Lašiene, istorija nutyli...

Atsitiktinumas ar likimo ironija
lėmė, kad tuo metu, kai mano tėvas
mokėsi Rusijos imperijos sostinėje, į
jo pavergtą Tėvynę, į gimtuosius

Kamajus, iš Sankt Peterburgo atvyko
Marija Jakovlevna Vasiljeva. Ši jauna
mokytoja iš triukšmingos sostinės į
nedidelį ir ramų ,,Severo-Zapadnij
kraj”, provincijos miestelį, atvažiavo
savo noru, su garbinga (kaip jai pa-
čiai tuo metu atrodė) intencija – tam,
kad skleistų žinias ir mokytų rusų
kalbos imperijos pakraščiuose gyve-
nančius žmones, o iš tikro – padėtų
įgyvendinti pavergtų tautų rusinimo
politiką. Bet galutiniame rezultate
išėjo visiškai priešingai. Bet apie tai
vėliau.

Naujos mokytojos atvykimo pro-
ga Kamajuose buvo surengtas ne-
didelis vakarėlis. Kamajų šviesuo-
menei buvo svarbu iš arčiau susipa-
žinti su Marija Vasiljevna. Priėmi-
mas, suprantama, vyko pas vienus iš
labiausiai pasiturinčių ir gerbiamų
kamajiškių – bajorų Čerškų namuose.
Be Juozapo ir Agotos Čerškų šeimos,
tame vakarėlyje dalyvavo ir Kamajų
klebonas, banko valdytojas, policijos
viršininkas bei kiti žinomi vietinio
elito atstovai. Buvo savaime supran-
tama, kad Čerškų vaikai ir ypač ketu-
rios dukterys, taipogi įgijusios išsila-
vinimą Maskvoje bei Petrapilyje, ga-
lės sudaryti tinkamą draugiją panelei
mokytojai. Mano tėvas tuo metu buvo
Peterburge ir dar neturėjo progos su-
sipažinti su panele Marija. Tai įvyko
vėliau, kai studentas Kazys Čerskis
sugrįžo į Kamajus atostogų. Jų iki-
vedybinė draugystė truko 2 ar 3 me-
tus.

Mano seneliai buvo labai nepa-
tenkinti, kad jų sūnaus ir rusų moky-
tojos santykiai įgauna pagreitį, ir tam
mėgino prieštarauti. Čerskių-Čerškų
šeima ir visa giminė, kuri nuo seno
buvo nepalenkiami patriotai ir lietu-
vybės puoselėtojai, Kazimiero pasi-
rinkimą priėmė kaip nedovanotiną
išdavystę. Tą atšiaurų santykį į mano
tėvų sukurtą šeimą ir mes, jų vaikai,
dar ilgai jautėme iš savo tėvo giminių
pusės.                         

Bus daugiau.
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

Truputį daugiau nei prieš metus
– 2008 m. vasario 14 d. –  South
Orang, New Jersy užgeso didelis Lie-
tuvos šviesulys, švietęs savo išminti-
mi, profesorius ir kunigas Antanas
Paškus. Savo giliomis įžvalgomis A.
Paškus daugeliui padėjo šio gyveni-
mo painiavose, teorijų įvairo vėje
rasti tikrąją tiesą. Jo moksliniai dar-
bai nepaprastai vertingi. Jie visada
turtins lietuvių mokslą bei dvasią. 

Prof. kun. A. Paškus žinomas
plačiajai visuomenei savo moksliniais
veikalais teologijos ir psichologijos
temomis. Jis parašė 14 knygų ir per
50 straipsnių. Bendradarbiavo lietu-
viškoje spaudoje – „Ateitis”, „Aidai”
ir „Laiškai lietuviams”. Dirbo su stu-
dentais ateitininkais.

Prof. A. Paškus – nepaprastai
plataus intelekto.  Jo parašytos kny-
gos apžvelgia giliausias psichologijos
ir filosofijos problemas, nagrinėja
socialinius-moralinius klausimus.
Skaitytojų dėmesį jis ypatingai nuk -
reipia į dabartinių laikų dvasinių ne -
ramumų pasireiškimus, skatina susi -
mąstyti apie problemų kryptis ir
prie žastis. Ir nuostabu: visada suran-
da problemų sprendimą.  A. Paškaus
leidinys ,,Dievai, dvasios ir žmonės
‘Naujajame amžiuje’” yra laikoma
viena geriausių knygų lietuvių kalba
apie ,,New age” judėjimą ir su juo
susijusius rytietiškos kilmės kultus.

Nepaisant nepaprastai aukšto fi -
losofinio ir psichologinio išsilavinimo
bei gilios mokslinės patirties, giliau-
sias mokslines mintis jis dėsto labai
paprastai, pagrįsdamas daugybe fak -
tų iš mokslinių tyrimų, gyvenimo ir
net meninės ar filosofinės literatū -
ros. Tokio paprasto gilių minčių dės -
tymo turėtų iš jo mokytis visi Lie tu -
vos kunigai ir mokslininkai.

,,Draugo” knygynėlyje – dvi A.
Paškaus knygos – ,,Idėjų sankryžoje.
Kritinis skerspjūvis” ir ,,Asmuo ir
laisvė”.

Pirmojoje knygoje A. Paškus
nag rinėja šiuolaikinio žmogaus reli -
gi nio pažinimo, humanizmo transfor-
macijų, psichologijos suartėjimo su
re ligija ir nesektantiško tikėjimo
prob lemas. Tikimasi, kad skaitytojas
pajaus laiko dvasios pulsą, kuriame,
atidžiau įsiklausius, išgirstama ir
Dangaus ir žemės kalba. 

Knygos ,,Asmuo ir laisvė” užuo-
mazga prasidėjo paskirų straipsnių
pavidalu lietuviškoje spaudoje. Sis -
temiškai tuos straipsnius sudėjus į
vieną vietą gimė ši knyga. Vertin -
damas šiandienos pasaulį, A. Paškus
įžvelgia du kraštutinius pavojus –
Ry tuose marksizmu dangstomą vals -
tybinį totalitarizmą ir Vakaruose įsi-
galėjusį rūpestį savojo „aš” neribotu
išpildymu. Savyje šios abi gyvenimo
formos yra pražūtingos, nes jos abi
iškreipia žmogaus veidą. Norint su -
krikščioninti šias gyvenimo formas,
krikščionis pats visų pirma turi at -
sinaujinti, siekdamas pilnutinės as -
menybės. ,,Katastrofos bus išvengta,
jeigu mes, krikščionys, nelaukdami
Baž nyčios atsinaujinimo, drįsime pa -
tys atsinaujinti”, – teigia autorius.
Tik atsinaujinęs krikščionis galės
atnaujinti ir žemės veidą. 

Knygos  ,,Idėjų sankryžoje. Kri -
tinis skerspjūvis” kaina – 6 dol.,
,,As  muo ir laisvė” – 5 dol. Knygas ga -
l i ma įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi -
nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Idėjų sankryžoje. Kritinis skerspjūvis” 
,,Asmuo ir laisvė”. IEVA ŠADZEVIÇIENÈ

Alfa.lt

Prisiminę „didingąją” Antrojo
pasaulinio karo Vokietijos Vermacht
armiją ar tiesiog pažvelgę į senovinę
techninės mašinų priežiūros dalinio
(HKP Ost/562) majoro Karl Plage
(1897–1957) nuotrauką, nė nesu si -
mąstytume, kad 2005 m., už tai, kad
jam karo metais pavyko išgelbėti 250
žydų, Yad Vashem Holokausto aukų
memoriale (Izraelyje) buvo suteiktas
Pasaulio Tautų Teisuolio apdovanoji-
mas.

Šiuo metu Valstybinio Vilniaus
Gaono žydų muziejaus Tolerancijos
centre veikiančią parodą „Karlas
Plage – Pasaulio Tautų Teisuolis” į
Vilnių atvežė Darmstadt istorinio
me todinio centro (Darmstaedter Ge -
schichtswerkstatt) draugijos nariai:
Hannerol Skroblies ir Christoph Je -
tter. Edukacinė ekspozicija sudaryta
iš 12-kos informacinių stendų, sujun-
giančių tekstus ir fotografijas. Pa -
rodos angliškąjį variantą, išleistą Ber-
 lyno Atminimo fondo „Atsa ko mybė ir
ateitis” dėka, papildo lietu viš kas pa-
rodos katalogas, pateikian tis visą
stenduose esančią informaciją.

Dar prieš Hitleriui paimant
valdžią, Karl Plage įstojo į Vokietijos
nacionalsocialistų partiją (NSDAP),
bet greitai nusivylė jos veikla. Pasi -
baigus karui, jis pasakojo: „Kai at -
vykau į Lenkiją ir Rusiją, pamačiau,
kokioje padėtyje buvo tenykščiai gy -
ventojai: be jokios apsaugos ir teisių.
Laiškuose kareiviams buvo tvirtina-
ma, kad lenkų tautybės gyventojai
pri klauso žemesnei rasei ir kad vokie -
čių kareivis turi žengti per šią žemę
kaip „žmogus-valdovas”. Aš nusp ren -
džiau nesilaikyti šio nusistatymo ir
iš kėliau tiek sau pačiam, tiek man pa -
skirtiems kariams tikslą parodyti
šiems žmonėms kiek įmanoma dau-
giau žmogiškumo.”

1941–1944 m. Karl Plage buvo
atsakingas už techninės mašinų prie -
žiūros dalinį, dislokuotą Olandų gat -
vėje, Vilniuje. HKP dirbo lenkų dar -
bininkai, o daugybė geto kalinių ten
taip pat atlikdavo priverstinius dar-
bus. Karl Plage nuolatos gelbėdavo
tuos geto kalinius, kurie jau buvo pa -
s merkti sunaikinimui, juos įdar bin -
damas HKP priverstinių darbų sto -
vykloje. Prieš pat Vilniaus geto lik -
vida vimą, 1943 m. rugsėjo mėn.,  jis iš
SS išrūpino leidimą Subačiaus gatvė-
je įkurti žydų darbo stovyklą. Ma jo -

rui buvo leista iš geto į stovyklą per -
vežti daugiau nei tūkstantį žmo nių –
vyrų, moterų ir vaikų, kurie to kiu
būdu buvo išgelbėti nuo tremties ir
neišvengiamos mirties.

Parodoje šalia majoro Plage gy -
venimo apybraižų pateikiama ir pla -
tesnė istorinė apžvalga – dėmesys
skiriamas Lietuvos istorijai bei iš -
skirtinei Lietuvos žydų istorijai, ne -
at siejamai nuo Vilniaus – jų dvasinės
sostinės. Taip pat aptariamas meto -
diškas Lietuvos žydų naikinimas.

Žymus dailininkas Samuelis Ba -
kas (g. 1933) buvo vienas iš žydų vai -
kų, kuriems pavyko išsigelbėti Karl
Plage dėka. VVGŽM Tolerancijos
centre jo kūriniai eksponuojami šalia
vo kiečių majoro istorijos. Tai nuos -
tabus atsitiktinumas, suvedęs kartu
du didžius XX a. žmones.

Michael Good (Connecticut,
JAV), kurio motina taip pat buvo vie -
na iš išsigelbėjusių HKP darbo sto -
vyk los dėka, taip pat buvo žmogus, iš -
kėlęs į dienos šviesą stebinančią ne -
eilinio Vermacht kario istoriją. Ši pa -
ro da didžia dalimi paremta jo mono-
grafijoje „Majoro Plage – nacio, gelbė -
jusio žydus – paieška” (2005) pa -
skelbtais faktais.

Karl Plage – paneigiantis visus
ste reotipus Vermacht armijos kari -
nin kas, įstengęs pasielgti priešingai
ir savo darbais pasipriešinti Hiltlerio
ideologijai, įrodo, kad ir kruviniau -
siais istorijos laikotarpiais atsiranda
žmonių, sekančių humaniškumo idea-
lais ir sugebančių pakeisti nekaltai
pa smerktųjų likimą

Majoras Karl Page, išgelbėjęs ne vieną
žydų šeimą.

,,Karlas Plage - Pasaulio Tautų
Teisuolis”

Frances Sose, gyvenanti Oak Lawn, IL, užsisakė „Draugą” skaityti
dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums esame dėkingi.

Ona Simutis, gyvenanti Ann Arbor, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažinti.
Labai ačiū.

Eugene P. Vilkas, gyvenantis Valencia, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą Reginai Jogai ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Aldona M. Krištolaitis gyvenanti  Berwyn, IL, paaukojo
„Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū.

Vacys Slusnys, gyvenantis Detroit, MI, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai esame Jums dėkingi.

Gintaras Valiukėnas, gyvenantis  Chicago, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Labai
ačiū.

Eugene P. Vilkas, gyvenantis Valencia, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.

Stasė Vaišvila, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Alfred C. Saulys, gyvenantis Oceanside, CA, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytojas dienraščio leidybai paremti paaukojo 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Aldona Jannace, gyvenanti Natick, MA, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame Jums labai
dėkingi.
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Apie senovinį Velykų pusryčių stalą
Velykų rytą visi, kas tik gali,

eidavo į bažnyčią. Kartu nešdavosi iš-
puoštas pintines, sėtuves, aprištas
drobulėmis, lininėmis skarelėmis,
maišelius, į kuriuos sudėdavo šven-
tinimui skirtą maistą, margučius.

Šventinti Velykų valgius bažny-
čiose pradėta jau nuo VIII a. – iš
pradžių tai buvo avinėlio mėsa, vėliau
ją pakeitė kiaulienos kumpis. Kiau-
šinius šventinti pradėta XII a.

Šventindavo tam, kad šeimos na-
riai, paragavę šventintų Velykų pa-
tiekalų, būtų dori, geri žmonės, tar-
pusavyje nesivaidytų ir nesipyktų,
kad namuose nuolat būtų ramybė ir
broliška santaika. Šventindavo mar-
gučius, druską, duoną, pyragą, kum-
pį, lašinius, dešras, sviestą, sūrį. Po
pamaldų pašventintą maistą vežda-
vosi namo, kad pirmasis kąsnis būtų
pašventintas. Velykų valgių nešdavo
elgetoms, vargšams į senelių namus,
kad Dievulis duotų gerus, derlingus
metus.

Grįžę iš bažnyčios į namus, tėvai
žodžiais „Sveiki, sulaukę šventų
Velykų” pasveikindavo vaikus, o
vaikai, sveikindami tėvus, bučiuoda-
vo jiems ranką. Tėvai linkėdavo, kad
vaikai augtų geri žmonės ir būtų
naudingi Dievui ir Tėvynei.  

Pasveikinę vieni kitus, pasibučia-
vę eidavo prie stalo, tačiau dar nesės-
davo – persižegnodavo, po lašelį para-

gaudavo švęsto vandens, tėvas – šei-
mos galva – peržegnodavo stalą. Nu-
lupdavo vieną pašventintą margutį,
tada mama supjaustydavo į tiek
gabaliukų, kiek žmonių būdavo prie
stalo. Pirmiausia duodavo tėvui,
paskui – vyriausiam šeimos nariui,
taip iš eilės iki mažiausio, o paskutinį
suvalgydavo pati. Valgydavo atsistoję,
tada visi paimdavo po margutį ir
vienas su kitu dauždavo margučius.
Tada sėsdavo ir pradėdavo valgyti.

Vienas pirmųjų Velykų valgių
buvo duona ir druska – kad niekad jų
nestigtų, kad šeimoje būtų stiprybė.

Stengdavosi, kad Velykų stalas
būtų turtingas – tuomet bus turtingi
metai. Stalo viduryje dėdavo dubenėlį
su margučiais. Puošdavo pataisų,
bruknių šakelėmis, samanomis, ru-
gių želmenimis, žemuogių lapeliais,
žibutėmis. Be margučių, dėdavo
keptą kiaulės galvą arba paršelį,
papuoštą žalumynais, keptą, rečiau
virtą kumpį arba karką, bulvių plokš-
tainį su kiaulių kojytėmis. Kepdavo ir
veršienos kumpį, kurį gardindavo
lašinukais arba kepenėlėmis. Velykų
valgis buvo ir sūris, sviestas, velyki-
niai pyragai.

Keičiantis gyvenimo būdui, kinta
ir švenčių tradicijos, Velykų stalo
turinys.  

Bernardinai.lt  

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
balandžio 6 d. Smyrna, Georgia, mirė mūsų mylima mama, močiutė
ir promočiutė

A † A
ELZĖ E. DIMINSKIENĖ

Gimė 1917 m. sausio 11 d. Lietuvoje.
Buvo žmona kapitono a. a. Viktoro Diminskio ir duktė a. a.

Eugenijos ir a. a. Broniaus Kasperowich.
Karo metu pasitraukė į Austriją. Karui pasibaigus emigravo į

Argentiną, kur savo namuose įsteigė šeštadieninę lituanistinę mo-
kyklą.

Elzė priklausė ir dirbo įvairiose lietuviškose organizacijose, bu-
vo išrinkta „Keturiolikos pavergtų tautų” organizacijos moterų sky-
riaus pirmininke.

1960 m. emigravo į Ameriką. Mokytojavo  Roslando ir Done-
laičio lituanistinėse mokyklose Čikagoje, IL. Ji buvo viena iš pirmų-
jų Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkių, priklausė Moterų fede-
racijai, buvo veikli ir kitose lietuviškose organizacijose.

Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Ricarda ir šeima; dukros
Aldona ir Nijolė; anūkė Andrea DiPasquale su vyru Jess; proanū-
kiai  Sabrina, Charles, Andre, Victor ir Jon Paul; anūkė Aldona
Patka su vyru John; proanūkiai Anika, Sofia ir Alexandra; anūko a.
a.  Aaron vaikai Elizabeth ir William; brolis Julius Kasperowich su
šeima ir sesuo Eleonora Schmidt su šeima, gyvenantys Vokietijoje;
pusseserė Irena Kilius su šeima ir pusbrolis Alius Grudzinskas su
žmona, gyvenantys Amerikoje.

Šv. Mišios už a. a. Elzę bus aukojamos šeštadienį, balandžio 18
d. 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje,
Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

Mielai
A † A

MONIKAI ANDRIEJAUSKIENEI
KRIPKAUSKIENEI

mirus, jos dukrą VIRGINIJĄ, anūkę LIDIJĄ,
visus gimines, draugus ir artimuosius nuošir-
džiai užjaučiame.

Roma ir Viktoras Masčiai
Leonas ir Irena Sodeikai

Aleksas Smilga
Irena ir Eugenijus Slavinskai

Baltųjų rūmų pievelėje suvešės daržas
Pirmoji JAV ponia Michelle Oba-

ma pietinėje Baltųjų rūmų pievelėje
ketina įrengti nedidelį daržą, kuria-
me augins daržoves savo šeimos sta-
lui. Prižiūrėti daržoves, žoleles ir
salotas jai padės vietinių pradinių
mokyklų moksleiviai, praneša BBC.

Sveiko maitinimosi amerikiečių
šeimose propagavimas tapo pirmo-
sios ledi darbotvarkės dalimi. Ji
pažadėjo, jog daržą ravėti jai padės
visa šeima, netgi JAV prezidentas
Barack Obama. 

Obama mano, kad tokiomis
idėjomis susidomėję vaikai jas skleis
ir kitiems. „Tikiuosi, kad padedant
vaikams, pradėsime auklėti kitus jų
šeimos narius, o vėliau ir bendruo-
menes”, – teigė ji.

Naujam daržui skirtas maždaug
102 kv. metrų ploto žemės lopinėlis
bus matomas ir iš gatvės. Darže
Obama ketina auginti apie 55 rūšių
daržovių, tarp jų – špinatus, lapinius
runkelius ir kopūstus, kelių rūšių

salotas. Ten bus ir egzotiškesnių
augalų – kalendrų, aitriųjų pipirų,
juozažolių, anyžių.

Augalų sąrašą sudarė Baltųjų
rūmų vyriausiasis virėjas, kuris juos
naudos ruošdamas valgį Obama šei-
mai ir svečiams.

Toks pirmosios JAV šeimos su-
manymas sulaukė vietinio judėjimo,
skatinančio ir mokančio žmones,
kaip užsiauginti sau maisto, palaiky-
mo.

Daugiau kaip 100 tūkst. žmonių
internete pasirašė peticiją, ragi-
nančią Obama šeimą atkurti Baltuo-
siuose rūmuose buvusį daržą.

1800 metais daržą turėjo ir John
Adams, pirmasis Baltuosiuose rū-
muose gyvenęs JAV prezidentas. Pra-
ėjusiame amžiuje Eleanora Roosevelt
Antrojo pasaulinio karo metais pa-
sodino „pergalės daržą”, o Clinton
šeima turėjo nedidelį daržą ant stogo,
kuriame augino žoleles ir daržoves.

Lrt.lt

Krizės ištikta Suomija parduoda 
Kalėdų senelio namus

Suomijos vyriausybė paskelbė,
kad dėl sulėtėjusios ekonomikos turi
parduoti savo akcijas ,,Santaparke”
šalies šiaurėje esančiame Rovaniemio
mieste, kurį daugelis laiko Kalėdų
senelio namais.

Rovaniemyje netoli poliarinio
rato kasmet apsilanko maždaug 500
tūkst. turistų, kurie atvyksta pama-
tyti Kalėdų senelio ir jo teminio par-
ko, tačiau pernai turistų skaičius su-
mažėjo ir šiemet turėtų toliau mažėti.

,,Sandėrio vertė neskelbiama,
nes valstybė nepanoro jo skelbti”, –
sakė vietos turizmo kompanijos

,,Santa’s Holding”, kuri ir nupirko
tuos 32 proc. valstybės turėtų akcijų,
direktorius Ilka Lenkinen.

Vyriausybė nenurodė, kodėl par-
davė savo akcijas, bet atstovas nau-
jienų agentūrai STT sakė, kad prieš
gerą dešimtmetį atidarytas parkas,
kuriam kartais būdavo sunku sudur-
ti galą su galu, dabar bus geresnėse,
privačiose rankose.

,,Santa’s Holding” dabar turi
beveik 56 proc. akcijų, nes Rovanie-
mio miestas ir kelionių 

BNS

Žemės sklypai Mėnulyje pinga
Prekybininkai skundžiasi, kad

mažėja norinčiųjų įsigyti žemės
kitose planetose ir Mėnulyje, todėl
pradėta siūlyti nuolaidų. Pasaulyje
veikia maždaug 20 agentūrų, kurios
siūlo įsigyti žemės Mėnulyje, Vene-
roje ar Marse.

Mėnulio ambasados Čekijoje ats-
tovas sako nesitikėjęs, kad ekonomi-
kos nuosmukis pasieks ir mėnulį.
Anot jo, sklypų pardavimai už žemės
ribų gerokai sumažėjo. „Kainos krin-
ta dėl finansinės krizės, todėl norė-
tume paskatinti pardavimus. Iš tik-
rųjų nesitikėjome, kad jie smuks”, –
sako ambasados atstovas Filip Raj-
chart. Tikėdamasi paskatinti preky-
bą, agentūra penktadaliu sumažino

kainas.
Vienas iš nedaugelio žemės Mė-

nulyje pirkėjų originalią dovaną sako
norintis padovanoti savo dukrai 18-
ojo gimtadienio proga. „Ji tikriausiai
niekada ten nenuvyks ir tik žiūrės į
mėnulį iš žemės. Vaikaičiai galės
juoktis, koks beprotis buvo jų sene-
lis”, – pasakoja Jaroslav Bartunek,
žemės Mėnulyje pirkėjas.

Teigiama, kad Mėnulyje pirkė-
jams vis dar yra užtektinai laisvos
vietos pirkti, tačiau neaišku, ar nuo-
savybės teisė išliks ateityje. Dabar
žemės plotelį Mėnulyje galima įsigyti
kiek daugiau nei už 100 litų.

Jurgita Valtytė 
Lrt.lt
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�JAV LB Vidurio Vakarų apy -
gardos valdyba kviečia visus, kuriems
rūpi Marquette Park ir jo apylinkė,
dalyvauti posėdyje. Posėdis vyks  ba -
landžio 15 d., trečiadienį, ,,Sekly čio -
je” (numatoma posėdžio pradžia – 4
val. p. p., po tradicinės trečiadie ninės
programos. 

�Šakių klubo valdyba kviečia
visus klubo narius ir svečius ba lan -
džio 16 d., ketvirtadienį, 1 val. p. p.
atvykti į pavasarinį susirinkimą,
kuris vyks ,,Seklyčioje”.

�Lietuvių rašytojų draugija ren -
gia poezijos vakarą ,,Žalias pavasario
vėjas”. Vakaras įvyks balandžio 17 d.,
penktadienį, 7 val. v. Čiurlionio gale -
ri joje, Jaunimo centre. Savo kū ry bą
skaitys Eglė Juodvalkė, Daiva Karu -
žaitė, Vilija Vakarytė, Linas Um  b ra -
sas, Kornelijus Jazbutis ir kiti.  Prog -
ramos vedėjas – Linas Um b  rasas. Me -
ninę programą – dainas, skirtas pa va -
sario vėjui, atliks muzi kas Vytas Be -
leška (Vyto B). Po prog ramos – vaišės.

��Ba lan džio 18 d. Čikagos litua -
nistinėje mokykloje nuo 9 val. r. iki 1
val. p. p. vyks naujų mokinių regist -
racija 2009–2010 mokslo metams.

�Baigiantis 2008–2009 mokslo
me tams Čikagos lituanistinės mo -
kyklos tėvų komitetas nutarė su -
ruošti lėšų telkimo mokyklai puotą.
Svečių laukia tėvų paruošta muzi-
kinė programa, restorano ,,Kuni -
gaikščių užeiga” maistas, loterija,
auk cionas. Visus linksmins ,,Cigar”.
Vakaro pradžia – 6 val. v. Vietas už si -
sakyti galite tel.: 847-774-8687 (Val -
das Kerulis).

�Pasaulio lietuvių centro mote -
 rų renginių komitetas rengia Atvely -
kio vaišes sekmadienį, balandžio 19
d. 12:30 val. p. p. didžiojoje salėje. Vi -
si nuo širdžiai kviečiami smagiai pra-
lei s ti popietę. Norinčius užsi sa kyti
sta lus prašome kreiptis į Vandą Gvil -
dienę tel.: 630-271-9136.

��,,Seklyčioje” balandžio 23 d.,
ket virtadienį, 1 val. p. p. vyks su val -
kiečių klubo valdybos organizuoja-
mas pavasarinis susirinkimas. Kvie -
čiame visus dalyvauti.

�Balandžio 24 d., penktadienį, 7

val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje Marcia Wegman  kūrinių paro -
dos atidarymas.

��Kviečiame dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime, kuris vyks ba lan -
džio 25 d. Pasaulio lietuvių centro  di -
džiojoje salėje. Registracija – 8:30 val. r.
Suvažiavimo pradžia – 9:30 val. r.

�Balandžio 26 d., sekmadienį:
Maria gimnazijos kavi nė  je (67 gatvės
ir California Ave. san kryžoje) vyks
seselių kazimieriečių ,,Games-Bingo
Party”. Sve čių bus laukiama nuo 12
val. p. p. Žaidimo pradžia – 2 val. p. p.
Tel. pasiteirauti 773-776-1324 (seselė
Genovaitė).

�Gegužės 10 d. 1 val. p. p. sek -
madie nį Jaunimo centre įvyks kon-
certas „Tau, mamyte”. Bilietus gali-
ma įsigyti „Lietuvėlėje”, „Smilgoje”,
pas Morkūnus „Lith. Plaza”.

�Gateway klasikinės muzikos
draugija kviečia į Felix Mendelssohn
koncertą smuikui ir orkestrui. Atlie-
ka Ga teway orkestras ir jauna smui -
ki ninkė Edita Orintaitė. Koncer tai
vyks: Holy Trinity Roman Ca tholic
Church, 213 West 82nd St., New
York, NY penktadienį, balandžio 17
d., 8 val. v. ir First Congregational
Church, 108 Sound Beach Ave., Old
Greenwich, Connecticut, šeštadienį,
balandžio 18 d. 8 val. v. Daugiau in-
formacijos: www.gatewayclassical.
org 

�Gegužės 3 d., sekmadienį, New
York Maironio mokykla ruošia Moti -
nos dienos šventę. 10 val. r. – šv. M i-
šios Apreiškimo parapijos bažny čio je,
Annunciation Church (275 North 5th
St., Brooklyn, NY 11211). Po šv. Mi-
šių visus kviečiame į salę, esančią
Our Lady of Mount Carmel Church
(275 North 8th St., Brook lyn). Mai-
ronio mokyklos mokiniai pa s veikins
visas mamytes, surengs gra žią šven-
tinę programą. Taipogi bus patiekti
skanūs šventiniai pietūs, ku riuos
ruošia New York Maironio mo kyklos
tėvų komitetas. Įėjimo bi lie  tus plati-
na: Raimundas Šližys tel.: 718-296-
6376, Jurgita Mačiūnaitė, tel.: 516-
543-8427. Daugiau informacijos:

director@nymaironiomokykla.org  

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Balandžio 25 d. 6 val. v. PLC Fon do salėje Jūsų laukia mokyklėlės ,,Žiburėlis”
ruošiama puota ,,Fiesta”. Vakarienė, šokiai, tyliosios varžytinės ir įvairios
pramogos tema ,,Fiesta”. Bilieto kaina – 50 dol. Bilietus galite įsigyti interne-
tu www.ziburelis.org. Kviečiame visus dalyvauti. Surinktos lėšos bus skir-
tos ikimokyklinio amžiaus Montessori mokyklėlei ,,Žibu rė lis”.

Jurgio Daugvilos
paroda

Paroda tęsis visą mėnesį. Negalėję atvykti į atidarymą ją galės pamatyti
penktadieniais, šeštadienias ir sekmadieniais nuo 11:30 val. r. iki 3:30 val. p.p.

Tel. pasiteiravimui: 630-968-3460 (Rita).

Trečiadienį, balandžio 15 d., 2 val. p. p. ,,Seklyčioje” bus ypatingas
svečias – Elzbieta Degutytė. Elzbieta – vienuolikmetė Lietuvos aktorė, kuri
atliko pagrindinį vaidmenį Giedrės Beinoriūtės filme ,,Balkonas”. Susiti-
kimo pradžioje bus rodomas filmas, o po to susipažinsite su jaunąja aktore
ir pora jos klasės draugų. 

Po programos bus galima pasivaišinti skaniu ,,Seklyčios” maistu. Visi
kviečia mi dalyvauti ir praleisti popietę su gražiu lietuvišku jaunimu.

Elzbieta Degutytė, suvaidinusi režisierės Giedrės Beinoriūtės juostoje „Balkonas”.
V. Balkūno nuotr.

Maloniai kviečiame Lietuvos Respublikos piliečius registruotis balsa vi-
mui Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kurie vyks 2009 m. gegužės
17 d., bei rinkimuose į Europos Parlamentą, kurie vyks 2009 m. birželio 7 d. 

Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439)  balsuoti
bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. dienos.
Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) balsuoti

bus galima:
2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. ryto iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. ryto iki 12 val. dienos.
Kaip ir anksčiau, visus toliau gyvenančius Lietuvos Respublikos piliečius

kviečiame balsuoti paštu. 
Daugiau informacijos apie organizuojamus rinkimus bei rinkėjo anketą

galite rasti generalinio konsulato Čikagoje svetainėje adresu www.kon-
sulatas.org, paspaudę nuorodą LR Prezidento ir Europos Parlamento rinki-
mai. 

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

Beverly Shores, IN 
traukinių stoties muziejuje –

Depot Museum–
balandžio 19 d., sekmadienį, 

atidaroma 
JURGIO DAUGVILOS 
darbų apžvalginė paroda, 

skirta paminėti dailininko šioje
apylinkėje paliktus pėdsakus.  

Pradžia – 2 val. p. p. 

Rinkimams artėjant!


