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Vilnius, gegužės 4 d. (BNS/ Ai-
rijos LB info) – Lietuvos ambasada
Airijoje pirmadienį pradėjo balsavi-
mą prezidento rinkimuose. Balsuoti
užsienyje galima Lietuvos diploma-
tinėse atstovybėse ar konsulinėse įs-
taigose, taip pat – iš anksto paštu.

Gegužės 4 d. Lietuvos Respubli-
kos ambasados Airijoje durys plačiai
atsivėrė visiems Airijos lietuviams,
norintiems pareikšti savo pilietinę
valią LR prezidento rinkimuose.

Nors pirmadienis Airijoje buvo
valstybinė nedarbo diena, pirmųjų
rinkėjų laukti ilgai nereikėjo. Per du-
ris įžengė ir netrukus savo valią rin-
kimuose pareiškė Airijos lietuvių ini-
ciatyvinės grupės „Aš esu” nariai, į
ambasadą atvykę 10 val. ryto.

„Aš esu” pastaraisiais mėnesiais
Airijos lietuviams skleidė žinią apie
artėjančius LR prezidento rinkimus
bei skatino tautiečius balsuoti. Gru-
pės ryšių su visuomene atstovė Rūta
Palšauskaitė, mesdama biuletenį į
balsadėžę, sakė: „Šiandien – pirmoji

diena, kai galima balsuoti ambasa-
doje. Tikimės, mūsų pavyzdys paska-
tins ir kitus Airijos lietuvius sukrusti
bei kuo skubiau registruotis balsavi-
mui paštu ar ambasadoje.”

Šurmuliuojantys rinkėjai dali-

nosi mintimis ir viltimis dėl būsimo
LR prezidento, diskutavo apie kan-
didatus, jų rinkimines programas,
esamą ekonominę padėtį, bandė spėti
rinkimų rezultatus.

Užsienio lietuviai pradèjo balsavimâ

Vilnius, gegužės 4 d. (ELTA) – Eu-
ropos Parlamento rinkimuose pagei-
dauja dalyvauti 15 partijų. Jos įteikė
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK)
pareiškinius dokumentus dėl dalyvavi-
mo Europos Parlamento rinkimuose.

Pirmadienis buvo paskutinė diena,
kai partijos, pageidaujančios dalyvau-
ti EP rinkimuose, galėjo pateikti VRK
pareiškinius dokumentus.

Dokumentus yra įteikę Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demo-

kratų partija, Darbo partija, Liberalų
sąjūdis, Lietuvos lenkų rinkimų akci-
ja, Liberalų ir centro sąjunga, ,,Fronto”
partija, Tautos prisikėlimo partija,
Valstiečių liaudininkų sąjunga, tautinė
partija ,,Lietuvos kelias”, Pilietinės de-
mokratijos partija, Krikščionių konser-
vatorių socialinė sąjunga, Lietuvos cen-
tro partija. Šią savaitę VRK spręs, ar
įregistruoti šias partijas dalyvauti
EP rinkimuose.

VRK jau anksčiau yra įregistra-

vusi 3 partijas – Tvarkos ir teisingumo,
Lietuvos socialdemokratų ir Žemaičių.

Gegužės 8 d. VRK oficialiai pas-
kelbus rinkimuose dalyvaujančių parti-
jų ir koalicijų sąrašą, prasidės rinki-
mų agitacijos kampanija. Rinki-
mai į EP Lietuvoje vyks birželio 7 d.
Lietuva rinks 12 europarlamentarų.

LiCS į rinkimus veda partijos va-
dovas parlamentaras Artūras Zuokas,
antras sąraše – parlamentaras Arminas
Lydeka. TPP sąrašo pirmoje vietoje –

parlamentaras Saulius Stoma, antra –
Seimo nario mandato atsisakiusi Daiva
Tamošiūnaitė-Budrė. TTP anksčiau
buvo išsakiusi ketinimų rengti bendrą
sąrašą su paneuropine partija ,,Liber-
tas”, tačiau to nepadarė. Valstiečius
liaudininkus į EP veda dabartinis euro-
parlamentaras Gintaras Didžiokas,
,,pilietininkus” – europarlamentaras
Eugenijus Maldeikis, ,,Lietuvos kelią” –
verslininkas Jonas Viesulas, ,,Frontą”
– vadovas Algirdas Paleckis.

•Sveikata.
Dar kartą apie vitaminą
D (p. 2)
•Pandemija: ne kinas,
bet tikrovė (p. 3)
•III sielovados JAV kon-
ferencija Bostone (p. 4–5)
•Telkiniuose. Ekumeninė
vakarienė Cleveland, OH
(p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (13) (p. 9)
•Vidurio vakarų apygar-
dos kandidatai į JAV LB
XIX tarybą (p. 10)

Lietuvoje sužaliuos Tùkstantmeçio âžuolynas

Vilnius, gegužės 4 d. (ELTA) – Kė-
dainių rajono Pelėdnagių kaime paso-
dinti pirmieji Tūkstantmečio ąžuolyno
medeliai. Tūkstantmečio ąžuolyne pir-
muosius simbolinius tūkstantį medelių
sodino prezidentas Valdas Adamkus,
aplinkos ministras Gediminas Kazlaus-

kas, generalinis miškų urėdas Benja-
minas Sakalauskas, kiti prie parko kū-
rimo prisidėję geros valios piliečiai.

50 hektarų plote ketinama paso-
dinti 50 tūkstančių ąžuoliukų, kuriuos
paaukojo žmonės, nusipirkę Mariaus
Jovaišos knygą ,,Neregėta Lietuva”. Ti-

kimasi, kad Vyčio formos parkas taps
vienu iš Lietuvos traukos centrų.

Pasak prezidento V. Adamkaus,
Tūkstantmečio ąžuolynas – puikus su-
manymas. ,,Tai yra viena gražiausių
švenčių, įprasminanti Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmetį, savotiškas
įsipareigojimas už praeitį žvelgiant į at-
eitį”, – Tūkstantmečio ąžuolyno pra-
džios iškilmėse sakė šalies vadovas.

V. Adamkaus teigimu, Tūkstant-
mečio ąžuolynas yra tąsa tos Lietuvos,
kurią kūrė mūsų proseneliai. ,,Šita gi-
ria vėl turės gaivinti mūsų būsimųjų
kartų vaizduotę, grožėtis ta Lietuva,
pristatyti ją”, – teigė V. Adamkus.

Anot G. Kazlausko, ,,Neregėtos
Lietuvos” Tūkstantmečio ąžuolynas
prisidės prie gimtinės gražinimo ir kul-
tūros paveldo puoselėjimo. ,,Gražu,
knygos autorius iškėlė puikų sumany-
mą – pasodinti po vieną visiems lietu-
viams svarbų medį – ąžuolą. Tikiu, kad
šis ąžuolynas suvešės ir taps tikru trau-
kos centru”, – sakė aplinkos ministras.

Tūkstantmečio ąžuolyno sumany-
tojai tikisi, kad ąžuolynas galutinai bus
pasodintas 2010 metų pabaigoje.

EP rinkimuose pageidauja dalyvauti 15 partijû

Kėdainių rajone pasodinti pirmieji Tūkstantmečio ąžuolyno medeliai.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Airijos lietuvius balsuoti skatinanti iniciatyvinė grupė jau pareiškė valią LR prezi-
dento rinkimuose. Žydrūno Zaliecko nuotr.
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Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
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Oro paõtu
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Metams $70.00
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Vitaminas D – tai grupė rieba-
luose tirpstančių vitaminų, iš kurių
svarbiausi yra ergokalciferolis (vit
D2) ir cholekalciferolis (vit D3). Vit
D2 yra sintezuojamas augalų, o vit
D3 – žmogaus odoje veikiant ultravi-
oletiniams saulės spinduliams.

Vit D atrado britų mokslininkai
1920 m. Buvo pastebėta, kad vieną
grupė šunų, auginamų uždarose
patalpose, be tiesioginių saulės spin-
dulių susirgo kaulų liga (rachitu),
kita grupė šunų buvo maitinama
žuvų taukais ir šios ligos tarp jų ne-
pastebėta. Atlikus tolimesnius tyri-
mus buvo atrastas vit D.

Vit D „praktiškai” nėra vitami-
nas. Vitaminai apibrėžiami kaip
maisto medžiagos (nutriens), kurių
organizmas negamina, bet kurios bū-
tinos normaliam organizmo funkcio-
navimui. Tačiau nors dalį vit D orga-
nizmas pats gamina, vit D priskiria-
mas vitaminų grupei.

Vienas iš svarbiausių ir
reikalingiausių vitaminų

Šiuo metu vit D yra vienas iš
svarbiausių ir reikalingiausių vita-
minų. Jis reguliuoja mineralinių me-
džiagų (kalcio, fosforo, magnio) apy-
kaitą, užtikrina šių medžiagų įsiur-
bimą iš žarnyno į kraują ir patekimą
į kaulus bei dantis. Trūkstant vit D,
vaikams deformuojasi kaukolė ir
stuburas, sutrinka dantų dygimas –
vystosi rachitas. Suaugusiems trūks-
tant vit D silpnėja imunitetas, su-
minkštėja kaulai (osteomaliacija), dėl
to stebimi dažni kaulų lūžimai. Pas-
taruoju metu rasta daugybė įrodymų,
kad vit D yra svarbus imuninės siste-
mos reguliatorius. Stiprindamas imu-
ninę sistemą vit D gali apsaugoti nuo
autoimuninių ligų tokių kaip I tipo
diabetas, išsėtinė sklerozė, reumatoi-
dinis artritas, psoriazė.

Naujai atrasta yra tai, kad vit D
turi stiprų antivėžinį poveikį. Tiki-
ma, kad vit D reguliuoja genus, daly-
vaujančius ląstelių augime, dalijimesi
ir vešėjime. Slopindamas ląstelių da-
lijimąsi ir vešėjimą vit D gali tapti
svarbiu veiksniu užkertant vėžio at-
siradimą (prevencija) arba jį gydant.

2005 m. žurnale „Journal of Pub-
lic Health” paskelbti mokslininkų
darbai teigia, kad pakankamai nau-
dojant vit D, sumažinama tikimybė
susirgti krūtų, prostatos, storosios
žarnos vėžiu.

Dr. Cedric Garland University of
California tyrinėjantis storosios žar-
nos vėžio problemą pabrėžia, kad
1000 TV vit D per dieną net 50 proc.
sumažintų sergamumą šia liga.

Vit D trūkumas gali sukelti įvai-
rius neurologinius ir psichinius su-
trikimus. Patikrinus 80 vyresnio
amžiaus žmonių (40 iš jų sirgo Al-
zheimerio liga ir 40 buvo sveiki) buvo
stebėta vit D trūkumas, kuris sukėlė
nuotaikų svyravimus.

Vit D stiprina širdį ir plaučius,
apsaugo nuo lėtinių nugaros skaus-
mų.

Vit D, naudojamas pakankamais
kiekiais, apsaugo žmones, ypač vy-
resnius nei 65 metai, nuo įvairių lū-
žimų.

Heike A. Bischoff-Ferrari, medi-
cinos profesorius University of Zu-
rich, teigia, kad vit D ne tik padeda
„šimtamečiams”, bet yra naudingas
ir tiems, kurie dar sugeba gyventi
vieni ir gali pasirūpinti savimi.

Kam kiek reikia

The Institute of Medicine Na-
tional Academy nėra patvirtinęs tik-
slių vit D dozių, bet mokslininkai
teigia, kad įprastinės 200–400 TV
dozės žymesnio poveikio neduoda,
todėl jie siūlo per parą žiemos metu
vartoti nuo 2,000 iki 4,000 TV.

Vit D poreikis kiekvienam indi-
vidui yra skirtingas. Jis priklauso
nuo žmogaus amžiaus, svorio, riebalų
kiekio kūne, odos spalvos, metų lai-
ko, geografinių sąlygų, taip pat nuo
gyvenimo būdo, naudojimosi saulės
apsaugos priemonėmis (sun block).
Taip pat – nuo žmonių sveikatos būk-
lės. Yra žinoma, kad senesniems
žmonėms vit D poreikis didesnis, sie-
kiant sustiprinti kaulus ir apsaugoti
nuo dažnai pasitaikančių „senat-
vinių” lūžimų. Vartojant žymiai di-

Prieš 100 metų Pennsylvania
kunigų Antano Staniukyno ir An-
tano Kaupo įkurtas laikraštis
,,Draugas” š. m. gegužės 3 d. pa-
kvietė į Čiurlionio galeriją, Jau-
nimo centre prisiminti savo gy-
vavimo istoriją. Ją dienraščiui pa-
dėjo papasakoti Jono Kuprio da-
rytos nuotraukos, LTSC parodai
paskolinti rodiniai. Ši paroda –
tai ne tik ,,Draugo” istorija – tai
viso pasaulio ir lietuvių pasauly-
je istorija. Įdomu tai, kad kei-
čiantis laikams, technologijoms,
redaktoriams, ,,Drauge” jau šim-
tas metų vyrauja ir tos pačios
problemos: dienraštis turi jausti
laikmečio pulsą, jam reikalingi
skaitytojai, norisi, kad gerai
dirbtų paštas. Apie tai kalbėjo ir
čia pat vykusio simpoziumo pra-
nešėjai kun. dr. K. Trimakas,
prof. S. Goštautas ir vyr. redak-
torė D. Cidzikaitė. Dar kartą pa-
sitvirtino sena taisyklė – be pra-
eities nebūtų ateities.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis desnius kiekius vit D nei įprasta, ga-
lima sumažinti 20 proc. net stuburo
lūžimus ir 18 proc. klubo sąnario lū-
žimus.

Tačiau reikia atsiminti, kad vit
D kaupiasi organizme, jo perteklius
nepašalinamas, todėl nesunku jo su-
vartoti per daug. Tokio pervartojimo
požymiai – silpnumas, pykinimas,
vėmimas, viduriavimas, kalcio nuo-
sėdos organizme, kartais stebima su-
trikusi inkstų veikla. Vyresnio am-
žiaus žmonės, turintys padidėjusį
cholesterolio kiekį, turėtų vartoti vit
D atsargiai. Taip pat reikia atsiminti,
kad negalima vartoti vit D asme-
nims, sergantiems hiperparatiroidiz-
mu, sarkoidoze, granuliomatoze ar
kitomis ligomis, kurių metu stebi-
mas padidintas kalcio kiekis kraujy-
je.

Norint nepervartoti vit D tikslin-
ga nustatyti jo kiekį kraujyje. Yra
nustatoma 25 hidroksivitamino D3
kiekis, sutrumpintai – 24 (OH) D. Tai
aktyvi vit D forma, kurią įsisavi-
na organizmas. Jo norma 75–100
nmol/ltr.

Vit D2 ir D3 veiksmingumas

Pastaruoju metu yra atliekami
tyrimai ir vyksta diskusijos, ar vit D2
ir vit D3 yra vienodai veiksmingi.
Yra nuomonių, kad vit D3 poveikis
yra veiksmingesnis nei vit D2, nors
kai kurie mokslininkai paneigia šį
tvirtinimą, teigdami, kad tiek erpo-
kalciferolio (vit D2), tiek cholekalci-
ferolio (vit D3) poveikis yra panašus.

Vit D2 yra pigesnis ir naudoja-
mas maisto pramonėje praturtinti vit
D pieną, sultis ir kitus maisto pro-
duktus (1 stiklinėje pieno yra 100 TV
vit D2). Taip pat vit D2 yra sudėtinė
polivitaminų dalis. Todėl, kai kurių
mokslininkų nuomone, renkantis
vitaminus reikia atkreipti dėmesį, ar
tai yra vit D2 ar D3. Atsiminkite, kad
vit D yra tirpus riebaluose, tad yra
geriau vartoti vit D kapsules, nei
tabletines jo formas, kurios ypač po-
puliarios kartu su kalcio preparatais.

Vit D šaltiniai

Žiemos metu, kai saulės yra ne-
pakankama, būtina naudoti vit D pa-
pildus, taip pat maistą, turintį savo
sudėtyje vit D.

Geriausias vit D šaltinis – pra-
turtintas vit D pienas, taip pat kiau-
šiniai, riebi žuvis (lašiša, tunas, sil-
kės), kepenėlės. Galima naudoti žuvų
taukus, kuriuose taip pat gausu vit
D.

Kadangi vit D gaminamas mūsų
organizme veikiant tiesioginiams
saulės spinduliams, patariama 3 kar-
tus per savaitę 10–18 min. praleisti
saulėje, nenaudojant apsauginių fil-
trų (sun block).

Naudokitės saulės gydomuoju
poveikiu ir praturtinkite organizmą
ypač svarbiu ir reikalingu vit D.

Būkite sveiki!

Parengta pagal:
www.vitamin.d-max.com

en.wikipedia.org (wiki) vitamin D
www.myoclinic.com (health) vita-

min_d/NS_patient-vitamin
„Chicago Tribune”

Dar kartą apie
vitaminą D

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Naudokitės saulės
gydomuoju poveikiu
ir praturtinkite orga-
nizmą ypač svarbiu ir
reikalingu vitaminu D.
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PANDEMIJA:
NE KINAS, BET TIKROVĖ
MYKOLAS DRUNGA

„Kiaulių gripas ir panika – pras-
tas derinys” – taip rašė vienas Kan-
sas valstijos Amerikoje laikraštis ba-
landžio 27 d. Kilus kiaulių gripo pro-
trūkiams, pasaulio spaudoje pasirodė
labai įvairūs nuotaikų deriniai: vieni
daugiau, kiti mažiau bauginantys.

Minėtasis amerikiečių dienraštis
„Kansas City Star” tęsė: „Nors su-
sirgimo atvejų New York mieste,
Kansas ir kitose vietovėse savaitgalį
padaugėjo, politikams ir sveikatos
apsaugos pareigūnams nevalia leisti
įsigalėti panikai. Prezidentui Ba-
rack Obama ir jo specialistams svei-
katos apsaugos bei tėvynės saugumo
baruose tai bus pirmasis išbandy-
mas.”

Redakciniame straipsnyje „Ne-
panikuokime” tą pačią dieną, pirma-
dienį, žmones ramino ir JAV sostinės
dienraštis „Washington Post”:
„Nacionalinis pavojus, kurį vakar pa-
skelbė tėvynės apsaugos ministrė
Janet Napolitano, tėra teisinis žings-
nis tam, kad vietinės savivaldybės
prieitų prie federacijos lėšų. Kiek-
vienu atveju amerikiečiai turėtų dėl
ligos plitimo ir toliau gerai sekti
informaciją ir paprastomis apsisaugo-
jimo priemonėmis sumažinti užsikrė-
timo pavojų”.

Frankfurto prie Oderio dien-
raštis „Märkische Oderzeitung”
prabilo ir bauginančia, ir raminančia
gaida: „Pasaulio sveikatos organi-
zacija baiminasi, kad naujasis virusas
gali virsti pandemija. Užtat reikia
laikytis didžiausio atsargumo. Ty-
rėjai jau seniai įspėja dėl pasaulinės
apimties masinės epidemijos. Tokio
globalaus scenarijaus akivaizdoje
svarbu skubi informacija, greitas rea-
gavimas. Kinija per paukščių gripą
tik labai vangiai leido žinioms pra-
sismelkti į užsienį. Užtat meksikie-
čiai dėl padėties įspėjo greitai, kad ir
kitos šalys turėtų galimybę apsi-
saugoti.”

Pačioje Meksikoje sostinės dien-
raštis „La Cronica de Hoy” rašė:
„Ištuštėjusių gatvių sostinėje vaizdas
atrodo taip nerealiai kaip iš Holly-
wood fantastinio filmo. Tai kyla iš
visuotinės panikos neapsikrėsti. Tie
negausūs žmonės, kurie išdrįso išeiti
į gatvę, arba būtinai turėjo tai daryti,
arba nepakankamai įvertino padėties
rimtumą. Šiomis aplinkybėmis stebi-
no, kad visuomenę informavo fede-
racinės ir miesto valdžios pareigūnai
atskirai vieni nuo kitų. Belieka ti-
kėtis, kad iš šitos rimtos problemos
nė viena pusė nebandys susikrauti
politinio kapitalo. Galų gale, juk tu-
rime epidemiją, kuri galėtų dar pa-
blogėti, jeigu visų jėgos nesusivienys
prieš ją.”

Kitas Meksikos sostinės dien-
raštis „Jornada”, rašė, jog „šiais
pasaulinės ūkio krizės laikais svar-
biau nei bet kada anksčiau palaikyti
ekonomikos kraujo apytaką. Bet tai
bus sunku, kai žmonės iš baimės
nebeišeis iš namų. Tai galioja sostinei
ir ypač jos apylinkėms, kurios ypač
priklauso nuo prekybos ir paslaugų.
Todėl vyriausybė turi elgtis labai jau-
triai ir protingai, kad savo nutari-
mais išlaikytų reikiamą pusiaus-
vyrą.”

Pasak Londono laikraščio „In-
dependent”, „skiepų išradimui rei-
kia suteikti pirmenybę. Visi turėtų
jungtis į bendrą darbą. Galimos pan-

demijos akivaizdoje nacionalinis pro-
tekcionizmas būtų kontraproduk-
tyvus. Geriausia gynyba nuo ligos
globalizacijos yra globalusis ben-
dradarbiavimas”.

Japonijos dienraštis „Yomiuri
Shimbun” klausė: „ar gali Japonija
iš Jungtinių Valstijų ar kitur gauti
viruso pavyzdį, kad sukurtų skiepus?
Vyriausybė neturėtų gailėtis jokių
pastangų, kad pasirengtų galimai
pandemijai”. Laikraščio nuomone,
„visų pirma Japonija turi sustiprinti
stebėjimus oro ir jūros uostuose. Vy-
riausybė turi rengtis blogiausiam ga-
limam atvejui. Ir čia reikia patikrinti,
ar vaistai, kuriuos vyriausybė turi
prieš gripą, veikia prieš naująjį virusą
ir ar turi pakankamą vaistų kiekį”.

Nancy miesto Prancūzijoje dien-
račio „L’Est Republicain” nuo-
mone, padėtis rimta. ,,Šitas gripas,
kuris būtų galėjęs gimti prastame
mokslinės fantastikos scenarijuje,
kelią nerimą ir tarptautinei mok-
slininkų bendrijai. Šio viruso atveju
kalba eina apie naują mutaciją,
suvienijančią įvairias formas gripo,
anksčiau kamavusio paukščius, kiau-
les ir žmones. Rezultatas gali būti
sprogstamas kokteilis. Pasaulis dabar
laukia, kaip ir buvusiais atvejais, kad
audra nurimtų, tačiau pagrindinė
problema lieka: pelno godulys, žmo-
gaus lengvabūdiškumas ir varžyma-
sis siekiant didžiausio našumo, bet
pamirštant gamtos pusiausvyrą –
visa tai sukėlė naują epidemiją.”

Balandžio 28 d. ryte Šiaurės
Vokietijos dienraštis „Welt” rašė,
kad „Europoje dar nebuvo, kiek žino-
ma, žmogaus žmogui perduoto apsi-
krėtimo. Nėra pagrindo panikai, sako
žinovai. Ji kiekvienu atveju ne vieto-
je, nes veda prie iracionalių reak-
cijų”.

Pietų Vokietijos dienraštis „Süd-
deutsche” straipsnyje „Neįsivaiz-
duojamas pavojus” rašė, kad „per-
nakt papliupo kalbos apie pasaulinę
epidemiją, taigi pandemiją. Vaizdai,
rodantys žmones su burnos kau-
kėmis, uždarytas mokyklas, renginių
patalpas, iliustruoja, kaip daug
anksčiau negu virusai atėjo baimė ir
įtarimas. Prie to prisideda ir žinias-
klaidos pandemija. Kaip ir virusai,
vėjo greitumu plinta žinios skersai
išilgai pasaulio, rimti pranešimai kar-
tu su tyčiniu panikavimu. Gali būti,
kad kiaulių gripas per kelias dienas
praeis. Joks žinovas šiuo metu negali
prognozuoti katastrofos galimybės.
Kita vertus, ji gali visuose žemynuose
pareikalauti aukų ir šitokiu būdu
glaudžiai komunikacijos srovių susi-
etam pasauliui parodyti, koks pažei-
džiamas jis, nepaisant visų medicinos
pasiekimų, vis dėlto tapo”.

Pasak Štutgarto „Zeitungo”,
„kiaulių gripo peršokimas į žmonių
gretas rodo, kaip svarbu buvo po pa-
tirčių su paukščių gripu ir sunkiu
ūminiu kvėpavimo sindromu sudary-
ti pasaulinio masto apsisaugojimo
planus. Prie to priklauso ir priešgri-
pinių priemonių atsargos, kurių dau-
gelyje šalių imta kaupti. Jų saugyk-
los, tiesa, brangiai kainuoja, tačiau
rimtu atveju jos gali išsaugoti daugy-
bės žmonių gyvybę. O dabartinis
gripo pratrūkimas atsakingų įstaigų
neužklupo nepasiruošusių – tai
perdėm raminanti žinia”, – tikino
Štutgarto dienraštis.

LRT

Reikia plėsti Pasaulio
Teisuolių sąvoką

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

ELTA praneša, kad Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus balandžio
21 d. dalyvavo holokausto aukų pagerbimo renginyje Panerių memoriale,
Vilniuje. Šios agentūros žiniomis, pagerbime taip pat dalyvavo šią tragedi-
ją išgyvenę litvakai iš Izraelio, Prancūzijos ir Vokietijos, Izraelio Sociali-
nių reikalų ministras Isaac Her-cog, Izraelio ambasadorius Lietuvai Chen
Ivri Apter.

Prezidentas pažymėjo lenkiantis galvą holokausto aukų atminimui.
,,Holokaustas – tai Lietuvos skausmas, nes netekome Lietuvos žydų, su
kuriais šimtmečiais gyvenome kartu, kartu patyrėme mūsų žemę niokoju-
sių okupantų skriaudas, kartu kūrėme teisingesnę ir gražesnę savo vals-
tybę. Gaila, kad šią istorinę mūsų tautų sugyvenimo tradiciją apjuodi-
no tie, kurie sutepė savo sąžinę kolaboruodami su naciais.” Adamkus
nepasakė, bet galėjo tą patį pasakyti apie kolaborantus su komunistų
teroru.

Prezidentas pabrėžė, kad daug Lietuvos žmonių, rizikuodami savo ir
savo šeimų gyvybe gelbėjo žydus nuo budelių rankos. Jis sakė, kad šie
žmonės jautė pareigą savo gyvenimu skelbti, kad net ir mirties akivaizdo-
je žmogus turi išlikti žmogumi ir kad tiesos negalima nužudyti. ,,Tikiu,
kad istorijos pamokos yra svarbios šiuolaikinės demokratinės Lietuvos
kartai. Todėl išgyvenusių šią baisią tragediją pareiga, mūsų visų pareiga –
siekti, kad pasaulis išgirstų nukentėjusiųjų skausmą, kad tiesa daugiau
niekuomet neturėtų vaikščioti šešėliuose, bet net ir sunkiausiomis valan-
domis ji rastų kelią į mūsų širdis ir ten pasiliktų amžinai”, – kalbėjo Lie-
tuvos Prezidentas.

Prezidento Adamkaus įsitikinimu, Pasaulio Teisuolių gyvenimo isto-
rijos įžiebia viltį, kad drauge pavyks sukurti geresnį ir teisingesnį pasaulį.
,,Tvirtai tikiu, kad mes, lietuviai ir žydai, kartu su visais geros valios žmo-
nėmis padarysime viską, saugodami bendrąsias žmonijos vertybes, puose-
lėdami unikalų litvakų paveldą ir ugdydami jaunąją kartą savitarpio
supratimo dvasia”, – Prezidentą citavo spaudos tarnyba.

Tokie ir panašūs žodžiai jau kuris laikas tampa metiniu prisiminimu,
tarsi ritualu. Sueinama, nuoširdžiai ar paviršutiniškai pasimušama į tau-
tos krūtinę, kartais atsiprašoma nukentėjusiųjų ir išsiskirstoma iki kitų
metų. Jau kuris laikas galvoju apie žodžius, kurių Prezidentas nepasakė,
bet galėjo pasakyti. Kitais metais tai galėtų pasakyti naujas Lietuvos
vadovas ar nauja vadovė. Štai galimo teksto įvadas:

,,Jau kuris laikas Izraelis pasauliui ne tik primena holokausto trage-
diją, įvardija nusikaltusius, bet ir su žiburiu ieško geros valios žmonių, tų
Pasaulio Teisuolių, rizikavusių savo ir savo artimųjų gyvybe. Izraelis turi
nustatytą tvarką ir procedūrą, kaip tokius Teisuolius pristatyti pasauliui,
nors, daugeliu atveju, pastarųjų jau gali šiame pasaulyje nebebūti. Jų at-
radimas ir paskelbimas artina abiejų šalių – Lietuvos ir Izraelio – santy-
kius, atstato pasitikėjimą vieni kitais, skatina bendradarbiavimą lygiatei-
siškumo principu. Tai pavyzdys ir paskata ateinančioms kartoms.”

,,Sekant panašia Izraelio tvarka Lietuvos Prezidento paskatinimu yra
sukuriama procedūra, įgalinanti iškelti Pasaulio Teisuolius, kurie sovieti-
nės okupacijos laikotarpiu, rizikuodami savo ir savo šeimų gyvybe, gelbėjo
lietuvius ir kitų tautybių žmones nuo budelių rankos. Esame girdėję ar
skaitę apie atskirus atvejus, kur nelietuvis – žydas, rusas, lenkas ar kitos
tautybės – lietuvius ir kitus gelbėjo nuo suėmimų, tardymų, kalėjimų, iš-
trėmimų ir pačios mirties. Atėjo laikas šiuos visus Teisuolius įvardyti ir
pristatyti Lietuvai bei visam pasauliui.”

,,Turime kompetentingą Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimų centrą, kuriam yra pavesta šį sumanymą įvykdyti, artimai bendra-
darbiaujant su kitų tautybių atstovais.”

Įdomiu sutapimu, kitą dieną po mano čia aukščiau surašytų minčių,
internete užtikau žinią, kad Lietuvos Respublikos Seimas paskyrė naują
Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC)
generalinę direktorę. Be didelių diskusijų Birutė Burauskaitė, ilgametė
centro darbuotoja nuo 1997 metų, pakeitė į Seimą išrinktą Dalią Kuodytę.
LGGRTC yra tarpžinybinė valstybės įstaiga, tirianti visas genocido, nusi-
kaltimų žmonijai ir žmogiškumui apraiškas, Lietuvos gyventojų persekio-
jimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo
okupacijoms procesus, inicijuojant genocido organizatorių ir vykdytojų
teisinį įvertinimą. Centras koordinuoja kitų institucijų vykdomus šiuo
įstatymu apibrėžtos srities tyrimo darbus. Taigi, mano dabar siūloma
Teisuolių, pasipriešinusių okupantui, paieška yra aiškiai numatyta jau
esančiame įstatyme. Tereikia skirti tam didesnį dėmesį ar labiau pabrėž-
ti.

Naujoji generalinė direktorė, okupacijos metais ne kartą tardyta KGB
dėl ,,antitarybinės veiklos”, 1976–1984 m. leido nelegalius leidinius –
,,Laisvės šauklys”, ,,Perspektyvos”, daugino ir platino antisovietinę lite-
ratūrą, palaikė ryšius su rusų bei estų disidentais.

Sveikiname naująją generalinę direktorę su šiomis svarbiomis parei-
gomis! Tuo pačiu kviečiame ją susidomėti šiame rašinyje iškelta mintimi
dėl Pasaulio Teisuolių, buvusių okupacijų metu gelbėjusių Lietuvos pilie-
čius, ypač lietuvius, nuo žiaurios budelių rankos. Tai būtų prasmingas
nuskriaustųjų prisiminimas ir gražus, nors gal ir pavėluotas šių Teisuo-
lių pripažinimas.
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Trečioji JAV lietuvių katalikų
sielovados konferencija įvyko 2009 m.
kovo 28 d. Bostono Šv. Petro lietuvių
parapijos salėje. Į ją susirinko apie 50
žmonių, tarp jų dalyviai iš Pennsyl-
vanijos, Floridos, Illinojaus, New Yor-
ko, Kanados ir Massachusettso vals-
tijų. Konferenciją ruošė Lietuvos vys-
kupų konferencijos išeivijos lietuvių
katalikų delegatūra; rėmė Amerikos
lietuvių Romos katalikų federacija ir
Šv. Petro lietuvių parapija.

Konferencija prasidėjo rytmeti-
nėmis Mišiomis, kurias atnašavo Lie-
tuvos vyskupų konferencijos delega-
tas užsienio lietuvių sielovados reika-
lams, prelatas Edmundas Putrimas.
Jam asistavo Bostono Šv. Petro lietu-
vių parapijos klebonas emeritas ir
Amerikos lietuvių kunigų vienybės
pirmininkas, prelatas Albertas Kon-
tautas, Bostono Šv. Petro lietuvių pa-
rapijos klebonas, kunigas Steponas
Žukas, buvęs Lawrenco Šv. Pranciš-
kaus parapijos klebonas, kunigas Al-
binas Janiūnas ir St. Petersburg
Beach, Floridos, Šv. Kazimiero misi-
jos, Pranciškonų vienuolyno adminis-
tratorius, kunigas Bernardas Talai-
šis.

Konferencijos invokaciją, kurią
pasakė prel. Putrimas, buvo prašoma
visų melstis, kad Šventa Dvasia
stiprintų mūsų tautinę tapatybę.

Konferenciją atidarė ir vedė
koordinatorė Užsienio lietuvių kata-
likų jaunimo sielovadai Birutė Bub-
lienė, jai talkininkavo Amerikos lie-
tuvių Romos katalikų federacijos
pirmininkas, advokatas Saulius Kup-
rys.

Buvo perskaityti sveikinimai tų,
kurie negalėjo į konferenciją atvykti,
tarp jų – arkivyskupo Sigito Tamke-
vičiaus, kuris dalyvius pasveikino
Lietuvos vyskupų konferencijos var-
du, pabrėždamas, jog reikia atpažinti
laiko ženklus ir dalintis nuomonėmis
bei patirtimi su įvairiomis parapi-
jomis. Taip pat buvo perskaityti svei-
kinimai iš vyskupo Pauliaus Baltakio
bei Lietuvos Respublikos gen. kon-
sulo New Yorke ambasadoriaus Jono
Paslausko.

Gyvu žodžiu dalyvius pasveikino
kun. Žukas, Bostono Lietuvių Bend-
ruomenės pirmininkė Rima Girniu-
vienė, Šiaurės Amerikos Ateitininkų
tarybos pirmininkė Danguolė Kuolie-

nė ir Lietuvių skautų sąjungos tary-
bos pirmininkas Gintaras Taoras.

Prelatas įvardijo pokyčius
lietuvių visuomenėje

Įvadiniame konferencijos žodyje
prel. Putrimas apibrėžė trečiosios
sielovados konferencijos tikslą –
reaguoti į tai, kas vyksta visuomenė-
je, turint omeny parapijų ir misijų
ateitį. Prelatas išvardijo keletą po-
kyčių, kuriuos jis pastebi šiuolaikinė-
je visuomenėje. Vienas tokių – tai
didėjantis sekuliarizmas. Kaip pavyz-
dį jis pateikė dabartinius „ekono-
minius imigrantus” iš Lietuvos, kurie
atvažiavo su kitokiu požiūriu į kul-
tūrą, vertybes bei tėvynę, kur jaučia-
mas tam tikras pasyvumas bei sovie-
tinės mąstysenos pėdsakai. Antras
svarbus pokytis – mažėjantis kunigų
skaičius. Vilkaviškio seminarija Lie-
tuvoje jau uždaryta, kalbama, jog rei-
kės uždaryti dar vieną seminariją.
Keičiasi ir išeivijos profilis, pvz., šiuo
metu Londone yra daugiau negu

Trečioji Sielovados konferencija Bostone

80,000 lietuvių imigrantų ir tik 1
kunigas jiems aptarnauti. Prelatas
taip pat pastebėjo, jog antrosios ir
trečiosios bangos imigrantai dar nėra
susivieniję.

„Bažnyčia” ir „bažnyčia”

Pirmoji paskaita kėlė klausimą
„Kam priklauso bažnyčia”? Kalbėjo
dr. Mykolas Ritty, daktaro laipsnį ap-
sigynęs bažnytinės teisės srityje St.
Paul universitete. Jis paryškino skir-
tumą tarp „Bažnyčios” ir „bažny-
čios”. Bažnyčia (iš didžiosios raidės)
yra hierarchiškai susiorganizavusi
bendruomenė, penima Kristaus Kū-
no – tai mistinis Kristaus kūnas. Baž-
nyčia (iš mažosios raidės) yra pas-
tatas, skirtas Dievui garbinti.

Prieš penkerius metus Šv. Petro
lietuvių bažnyčia atsidūrė pavojuje –
arkivyskupas ketino ją uždaryti. Pa-
gal bažnyčios įstatymus, vyskupas
yra tas asmuo, kuris daro galutinį
sprendimą dėl bažnyčios likimo. Dr.
Ritty nuomone, lietuviams pasisekė

išgelbėti Šv. Petro parapiją, nes jie
daugiau dėmesio kreipė ne į bažny-
čios, bet į Bažnyčios išlikimą.

Dr. Ritty pripažino, jog ne visada
yra aišku, kaip pritaikyti Bažnyčios
įstatymus. Pvz., kai buvo ketinama
uždaryti Šv. Petro bažnyčią, lietuviai
paprašė, kad parapijos turtas liktų
lietuvių misijos priežiūrai. Taip lietu-
viai būtų turėję lėšų rūpintis lietuviš-
ka sielovada Bostono rajone. Šis pra-
šymas atitiko bažnyčios įstatymą, kad
vyskupas atsakingas yra už sielova-
dą. Iš dalies todėl, dr. Ritty teigimu,
Šv. Petro bažnyčia nebuvo uždaryta.

Parapijos pastatų ir turto
likimas

Diskusijų metu buvo paminėta
civilinio teismo byla Spokane mieste,
Vašingtono valstijoje, kur teisėjas
nusprendė, kad vyskupui nepriklauso
parapijos pastatai bei turtas. Verčiau,
jis yra to turto globėjas ar saugotojas
(trustee). Kitas pavyzdys. Neseniai
buvo uždaryta Brocktono, MA Šv.
Kazimiero lietuvių parapija. Para-
pijos pinigai atiteko ne arkivyskupi-
jai, o Bostono apylinkės lietuvių sielo-
vados misijai. O 80 proc. nekilnojamo
turto atiteko netoli esančiai parapi-
jai, į kurią įsijungė dauguma Šv.
Kazimiero parapijiečių.

Dar vienas atvejis – uždaryta
Manhattano Aušros Vartų bažnyčia.
Tos parapijos atstovė paklausė pra-
nešėjo, ar jie galėtų teisiškai vėl ati-
daryti bažnyčią, jei gautų kunigą iš
Lietuvos. Į tai dr. Ritty atsakė, kad
vyskupas turi nuspręsti.

Svarbu neprarasti parapijų
archyvų

Antroji paskaita iškėlė klausimą
dėl parapijų archyvų – kodėl ir kaip
juos išlaikyti? Čia kalbėjo bibliote-
kininkė Dalė Lukienė, anot kurios,
parapijų archyvinė medžiaga yra la-
bai brangi ir naudinga mokslinin-
kams, bet tik jei ji yra sutelkta ir su-
tvarkyta archyvuose. Šiuo metu pa-
rapijų archyvinę medžiagą priima duKonferencijos dalyviai. Rūtos Rusinienės nuotraukos

Šv. Mišios (iš k.): kun. Žygas, Šv. Petro bažnyčios klebonas, prel. Putrimas, prel. Kontautas, kun. Janiūnas ir kun.
Talaišis.
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CLEVELAND, OH

Ekumeninė vakarienė
DR. VIKTORAS STANKUS

Kiekvieną pavasarį, gamtai atsi-
naujinant, krikščionys švenčia Prisi-
kėlimą, o žydų bendruomenė per Pas-
sover Seder vakarienę iš naujo at-
pasakoja savo išsivadavimą iš Egipto
faraono vergijos, mini iškentėtą
priespaudą ir visos žmonijos teisę į
laisvą, savarankišką gyvenimą.

Reformuotų žydų tikėjimo išpa-
žintojai – Amerikos žydų komiteto
(American Jewish Committee, AJC)
Clevelando skyrius š. m. kovo 31 d.
surengė kasmetinę, jau šeštąją tarp-
tautinę diplomatijos Velykų vaka-
rienę (Annual International Diplo-
matic Seder). AJC pakvietė ir ne žydų
visuomenę dalyvauti jų tradicinėje
vakarienėje, švenčiant ir pagerbiant
amžiną kovą prieš tironiją ir pries-
paudą. Passover – tai žydų ben-
druomenės laisvės festivalis.

Seder vakarienėje dalyvavo ir
kitų valstybių Cleveland gyvenantys
konsulai, Kongreso nario La Tourette
atstovai, valdžios pareigūnai, kata-
likų ir kitų tikėjimų dvasininkai, ver-
slininkai, visuomenės veikėjai. Iš viso
susirinko 120 žmonių. Tarp jų ir LR
Garbės konsulė Ingrida Bublienė, LB
Cleveland skyriaus ir Ohio apygardos
atstovas dr. Viktoras Stankus.

Jaunatviškas Amerikos žydų
komiteto prezidentas Scott C.
Matasar pasveikino susirinkusius ir
pakvietė švęsti laisvę, lygybę, taiką ir
paminėti, kad laisvas žmogus neprik-
lauso niekam, tik vienam Dievui.

Seder ceremonijas, maldas vedė
dvasininkė, rabinė Rosie Haim, ku-
rias su giesmėm ir dainom lydėjo var-
gonininkė, kantorė Kathy Sebo. Jos
kvietė svečius iš įteiktos programos
pritarti angliškai, hebrajiškai, kartu
giedoti, dainuoti ir balsu skaityti.
Apie 30 skaitinių, itin išryškinant Se-
der, buvo atlikti ne žydų svečių, pa-
vieniui skaitant susirinkusiems.

Trys žydų Passover simboliai tai:
Pesach (pascha) – nekalto avinėlio
blauzdikaulis; Matzah – plotkelė iš
neraugintos duonos; Marot – krienai.
Vakarienė pradedama valgant pava-
sario žalumyną, pamirkytą sūriame
vandeny, taip prisimenant protėvių
vergijos ašaras. Krienų ragavimu

prisimenamos karčios priespaudos
dienos. Matzan plotkelėmis, kepto-
mis be mielių, prisimenami laikai, kai
nebuvo laiko rauginti duoną, o rei-
kėjo bėgti iš Egipto. Minėta, kad žydų
tautos išsilaisvinimas yra susijęs su
visos žmonijos išsilaisvinimu.

Po Seder vakarienės buvo proga
pasikalbėti su rabine Haim. Ji padė-
kojo lietuviams už dalyvavimą, mi-
nėjo, koks didelis žydų tikėjimo ir
kultūros centras buvo Lietuva. Po-
kalbio metu prisiminėme ir Vilniaus
Gaono, žydų pranašo, didelį įnašą į
judaizmą, Lietuvos žydų Yiddish lite-
ratūros klestėjimą, Telšių Yeshivos
pasaulinę įtaką ir jos persikėlimą į
Cleveland, kur ši įstaiga klesti iki šios
dienos.

AJC ir Cleveland LB sieja glaudi
draugystė. Lietuvai bandant įstoti į
NATO, AJC, Cleveland Lietuvių
Bendruomenės prašoma, pasirašė
bendrą laišką (Ohio Appeal) ir pa-
siuntė kiekvienam JAV senatoriui,
prašant balsuoti už NATO narystę
Lietuvai.

Prisiminėme, kad Cleveland
,,Dirvos” laikraščio trys buvę redak-
toriai kovojo prieš nacius. Balys
Gaidžiūnas buvo nuteistas mirti, nes
britam teikė informaciją apie nacių
pajėgumą, veiksmus. Jonas Čiuberkis
už antinacinę veiklą buvo išsiųstas į
Stuthoff koncentracijos lagerį. Vy-
tautas Gedgaudas, būdamas studen-
tu Paryžiuje, dalyvavo prancūzų pasi-
priešinime prieš nacius.

Prisiminkime ir Oną Šimaitę,
kuri išgelbėjo šimtus žydų vaikų
Vilniuje. Ji penkias dienas kabėjo nuo
lubų galva žemyn ir buvo kankinama
nacių, kad išduotų, kur paslėpti žydų
vaikai. Bet ji neišdavė. Jos dieno-
raštis yra šalia Cleveland, Kent State
University bibliotekoje, lietuviškų
knygų rinkinyje.

Buvęs Cleveland Amerikos žydų
komiteto direktorius dr. Martin Plax
palaikė gerus santykius su Cleveland
LB, džiugu, kad komitetas tą glaudų
ryšį palaiko ir toliau.

Matyt, svarbu palaikyti ryšius
tarp mūsų – lietuvių ir žydų ben-
druomenių – visų bendrai naudai.

Po Passover Seder vakarienės (iš k.): LR Garbės konsulė Ingrida Bublienė, rabinė
Rosie Haim, AJC prezidentas Scott C. Matasar, kantorė Kathy Sebo, LB atstovas dr.
Viktoras Stankus. K. Kovach nuotr.

JAV archyvai: Amerikos lietuvių kul-
tūros archyvas (ALKA) Putname,
sukurtas prelato Juro ir prižiūrimas
Lietuvių katalikų mokslo akademi-
jos, bei Pasaulių lietuvių centro
archyvas Čikagoje.

Archyvinė medžiaga gali susida-
ryti iš biuletenių bei kitų leidinių
apie parapijos veiklą ir organizaciją,
maldaknygių, giesmynų, vėliavų,
bažnytinio meno, korespondencijos,
finansinių knygų, nuotraukų (su už-
rašais) ir jubiliejinių leidinių. Svarbu,
kad ši medžiaga nebūtų prarasta –
sakė Lukienė. Jei bažnyčiai gresia
susijungimo ar uždarymo pavojus,
reiktų paskatinti, kad: archyvinė
medžiaga būtų nedelsiant nusiųsta į
archyvą; būtų patvirtinta, kur para-
pijos archyvinė medžiaga laikoma
(šią informaciją reiktų įdėti į parapijų
archyvų žinyną); būtų surašyta para-
pijos istorinių knygų bibliografija;
būtų sukurta bibliografija, o perio-
dinėje spaudoje išspausdinta infor-
macijos apie tą parapiją.

Lukienė sutiko, jog tai yra mil-
žiniškas darbas, kuris pareikalaus
savanorių talkos. Todėl reiktų sukur-
ti komitetus, kurie koordinuotų ar-
chyvais besirūpinančiųjų darbą ir
kurie rūpintųsi tam darbui reikalin-
gų lėšų rinkimu.

Kam reikalinga parapijos
taryba?

Bublienė vedė diskusijas apie
parapijos pastoracinės tarybos svarbą
ir pareigas. Jų metu paaiškėjo, jog pa-
rapijos tarybos užduotys yra: rūpintis
pritraukti daugiau jaunimo į parapi-
ją; stengtis parapiją atgaivinti; rūpin-
tis parapijos tvarkymu (kunigas tu-
rėtų rūpintis tik pastoraciniu darbu,
o ne kasdieniniu administravimu);
patarti kunigui, kokios pastoracinės
programos padėtų pritraukti jaunimą
bei naujus narius.

Lemonto Pal. Jurgio Matulaičio
misijos atstovė Daina Čyvienė papa-
sakojo apie jų misijos tarybos veiklą.

Bažnyčios taryba rengia įvairias pro-
gramas, pvz., neseniai buvo surengta
diskusijų serija apie šv. Paulių; reko-
lekcijas su kunigais iš Lietuvos; sek-
madienio Mišias šeštą valandą vaka-
ro jaunesniems parapijiečiams; Mi-
šias lauke per Sekmines; draugystės
vakarus naujiems imigrantams, kad
šie susipažintų su bažnyčia.

Philadelphijos Šv. Andriejaus pa-
rapijos atstovas sakė, jog pas juos po
Mišių parapijiečiai susirenka parapi-
jos salėje kavai, ši tradicija puoselėja
šeimynišką nuotaiką tarp parapi-
jiečių.

Steigiamos naujos lietuviškos
misijos

Po pietų kun. Talaišis pristatė
iššūkius, lietuviams katalikams ku-
riant naują pastoracinę misiją Fort
Myers, FL, o prel. Putrimas pakal-
bėjo apie Long Island, NY misiją. Bu-
vo perskaitytas atsiųstas laiškas iš
Atlantos, GE, LB pirmininkės Austės
Nakutytės, kuri papasakojo apie to
miesto lietuvių misijos įsteigimą.

Ses. Margarita Bareikaitė pris-
tatė jaunimo sielovados žingsnius ir
pakvietė jaunų šeimų atstovę pakal-
bėti apie jiems sudarytus sunku-
mus.

Adv. Saulius Kuprys vedė pasau-
liečių apaštalavimo sesiją ir pakvietė
asmenis pristatyti savo pranešimus
apie Amerikos Lietuvių Romos Ka-
talikų kunigų vienybę (pranešėjas
prel. Kontautas); Jaunimo sielovadą
(Birutė Bublienė); Lietuvių Katalikų
Mokslo Akademiją (Dalė Lukienė);
Ateitininkų organizaciją (Danguolė
Kuolienė).

Trečioji JAV lietuvių katalikų
sielovados konferencija pasibaigė
diskusijomis, kurias vedė Bublienė.
Apie dabartinę Šv. Jurgio parapijos,
Shenandoah, PA padėtį kalbėjo Jim ir
Dot Setcavage.

Konferencija buvo užbaigta mal-
da.

III JAV lietuvių katalikų sielovados konferencijos dalyviai. Algio Luko nuotr.

Šv. Petro lietuviškos bažnyčios Bostone kryžių siena. Rūtos Rusinienės nuotr.
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Susibùrè Lietuvos naujienû svetainès

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) –
Naujo tipo gripo virusas A/H1N1 mė-
ginyje iš Lietuvos laboratorijoje Lon-
done nenustatytas.

Kaip pranešė Sveikatos apsaugos
ministerija, siekiant tiksliai nustatyti
gripo viruso tipą tyrimas laboratori-
joje Londone tęsiamas. Apie tai buvo
pranešta AIDS centro virusologinei
laboratorijai, iš kurios, įtarus galimą
naujo tipo gripo virusą, mėginys buvo
išsiųstas tolesniems tyrimams.

Antradienį į AIDS centro viruso-
loginę laboratoriją kreipėsi Meksikoje

lankęsis Lietuvos pilietis M. Z. Ba-
landžio 23 d. į Lietuvą grįžęs vyras po
kelių dienų pasijuto blogai: skaudėjo
gerklę, galvą, pakilo temperatūra.

Antradienį AIDS centro viruso-
loginėje laboratorijoje buvo paimti
mėginiai dėl gripo nustatymo. Vil-
niuje laboratoriškai išskirtas A tipo
gripo virusas, tolimesniems tyri-
mams mėginys buvo išsiųstas į Lon-
doną. Pasak SAM, šiuo metu pilietis
jaučiasi gerai, tačiau medikai jo būklę
toliau stebi ligoninėje.

Vilnius, gegužės 4 d. (Alfa.lt) – Aš-
tuonios didžiausios Lietuvos naujienų
svetainės susibūrė į Interneto žinia-
sklaidos asociaciją, kuri sieks užtikrinti
etišką ir profesionalią interneto žinia-
sklaidos priemonių veiklą, užtikrinti
skaitytojams etišką nuomonių raišką
naujienų tinklalapiuose.

Interneto žiniasklaidos asociacijos
nariais tapo naujienų svetainės „Alfa”,
DELFI, „Bernardinai.lt”, „15min.lt”,
„Balsas.lt”, „Lrt.lt”, ,,Lrytas”, „Diena
Media News” tinklalapių grupė (vil-
niausdiena.lr, kaunodiena.lt ir klaipe-
da.diena.lt). Asociacijos pirmininke iš-
rinkta DELFI naujienų svetainės ryšių
vadovė Aistė Žilinskienė.

„Buvo tokių parlamentarų siūly-
mų, kuriais siekta pakeisti ‘nuomonės’
apibrėžimą, kad nuomonė privalo rem-
tis argumentais ir faktais, tai reiškia,
kad kitu atveju skaitytojai negali lais-
vai diskutuoti apie tai, ką jie mano,
nors ir neturi įrodymų, interneto pus-
lapiuose, ir paskatino mus burtis į aso-

ciaciją, nes tokie ribojimai neabejotinai
turėtų įtakos visų svatainių veiklai”, –
apie Interneto žiniasklaidos asociacijos
steigimosi priežastis kalbėjo A. Žilins-
kienė.

Artimiausiu metu asociacijos na-
riai ketina pasitvirtinti Interneto žinia-
sklaidos etikos kodeksą, skatinti savo
skaitytojus etiškai, kultūringai komen-
tuoti aprašomus įvykius naujienų sve-
tainės, komentarų tekstuose puoselėti
taisyklingą lietuvių kalbą.

„Drauge mes galime sugalvoti dau-
giau gerų projektų, lengviau įgyvendin-
ti įvairius sumanymus. Jau šiandien
visos naujienų svatainės yra susijungu-
sios projektui ‘Neburnok’, kuriuo ska-
tinama etiškai reikšti savo mintis in-
terneto komentaruose, sukūrė Žinia-
sklaidos priemonių redakcijų kreipi-
mąsi į Seimo valdybą, kad nebūtų ribo-
jamas Seime akredituojamų žurnalistų
skaičius, aktyviai veikti ketiname ir
ateityje”, – asociacijos planais dalinosi
A. Žilinskienė.

Svarstomi ambasados audito rezultatai
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) –

Užsienio reikalų ministerija katego-
riškai neigia, kad atliekant auditą
Lietuvos ambasados Jungtinėje Ka-
ralystėje biudžete buvo aptiktas lėšų
trūkumas.

Tai pranešė URM Informacijos ir
viešųjų ryšių departamento direkto-
rius Rolandas Kačinskas. ,,Spaudoje
pateiktos įvairios versijos dėl galimų
pažeidimų LR ambasadoje Londone
visiškai neatitinka tikrovės. Tai pa-
tvirtino ir URM vidaus auditas”, – sa-
kė R. Kačinskas.

Jo teigimu, ambasados vidaus
auditas atliktas ,,ne dėl kažkokių esa-
mų įtarimų”, bet dėl to, jog tai buvo
eilinis patikrinimas, kurio tikslas –
vertinant rizikos valdymą ir vidaus
kontrolę padėti įstaigos vadovui įgy-
vendinti įstaigos veiklos tikslus ir
užtikrinti jos veiklos gerinimą. R. Ka-
činskas pažymėjo, kad auditas atlik-
tas buvusio ambasados vadovo, da-
bartinio UR ministro Vygaudo Ušac-
ko prašymu jam pradėjus eiti naujas

pareigas.
URM atstovas teigė, jog tarptau-

tinėje diplomatinėje praktikoje nepri-
imta viešinti vidaus audito doku-
mentų, tačiau siekiant išsklaidyti
pastaruoju metu spaudoje pasiro-
džiusias abejones ,,dėl administraci-
nės-finansinės veiklos ambasadoje”,
V. Ušackas Seimo Audito komiteto
pirmininkei Loretai Graužinienei ir
Užsienio reikalų komiteto pirminin-
kui Audriui Ažubaliui išsiuntė amba-
sados vidaus audito ataskaitą ir pa-
tarimų, pateiktų šioje ataskaitoje,
įgyvendinimo priemonių planą. Šie
dokumentai, pasak R. Kačinsko, susi-
pažinimui taip pat nusiųsti Valstybės
kontrolei.

Ambasados Londone audito re-
zultatais anksčiau domėjosi ir Seimo
narys, socialdemokratas Andrius Še-
džius. Parlamentaro iš URM gauti at-
sakymai apie minėto audito rezulta-
tus netenkino, todėl jis į ministeriją
kreipėsi dar kartą.

Vilnius, gegužės 4 d. (URM info)
– Užsienio reikalų ministras Vygau-
das Ušackas gegužės 4 d. Vilniuje su-
sitiko su Kanados tarptautinės pre-
kybos ministru Stockwell Day ir ap-
tarė Europos Sąjungos ir Kanados
ekonominio bendradarbiavimo gali-
mybes, energetinio saugumo ir ato-
minės energetikos klausimus, Lietu-
vos ir Kanados bendradarbiavimo Af-
ganistane galimybes.

Ministrai sutarė, kad būtina ir
toliau teikti finansinę paramą Afga-
nistanui ir didžiausią dėmesį skirti
tokioms skurdžioms provincijoms
kaip Goras. Ministras V. Ušackas pa-
siūlė Kanados vystomojo bendradar-
biavimo specialistams atvykti į Goro
provinciją ir vykdyti bendrus su Lie-
tuva projektus.

„Lietuva aktyviai įgyvendina
vystomojo bendradarbiavimo projek-
tus Afganistane, Goro provincijoje ir
ieško partnerių, kurie galėtų prisidėti

vykdant svarbius infrastruktūros pro-
jektus”, – sakė ministras V. Ušackas.

Gegužės 6 d. Prahoje vyks ES ir
Kanados viršūnių susitikimas, ku-
riame numatoma aptarti ES ir Ka-
nados ekonominę partnerystę, pasau-
lio finansų krizę, klimato kaitą, ener-
getikos ir užsienio politikos klausi-
mus – padėtį Afganistane, Artimuo-
siuose Rytuose ir Rytų kaimynystę.

„Lietuva tikisi, kad ES-Kanados
viršūnių susitikimo metu bus oficia-
liai paskelbta derybų dėl ES ir Kana-
dos ekonominės sutarties pradžia”, –
sakė ministras V. Ušackas.

2008 m. Lietuvos ir Kanados pre-
kybos apyvarta buvo 729 mln. litų
(211,3 mln. eurų). Lietuvos prekybos
balansas su Kanada buvo teigiamas
ir sudarė 616,4 mln. litų (178,7 mln.
eurų). 2008 m. Lietuvos eksportas į
Kanadą, lyginant su 2007 m., padi-
dėjo 250 proc.

Lietuviui kiauli¨ gripas nenustatytas

,,The Economist” apraš∂
Vilniui skirtâ knygâ

Aptartos bendradarbiavimo
su Kanada galimyb∂s

Lietuvos studentai dairosi î užsienî
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) –

Pusė Lietuvos studentų dairosi į už-
sienį. ,,Eurobarometro” apklausos
,,Studentai ir aukštojo mokslo siste-
ma” duomenimis, net 55 proc. Lietu-
vos studentų turi ketinimų studijuoti
užsienyje.

Be to, net 65 proc. studentų ne-
mato kliūčių siekti mokslo užsienyje
arba mano, kad tos kliūtys labai men-
kos. Pagrindinė priežastis, kodėl kai
kurie studentai atsisako planų studi-
juoti užsienyje, – pinigų trūkumas
(70 proc. apklaustųjų).

Be to, Lietuvos jaunimas yra ga-
na geros nuomonės apie savo užsie-
nio kalbų žinias: 52 proc. studentų
mano užsienio kalbą mokantys pa-
kankamai gerai, kad pajėgtų studi-
juoti svetur.

Lietuvos studentai dėl mokesčio
už aukštąjį mokslą pasidalinę į dvi
stovyklas: 50 proc. jų mano, kad
aukštasis mokslas turėtų būti nemo-
kamas, antra tiek yra įsitikinę, kad
studijos gali būti ir mokamos, jei su-
teikiama galimybė gauti paskolą.

Vilnius, gegužės 4 d. (Balsas.lt) –
Įtakingas Didžiosios Britanijos sa-
vaitraštis ,,The Economist” paskelbė
didelę Laimono Briedžio knygos ,,Vil-
nius: City of Strangers” recenziją.

Recenzija pasirodė praėjus vos
porai savaičių po Lietuvos ambasa-
doje D. Britanijoje vykusio renginio
,,Writing Vilnius on the Map of Eu-
rope”. Jame buvo aptartos šviežiai
anglų kalba išleistos knygos – L. Brie-
džio ir Tomo Venclovos ,,Vilnius: A
Guide to its Names and People”. Ap-
tarime dalyvavo ir abu autoriai, tuo
metu vykusioje Londono knygų mu-
gėje dirbę leidėjai, kultūrininkai bei
lietuvių ir britų žurnalistai.

,,The Economist” knygos recen-
zijai skyrė vieną žurnalo puslapį.
Tekste apžvalgininkas aprašo Vil-
niaus istoriją, paminėdamas miesto
vardų variacijas bei okupacijų virti-
nę. Taikliai pacituodamas 1930 m.
vykusios Jidiš konferencijos orato-

riaus mintį, kad ,,Vilnius nėra pap-
rastas miestas, jis yra idėja”, ,,The
Economist” recenzijoje pamini visus
svarbiausius miesto istorijos ir men-
taliteto žodinius raktus – toleranciją,
Perkūną, Gediminą, krikštą, kuni-
gaikštystę ,,nuo jūros iki jūros”, A.
Mickevičių, Č. Milošą, Napoleoną,
Holokaustą.

Apžvalgininkas recenzijoje džiau-
giasi L. Briedžio kultūrine ekvilibris-
tika, kai autorius kuria siužetą, de-
rindamas įvairiausius faktus, cita-
tas, istorines paskalas bei anekdotus
ir nuotykius.

Šią ,,Baltų lankų” išleistą knygą
galima nusipirkti Amazon.com in-
ternetinės prekybos tinkle, todėl ,,The
Economist” internetinėje straipsnio
versijoje galėjo pateikti nuorodą ne
tik į leidyklos tinklalapį, bet savo
skaitytojus nukreipti tiesiai į inter-
netinį knygyną.

Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas (k.) susitiko su Kanados tarptauti-
nės prekybos ministru Stockwell Day. URM nuotr.

,,The Economist” recenzijoje pamini visus svarbiausius miesto istorijos ir mentali-
teto žodinius raktus. Balsas.lt nuotr.



DRAUGAS, 2009 m. gegužės 5 d., antradienis 7

to, kai prezidentas sustabdė maoistų
vyriausybės bandymą atleisti šalies
armijos vadą, paskelbė apie savo
atsistatydinimą. Nepalo vyriausybė
pajėgų vadą generolą Rookmangud
Katawala atleido dėl atsisakymo pri-
imti į armiją buvusius maoistų su-
kilėlių karius, kaip numato 2006 m.
sudarytas taikos susitarimas, kuriuo
baigėsi dešimtmetį trukęs ir maž-
daug 13 tūkst. gyvybių pareikalavęs
pilietinis karas.

JERUZALĖ
Dauguma Izraelyje gyvenančių

žydų tautybės asmenų pritaria ka-
riniam smūgiui pagrindinio šio šalies
priešininko Irano branduoliniams
objektams, rodo pirmadienį dienraš-
čio ,,Haaretz” paskelbti apklausos
rezultatai. JAV ir Izraelis, kuris, kaip
manoma, yra vienintelė branduolinį
ginklą turinti Artimųjų Rytų šalis,
įtaria, kad Iranas siekia pasigaminti
atominių ginklų dangstydamasis tai-
kia branduoline programa. Tehera-
nas tokius pareiškimus neigia.

WASHINGTON, DC
Buvusi JAV valstybės sekretorė

Condoleezza Rice gina ankstesnio
prezidento George W. Bush adminis-
tracijos politiką dėl įtariamųjų tero-
rizmu griežtų tardymo metodų, pra-
neša CNN. Drauge buvusi JAV už-
sienio politikos žinybos vadovė pa-
reiškė, kad G. W. Bush nedavė jokių
neteisėtų nurodymų. Pasak C. Rice,
buvęs Baltųjų rūmų vadovas ,,pritarė
tik teisėtai politikai dėl įtariamųjų
terorizmu, kad būtų galima apginti
šalį”.

* * *
,,New York Times Co” nuspren-

dė pranešti federaliniams pareigū-
nams apie savo planus uždaryti dien-
raštį ,,The Boston Globe”, praneša
,,The Washington Post”, kuris nuro-
do, jog šis sprendimas didina tikimy-
bę, kad pagrindinio Bostono laikraš-
čio leidyba gali būti nutraukta per
kelias savaites. ,,New York Times
Co” grasino uždaryti dienraštį, jei jo
profesinės sąjungos nesutiks su atly-
ginimų mažinimu ir kitomis taupy-
mo priemonėmis. ,,The Boston Glo-
be” yra 17-asis pagal tiražą laikraštis
Jungtinėse Valstijose, vienu metu
dienraštis buvo tarp pagrindinių
JAV laikraščių.

Pasaulio naujienos

PSO vadovè îspèja apie antrâjâ
kiauliû gripo bangâ

Rytû Europa gali turèti
problemû ne tik dèl dujû TALINAS

Ispanijos karalius Juan Carlos I
ir karalienė Sofia pirmadienį atvyko
į Estijos sostinę Taliną, pradėdami
kelionių turą po visas tris Baltijos ša-
lis, kurios tapo ES narėmis 2004 m.
Lig šiol Ispaniją ir Estiją siejo gana
silpni prekybos ryšiai – pagrindinės
Ispanijos investicijos yra Estijos fi-
nansų sektoriuje. Antradienį Ispa-
nijos karališkoji pora apsilankys Ry-
goje, o trečiadienį vyks į Vilnių.

ROMA
Izraelio ryšius su Europos Są-

junga (ES) būtina stiprinti, pareiškė
pirmadienį Italijos užsienio reikalų
ministras Franco Frattini po susi-
tikimo su savo kolega iš Izraelio
Avigdor Lieberman. ,,Tokiu būdu
Europa gali atlikti savo svarbų vaid-
menį taikos Artimuosiuose Rytuose
procese”, – sakė F. Frattini per ben-
drą spaudos konferenciją.

* * *
Italijos premjeras Silvio Berlus-

coni pareikalavo žmonos atsiprašymo
dėl jos viešų skundų, esą jis ieško
meilės nuotykių, ir pripažino, kad
audringa jųdviejų santuoka tikriau-
siai baigsis skyrybomis. 52 metų V.
Lario, kuri yra buvusi teatro aktorė,
praėjusią savaitę paskelbė atvirą
laišką, kuriame skundžiasi dėl multi-
milijardieriaus S. Berlusconi sprendi-
mo keliais savo partijos kandidatais
Europos Parlamento rinkimuose iš-
kelti jaunas moteris be jokios poli-
tinės patirties, tarp jų – buvusią ,,Mis
Italiją”.

DŽAMU
Indijos Kašmyre į upę nukritus

sausakimšam autobusui žuvo ma-
žiausiai 21 žmogus, o dar 7 žmonės
buvo sužeisti, pranešė policija. Po-
licijos pareigūnas Haseebas Mugha-
las sakė, kad avarija įvyko maždaug
240 km į šiaurės rytus nuo Džamaus
miesto. Autobusas krito maždaug
244 metrus, į sraunią Čenabo upę.

KATMANDU
Nepalo premjeras Prachanda, po

EUROPA

AZIJA

JAV

Vilnius, gegužės 4 d. (BNS/
,,Draugo” info) – Pasaulinė sveikatos
organizacija (PSO) tikriausiai padi-
dins naujos atmainos gripo pavojaus
laipsnį iki paties aukščiausio ir skelbs
pandemiją, interviu, kuris spausdina-
mas pirmadienį, sakė šios organizaci-
jos vadovė.

„Šeštasis laipsnis jokiu būdu ne-
reiškia, kad matome pasaulio pa-
baigą. Svarbu tai paaiškinti, nes ki-
taip, kai paskelbsime šeštąjį laipsnį,
tai sukels nereikalingą sumaištį”, –
ispanų laikraščiui „El Pais” sakė
PSO generalinė direktorė Margaret
Chan.

„Gripo virusai yra labai nenuspė-
jami, labai apgaulingi... Neturėtume
būti pernelyg pasitikintys. Negalima
suteikti virusui H1N1 progos maišy-
tis su kitais virusais. Štai kodėl esa-
me budrūs”, – sakė ji. Pasak PSO va-
dovės, šiuo metu Šiaurės pusrutulyje
gripo sezonas baigiasi, todėl pirminis
protrūkis gali būti švelnesnis, tačiau
antroji banga gali pareikalauti dau-
giau gyvybių.

Pagal naujausius duomenis, va-
dinamuoju kiaulių gripu Meksikoje

užsikrėtė 590, o Jungtinėse Valstijose
– 226 žmonės. Šios dvi šalys nuo nau-
josios ligos protrūkio nukentėjo labi-
ausiai. Jungtinėse Valstijose taip pat
užregistruotas vienas mirties atvejis,
tačiau pareigūnai nurodė, jog mirė iš
Meksikos gydyti atvežtas užsikrėtęs
vaikas.

PSO duomenimis, H1N1 viruso
infekcijų atvejų taip pat nustatyta
aštuoniolikoje kitų šalių: Austrijoje
(1), Kanadoje (85), Kinijos Honkongo
regione (1), Kosta Rikoje (1), Kolum-
bijoje (1), Danijoje (1), Salvadore (2),
Prancūzijoje (2), Vokietijoje (8), Airi-
joje (1), Izraelyje (3), Italijoje (1) Ny-
derlanduose (1), Naujojoje Zelandi-
joje (4), Pietų Korėjoje (1), Ispanijoje
(40), Šveicarijoje (1) ir Didžiojoje
Britanijoje (15).

Sekmadienį paklaustas apie paly-
ginti didelį patvirtintų užsikrėtimo
atvejų skaičių Ispanijoje PSO atsto-
vas spaudai Gregory Hartli sakė, jog
kiaulių gripas daugiausiai nustatry-
tas iš Meksikos grįžusiems asme-
nims, todėl nereikėtų manyti, kad ši
liga dideliu mastu plinta tarp Ispa-
nijos gyventojų.

ARTIMIEJI RYTAI

Vilnius, gegužės 4 d. (Balsas.lt)
– Rusijos vicepremjeras Igor Sečin
atmetė Europos energetinius planus
ir įspėjo Europą, jog ji turės prob-
lemų ne tik dėl dujų, rašo Rusijos
laikraštis ,,Kommersant”.

Ateinančią žiemą Rytų Europoje
gali kilti nauja energetinė krizė, beje,
ne tik dėl dujų, bet ir dėl naftos, pra-
ėjusią savaitę įvykusiame susitikime
su Europos Sąjungos (ES) energeti-
kos komisaru Andris Piebalgs pareiš-
kė Rusijos vicepremjeras I. Sečin.

Jis sakė, kad ,,sausį kilusi krizė
sulauks katastrofiško tęsinio”, jei ES
atsisakys kartu su Rusija finansuoti
Ukrainos dujų saugyklų užpildymą.
I. Sečin taip pat įspėjo, kad Rusija yra
prieš naftotiekio Odesa-Brodai kryp-
ties pakeitimą, nes dėl to Europoje
kiltų naftos tiekimo problemų.

Nuolatinės tarybos ,,Rusijos ir
ES energetikos partnerystė” posė-
džiui Maskvoje ES energetikos komi-
saras A. Piebalgs parengė oficialų ES
atsaką į Rusijos prezidento Dmitrij
Medvedev pasiūlymą keisti Energe-
tikos chartiją. ,,Šalys pasirašė ir pa-
tvirtino Energetikos chartiją, ir jos
pakeisti neįmanoma”, – vilties Ru-
sijai nepaliko A. Piebalgs, pridūręs,
kad Rusijos pasiūlytas sprendimas
yra ,,per daug pasaulinio pobūdžio”.

Rusijos atstovai dėl to su ES ener-
getikos komisaru nusprendė nesigin-
čyti ir dar kartą išreiškė savo nuos-
tatą.

Rusijos vicepremjeras I. Sečin
minėtų derybų metu daugiausia dė-
mesio skyrė šiuo metu svarbesnei
problemai – dujų tiekimui Ukrainai.
ES energetikos komisaras A. Pie-
balgs patikino I. Sečin, kad ES ,,ne-
planuoja trukdyti Rusijai prisidėti
prie Ukrainos dujų transportavimo
sistemos pertvarkymo”. Komisaro
teigimu, Europą nustebino Maskvos
reakcija į Briuselyje pasirašytą ES ir
Ukrainos pareiškimą dėl Ukrainos
dujų transportavimo sistemos pert-
varkymo. Atsakydamas į klausimą

dėl susivienijimo Ukrainos dujų
transportavimo sistemai pertvarkyti
įkūrimo, A. Piebalgs sakė, kad spren-
dimą šiuo klausimu priims Europos
Komisija, o ne bendrovės. ,,Mes neno-
rėjome pakenkti Rusijai, – sakė A.
Piebalgs. – Turėjau anksčiau Rusijai
paaiškinti visas detales.”

Vis dėlto Rusijos vicepremjeras I.
Sečin paaiškino, kas gali įvykti, jei
Rusijai bus trukdoma prisidėti prie
Ukrainos dujų transportavimo siste-
mos pertvarkymo. Jo teigimu, ,,baisi
padėtis, kurią mes išgyvenome šių
metų sausį, sulauks katastrofiško
tęsinio” tuo atveju, jei Ukraina ne-
spės laiku pripildyti savo požeminių
dujų saugyklų 19,5 mlrd. kubinių met-
rų dujų, kad užtikrintų dujų tranzitą
į Europą šaltuoju metų laiku.

Reikalas tas, kad šaltuoju metų
laiku Ukraina pati naudoja rusiškas
gamtines dujas, o į ES siunčia dujas
iš požeminių dujų saugyklų. Dabar,
anot I. Sečin, saugyklose trūksta du-
jų, kad Ukrainos dujų transportavi-
mo sistema tinkamai veiktų, nes
turėtos dujos buvo sunaudotos metų
pradžioje kilus Rusijos ir Ukrainos
dujų konfliktui.

Rusijos vicepremjero teigimu,
krizės galima išvengti tik tuo atveju,
jei ES ir Rusija kartu finansuos dujų
tiekimą į Ukrainos požemines dujų
saugyklas.

Rusijos vicepremjeras Igor Sečin.
Reuters/Scanpix nuotr
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DIDŽIOJI BRITANIJALYDI ŠVENTADIENIS
4 Velykų sekmadienis

PAKELIUI Į LAISVĘ

Jėzus kalbėjo: „Aš – gerasis ga-
nytojas. Geras ganytojas už avis gul-
do gyvybę. Samdinys, ne ganytojas,
kuriam avys ne savos, pamatęs sėli-
nantį vilką, palieka avis ir pabėga, o
vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys
pabėga, nes jis samdinys, jam avys
nerūpi. Aš – gerasis ganytojas: aš pa-
žįstu savąsias, ir manosios pažįsta
mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš
pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo
gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios
ne iš šios avidės; ir jas man reikia
atvesti; jos klausys mano balso, ir bus
viena kaimenė, vienas ganytojas.
Tėvas myli mane, nes aš guldau savo
gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau.
Niekas neatima jos iš manęs, bet aš
pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu
galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją
atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš
savojo Tėvo”. (Jn 10, 11-18)

Kristaus, gerojo ganytojo, pa-
veikslas užkariavo krikščionių širdis.
Šiuo paveikslu Kristus įžengė į
krikščioniškojo meno pasaulį. Patys
seniausi Jėzaus atvaizdai katakom-
bose ir ant sarkofagų vaizduoja jį,
dėvintį piemens rūbą ir benešantį ant
pečių atrastą avinėlį. Norėdami su-
prasti šio simbolio svarbumą Bibli-
joje, turime prisiminti istoriją.

Pradžioje Izraelis buvo klajojanti
piemenų gentis. Dykumos bedujinai
dar ir šiandien mums gali atskleisti
tuometinį Izraelio gyvenimo būdą.
Tokioje visuomenėje santykis tarp
piemens ir bandos nėra vien tik eko-
nominis, bet ir asmeninis. Nuošaliose
dykumų vietose dienų dienos praleis-
tos kartu, stebint vienas kitą, sukuria
draugišką santykį. Piemuo sužino
viską apie kiekvieną avį, o avis
atpažįsta ir atskiria piemens balsą.

Tai paaiškina, kodėl Dievas pasi-
naudojo šiuo simboliu, norėdamas
atskleisti savo santykį su žmonija.
Senajame Testamente, ypač psal-
mėse, mes dažnai aptinkame šį sim-
bolį. Viena gražiausių Psalmyno
psalmių aprašo tikinčiojo saugumą,
kurį teikia Dievas: „Viešpats – mano
Ganytojas, man nieko netrūksta.
Žaliose pievose jis mane guldo, prie
ramių vandenų gano. Jis atgaivina
mano gyvastį ir veda teisumo takais,
kaip dera jo vardui. Nors einu per
tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavo-
jaus, nes tu su manimi. Tavo Ga-

nytojo lazda ir vėzdas apgins mane”
(Ps 23, 1-4).

Vėliau šis simbolis buvo praplės-
tas. Ganytojo vardas suteiktas kara-
liams, kunigams ir apskritai visiems,
kurie yra už kažką atsakingi. Bet
tada šis simbolis įgauna ir neigiamą
atspalvį: jis jau nebeprimena vien tik
saugumo ir užuovėjos, bet taip pat
ženklina išnaudojimą bei priespaudą.

Šalia gerojo ganytojo išnyra ir
blogojo ganytojo arba samdinio pa-
veikslas, kurį detaliai nupiešia pra-
našas Ezechielis: ganytojai, ganantys
save pačius, valgantys sočiai ir besi-
rengiantys vilna, tačiau nė kiek ne-
sirūpinantys avimis, o vien tik jas iš-
naudojantys. Tai gyvas, egoizmo per-
smelktas žmogaus paveikslas. Tačiau
toje pačioje Ezechielio pranašystėje
yra ir pažadas: Dievas pats vieną die-
ną nužengs nuo aukštojo sosto ir su
meile pasirūpins savo kaimene (žr. Ez
34).

Jėzus sugrįžta prie gerojo ir blo-
gojo ganytojo temos, bet tam tikra
dalimi naujai: „Aš – gerasis ganyto-
jas.” Dievo pažadas tapo tikrove, pra-
nokstančia visus lūkesčius. Kristus
padaro tai, ko net ir geriausias gany-
tojas neįstengtų atlikti: „Už avis aš
guldau savo gyvybę.” Tai Viešpaties
mirties ir prisikėlimo slėpinys.

Daugeliui iš mūsų Kristaus, ge-
rojo ganytojo, žodžiai apie gyvenimą
nėra poezija, bet greičiau patirtis.
Kiek kartų teko būti sužeistam, ne fi-
ziškai, bet dvasiškai, ne dėl kitų kal-
tės, bet dėl savo, o po to maldoje iš
tiesų pajusti Kristaus meilę ir rū-
pestį.

Įdomu, jog šių dienų žmogus su
pasidygėjimu atmeta avies vaidmenį
ir kaimenės idėją, tačiau nė nepajau-
čia, jog visiškai tame dalyvauja. Vie-
nas akivaizdžiausių mūsų visuome-
nės reiškinių yra būtent žmonių su-
vienodinimas. Spauda, televizija, in-
ternetas yra vadinami „komunikaci-
jos priemonėmis” ne vien dėl to, kad
jos mus informuoja, bet ir dėl to, kad
jos mus formuoja, kuria, suvienodina.

Mes vergiškai leidžiamės pagau-
nami įvairiausių manipuliacijų ir
apsukrių įkalbinėjimų. Kiti kuria ge-
rovės ir elgsenos modelius ir mes jais
sekame, bijodami atsilikti: valgome
tai, ką mums siūlo; rengiamės taip,
kaip mus mokina; kalbame taip, kaip
girdime kalbant. Vienintelis dalykas,
kuriuo daugelis vadovaujasi rinkda-
miesi viena ar kita, yra: „taip daro
visi”.

Gerasis ganytojas Kristus mums
siūlo išsilaisvinimo patirtį. Priklau-
syti jo kaimenei nėra būti suvieno-
dintiems, bet greičiau būti apsaugo-
tiems. „Kur Viešpaties Dvasia, ten ir
laisvė” (2 Kor 3, 17), sako apaštalas
Paulius. Šioje laisvėje pasirodo asmuo
su savo nepakartojamu turtingumu
ir savo tikruoju likimu – jis vis dar
paslėptas Dievo vaikas, apie kurį kal-
ba šv. Jonas savo pirmajame laiške:
„Mylimieji, mes dabar esame Dievo
vaikai, bet dar nepasirodė, kas bū-
sime” (1 Jn 3, 2).

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Jungtinėje Karalystėje mamos
diena minima iki Velykų likus trims
savaitėms, tačiau šioje šalyje gyve-
nantys lietuviai lieka ištikimi savoms
šventinėms datoms – pirmąjį gegužės
sekmadienį Britanijos sostinėje moti-
nos dienos proga gegužės 3 dieną Šv.
Kazimiero bažnyčios svetainėje ati-
daryta Londono lietuvių fotografų
paroda „Brangiausia man esi”.

„Nutarėme, kad gana tyliai sė-
dėti pogrindyje, kad jau atėjo laikas
pasakyti, kad tokie esam, ir parodyti,
kad kažką veikiam, – sakė prieš dve-
jus metus Britanijoje įsikūrusio fo-
tomanų klubo „Fokusas” narys To-
mas Januška. – Svarstydami, kokią
temą parodai galėtume pasirinkti,
prisiminėme šią šventę. Mama ir
vaikas – tema ir įdomi, ir kartu sun-
ki, todėl mums tai – proga išbandyti

save, pasitikrinti, ką galime.”
Fotomodelių savo darbams, anot

Tomo, fotografai ieškojo tarp tautie-
čių. „Juk lietuviai esam, todėl ir ma-
mytes fotografuoti norėjome lietuves,
– pasakojo T. Januška. – Sužinojome,
kad Londone veikia mamyčių klubas,
vieni fotografai susisiekėme su jomis,
ir jos mielai sutiko talkinti, kiti mo-
delių atrado tarp savų pažįstamų.”

Parodoje savo darbus pristato 11
profesionalių ir mėgėjų fotografų:
Andrius Pertučenia, Edvardas Poška,
Aurelija Medvedeva, Arentas Butkus,
Marius Liebus, Artūras Karalius, Si-
gitas Matulis, Tomas Januška, Min-
daugas Gaigalas, Petras Gagilas,
Alma Alex.

Vilma Okunevičiūtė
Delfi.lt

Mamos dienai Londone – pirmoji lietuvių
fotografų paroda

BELGIJA

Briuselyje skambėjo M. K. Čiurlionio kūriniai

RUSIJA

Zelenogradske atidengta atminimo lenta
lietuvių kalbos tyrinėtojams

Briuselio Karališkoje konserva-
torijoje balandžio 28 dieną surengtas
Vilniaus universiteto choro „Pro
Musica” koncertas, skirtas penkto-
sioms Lietuvos narystės Europos
Sąjungoje metinėms. Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio kūrinius kon-
certe atliko choras „Pro Musica” kar-
tu su profesoriumi Vytautu Lands-
bergiu.

Sveikindamas renginio svečius
Lietuvos nuolatinis atstovas ES am-
basadorius Rytis Martikonis sakė,
kad penktosios metinės žymi Lie-
tuvos grįžimo į Europą ir Europos
grįžimo į Lietuvą sukaktį. „Džiau-
giuosi, kad visi susirinkome paklau-
syti Konstantino Mikalojaus Čiurlio-

nio – žmogaus, kuriam muzika reiškė
tapybą, o tapyba reiškė muziką –
kūrinių. Prasminga, kad Čiurlionio
kūrinius Briuselyje atlieka taip pat
penkerių metų sukaktį švenčiantis
kolektyvas „Pro Musica” kartu su
žmogumi, kurio narsi dvasia atvedė
Lietuvą iš XX į XXI amžių”, – sakė
ambasadorius R. Martikonis.

Renginyje skambėjo profesoriaus
Vytauto Landsbergio atliekami M.K.
Čiurlionio kūriniai fortepijonui ir
lietuvių liaudies dainos. Choras „Pro
Musica” atliko religines kompozitori-
aus giesmes ir jo harmonizuotas
lietuvių liaudies dainas.

Delfi.lt

Zelenogradske, Kaliningrado sri-
tyje balandžio 30 dieną atidengta
atminimo lenta žymiems Mažosios
Lietuvos lietuvių kalbos tyrinėtojams
Frydrichui Kuršaičiui (1806-1884) ir
jo sūnėnui Aleksandrui Teodorui
Kuršaičiui (1857-1944).

Vytauto Parankos sukurta atmi-
nimo lenta atidengta ant namo, ku-
riame paskutiniuosius gyvenimo me-
tus praleido Frydrichas Kuršaitis.

Iškilmingoje šventėje dalyvavo
Lietuvos generalinis konsulas Kali-
ningrade Vaclavas Stankevičius, Zele-
nogradsko miesto vadovas Sergejus
Koševojus, rašytojai, kraštotyrinin-
kai, miesto gyventojai ir svečiai.

Zelenogradsko miesto biblioteko-
je lentos atidengimo proga parengta
paroda, supažindinanti su Kuršaičių
lituanistine veikla.

Frydrichas Kuršaitis daugiau nei

keturis dešimtmečius vadovavo Lie-
tuvių kalbos seminarui Karaliaučiaus
universitete. Svarbiausias jo veikalas
– „Lietuvių kalbos gramatika”
(Grammatik der litauischen Sprache,
1876). Kuršaitis iki Jono Jablonskio
išsamiausiai aprašė lietuvių kalbos
struktūrą, nurodė lietuvių kalbos
ribas, vietą indoeuropiečių kalbų
šeimoje, santykius su prūsų ir latvių
kalbomis, pateikė nemažai Mažosios
Lietuvos tarmių pavyzdžių. Kuršaitis
bendravo su iškiliais Didžiosios Lie-
tuvos mokslo atstovais: keitėsi lietu-
viškomis knygomis su Simonu Dau-
kantu, bendravo su Antanu Bara-
nausku, susirašinėjo su Motiejumi
Valančiumi.

Dėdės Kuršaičio pradėtą litu-
anistinę veiklą tęsė Aleksandras Teo-
doras Kuršaitis.

Lietuviams.com

LR Konsulato nuotr.
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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

DETROIT, MI

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 13

Aš gerai supratau, kodėl Birulis
nenorėjo, kad apie tai kas nors
sužinotų. Paprasta geriančiųjų logika
– bijojo dosnųjį ,,fundatorių” sukom-
promituoti ir prarasti. Nes po to,
anksčiau ar vėliau, ir pats Justas bū-
tų sužinojęs, kaip sugėrovo Birulio
,,gizelis” ir vežikas jį ,,gelbėjo”, ir
daugiau meistrui ,,nefundytų”...

Po to dar daug kartų teko užeiti į
šią ,,knaipę” ir išgirsti ,,ugningosios”
Paleckio propagandos apie tai, kaip
,,gera gyventi” komunistinėje Rusi-
joje ir koks ,,kruvinas” yra ,,fašistinis
Smetonos režimas”.

Paleckis, be to, buvo dar ir aršus
streikų kurstytojas ir šiaip meist-
riškai organizuodavo ir provokuoda-
vo įvairius komunistinius patriukš-
mavimus (panašiai, kaip dabar toks
Šustauskas). Už išprovokuotus gat-
vės neramumus jis net buvo keliems
mėnesiams išvežtas į Dimitravą. Vie-
ną panašios gatvinės Justo veiklos
atvejį pats mačiau savo akimis.

9. Paleckio ,,mytingas”

1939 metais, po garsiojo Stalino-
Hitlerio pakto pasirašymo, abi impe-
rijos susitarusios užpuolė Lenkiją, ir
sovietai užvaldė lenkų okupuotą
Rytų ir Centrinę Lietuvą. Kai rusai
už jų bazes Lietuvos teritorijoje
mums ,,perleido” Vilnių, Kaune buvo
paskelbtas iškilmingas visuomenės
suėjimas. Tai įvyko spalio mėnesį. Į šį
skubotai organizuojamą renginį buvo
sukviesta keletas aplinkinių mokyklų
bei miesto centre esančių įstaigų ir
bendrovių darbuotojų. Ir iš mūsų
bendrovės viršininkai nuo darbo at-
leido keletą darbininkų. Įvykis buvo
neeilinis. Visgi po tiek metų lietuviai
atgauna savo išsvajotąją Amžinąją
sostinę. Džiaugėmės, nes tada dar
gerai nesuvokėme, kokia baisia kaina
,,Vilnius mūsų – o mes rusų!”

Mes kartu su Birontu nuėjome į
šią šventinę sueigą, kuri turėjo įvykti
sodelyje, prie Vytauto Didžiojo karo
muziejaus. Ten jau buvo atvažiavęs
Lietuvos Respublikos Prezidentas A.
Smetona bei ministeris pirmininkas
J. Černius ir kiti valstybės vadovai.
Muziejaus sodelyje buvo jau keletas
tvarkingų moksleivių rikiuočių bei
šiaip nemaža paskirų žmonių minia.
Mes su Birontu ir kitais iš AMLIT'o
atėjusiais darbininkais atsistojome
netoli įėjimo vartelių. Tuo laiku aš
pamačiau tarp moksleivių eilių be-
sisukinėjantį Justą ir dar keletą mė-
lynanosių iš Paleckio ,,chebros”. Ban-
džiau atkreipti ir savo draugo bei ki-
tų arčiau stovėjusių bendradarbių
dėmesį į pažįstamą bolševikų agita-
torių, bet į tai niekas per daug nerea-
gavo, nes visi žiūrėjo į ten, iš kur jau
per garsiakalbius pasigirdo Respub-
likos Prezidento kalba. A. Smetona
ragino visus Lietuvos piliečius, kiek
kas galime, padėti Vilniaus miesto ir
Vilniaus krašto žmonėms, kurie šiuo
metu yra sunkioje medžiaginėje pa-
dėtyje; sakė – ypač jaučiamas maisto
trūkumas. Prezidentas kvietė visą
tautą prisidėti prie Vilniaus krašto
gerovės atkūrimo ir gelbėti gyvento-
jus nuo galimo bado. Po Prezidento
kalbos dar keletą žodžių tarė minis-
teris pirmininkas, beveik pakarto-
damas A. Smetonos žodžius. Po jų
dar kalbėjo Kauno burmistras, o tuo
laiku Prezidentas, premjeras ir juos

lydintys vyriausybės nariai skubiai
išvažiavo į prezidentūrą, kur įvyko
posėdis. Bekalbant buvusiam minis-
teriui pirmininkui V. Mironui, iš mo-
kinių gretų, kur neseniai šmirinėjo
Justas, pasigirdo spiegiantis moks-
leiviškas balselis:

– Kodėl nepadėkojate draugui
Stalinui?!

Tos gretos, iš kurių net porą
kartų pasigirdo šis keistas ,,klausi-
mas”, stovėjo toliau nuo kalbėtojų
tribūnos, muziejaus laiptų, todėl,
žinoma, niekas iš jų ir negalėjo iš-
girsti to šūksnio. Bet mes su Birontu
aiškiai išgirdome tuos žodžius ir
iškart supratome, jog ten Paleckis
,,pasidarbavo”.

Tik, deja, jis nepasiekė norimo
efekto, nes tik arčiau mokinių sto-
vėjusieji tai išgirdo. Todėl viešoji rim-
tis nebuvo sutrikdyta. Bet pasibaigus
viešoms kalboms, kai išėjo oficialūs
asmenys ir piliečiai jau palengva
skirstėsi, staiga virš visų galvų išniro
tamsi Justo makaulė. Jis užsiropštė
ant V. Kudirkos biusto pjedestalo ir
visa gerkle pradėjo rėkti ir komunis-
tiniais purvais drabstyti Prezidentą
ir visą Lietuvos vyriausybę, kuri,
atseit, neparodė pakankamai dėkin-
gumo ,,visų tautų Vadui ir Mokyto-
jui” už ,,išlaisvintą ir dovanojamą”
Vilnių. Paleckis spygavo apsiputo-
damas, bet kauniečiai nelabai kreipė
į jį dėmesio ir dauguma žingsniavo
savo keliais. Ir mes su Birontu ir ke-
liais kitais bendradarbiais pasitrau-
kėme iš sodelio, bet, perėję į kitą
Donelaičio gatvės pusę, palypėjome
ant centrinių universiteto rūmų laip-
telių, smalsaudami pasižiūrėti, kuo gi
viskas baigsis. Tuo tarpu Justas vis
pliurpė tas pačias, mums jau girdėtas
pasakėles. Greitai Karo muziejaus
sodelis visiškai ištuštėjo, o prie spy-
gaujančio Paleckio susirinko tik apie
50 mėlynanosių iš ,,Pšecivkos” ,,che-
bros”, kurie, atseit, pritardami ko-
munistų agitatoriui šūkaudami įvai-
rius necenzūrinius žodžius, smerkė
,,Smetonos režimą”. Tarp jų pama-
čiau ir pora darbininkų iš mūsų ben-
drovės. Visi jie, be abejo, tikėjosi, kad
po ,,mytingo” Justas tikrai atsižvelgs
į jų parodytą ,,aktyvumą” ir už ,,po-
litinį brandumą” tuojau po ,,spektak-
lio” bus sočiai atlyginta ,,Pšecivkoje”.
Tas, žinoma, jiems kainavo rizikos,
nes Paleckio ,,mytingas” (kaip jie
komunistiškai vadindavo tokius
,,renginius”) buvo valdžios nesank-
cionuotas. Tai netruko būti pastebė-
ta. Greitai atjojo raitosios policijos
būrys, kuris buvo įkurdintas Done-
laičio gatvėje, netoli Karo muziejaus.
Aukšti, pasitempę Lietuvos policinin-
kai (nepalyginsi su dabartiniais tar-
baklyniais) įjojo į gatvę ir sodelį ir
pradėjo varyti lauk bolševikinį gai-
valą. Čia pat atsirado ir ne kiek ne-
žemesnių pėsčiųjų policininkų, kurie
sulaikydavo sprunkančius mėlynano-
sius ir reikalavo pasų, o juos gavę
paleisdavo, sakydami, jog sulaikyta-
sis dokumentus galės atsiimti nuo-
vadoje, rytojaus dieną, tik sumokėjęs
atitinkamą baudą už viešosios tvar-
kos pažeidimą. Kiti – miklesni, suge-
bėjo pasprukti į tarpuvartes nesu-
čiupti, tik pavymui paragaudavo ,,ba-
nanų”. Bet įdomus ,,mytingas” tuo
dar nepasibaigė. 

Bus daugiau.

LŠSI centro valdybos
posėdis

Lietuvos Šaulių sąjungos išeivi-
jos (LŠSI) centro valdybos metinis
posėdis įvyko sekmadienį, balandžio
26 d. Šv. Antano parapijos patalpose,
Detroit, Michigan. Posėdyje dalyvavo
penki Detroit apylinkės centro valdy-
bos nariai.

Pradėdamas posėdį vadas Myko-
las Abarius paprašė visų tylos minute
prisiminti mūsų mirusiuosius centro
valdybos narius: jūrų šaulių vadovą
Sigitą Astrauską, ūkio reikalų vadovą
Albiną Grigaitį ir garbės teismo va-
dovą Stasį Jokūbaitį. Praėjusio 2006
m. posėdžio protokolą perskaitė
spaudos informacijos vadovė Regina
Juškaitė-Švobienė, kuris buvo pa-
tvirtintas plojimais.

Abarius padėkojo visiems už
nuoširdų atsiliepimą ir dalyvavimą
posėdyje. Po to perskaitė pranešimą
apie savo veiklą. 2007 m. lankėsi Lie-
tuvoje ir aplankė jaunimo stovyklas
Marijampolėje, Panevėžyje ir Trakuo-
se. Stovyklose dalyvavo jauni ir šau-
liai ir vietinis jaunimas, kuris sudarė
apie 5 proc. stovyklautojų. Krašto ap-
saugos ministerija ir LŠS rūpinosi ir
organizavo stovyklas, o finansavo
stovyklas Krašto apsaugos ministeri-
ja. Jauni šauliai ir vietinis jaunimas
dalyvavo pratimuose. Iš viso dalyvavo
4,000 jaunų šaulių. Dabartiniu metu
Lietuvoje yra apie 5,000 jaunų šaulių.
Abarius taip pat dalyvavo Kariuo-
menės šventėje Čikagoje ir Detroit.
Artėjant XVIII LŠSI visuotinių dali-
nių suvažiavimui, dėl pasikeitusių
aplinkybių ir objektyvių priežasčių,
šis suvažiavimas vyks korespondenci-
jos būdu. Pirmas suvažiavimas 1961
m. įvyko korespondencijos būdu.
Baigdamas savo pranešimą, vadas
Abarius padėkojo centro valdybos
nariams už pasitikėjimą ir bendravi-

mą.
Išklausius Abariaus pranešimo,

išgirdome valdybos pranešimus. Vado
pavaduotojas Jonas Šostakas prane-
šė, kad 2008 m. lankėsi Lietuvoje ir
dalyvavo  ŠALFASS rungtynėse bei
atstovavo šaulių organizacijai. Šau-
dymo konkurse iš 100 galimų taškų,
Šostakas gavo 96 taškus. Šostakas
taip pat pranešė, kad reikalui esant,
jis gali bet kada atstovauti ir pava-
duoti vadą Abarių įvairiuose rengi-
niuose ar minėjimuose.

Iždininkas Leonas Petronis pa-
teikė pranešimą apie iždo būklę. Šių
metų Šaulių sąjungos centro valdy-
bos pinigai laikomi taupomojoje kaso-
je ir einamojoje sąskaitoje. 2008 m.
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė Či-
kagoje pardavė Šaulių namus, esan-
čius 43-čioje gatvėje ir paskyrė centro
valdybai 5,000 dol. Užsidarius J. Dau-
manto kuopai Los Angeles, Califor-
nia, per Ireną Arienę buvo paaukota
400 dol.

Spaudos informacijos vadovė
Juškaitė-Švobienė pranešė, kad daly-
vauja susirinkimuose, renginiuose ir
minėjimuose. Aprašo minėtus rengi-
nius, išsiunčia korespondencijas bei
nuotraukas išeivijos laikraščiams,
perduoda žinutes vietinėms lietuviš-
koms programoms.

Visuotiniam dalinių suvažiavi-
mui bus pasiūlyti ir pristatyti du šau-
liai kandidatai. Po to buvo diskusijos.
Buvo kalbėta apie ateities planus,
galvota, kaip stengtis pritraukti jau-
nesnių narių į šaulių organizacijos
gretas. Yra kelios kuopos, kurios no-
rėjo užsidaryti, bet atsirado jaunesni
ir nauji vadai, kurie atgaivino kuopas
ir dabar aktyviai jose dalyvauja.

Regina Juškaitė-Švobienė
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Paskutinio balandžio mėnesio
sek madienio Cicero lietuvių pabend -
ravimas buvo visokeriopai įdomus.
Jos metu susirinkę tautiečiai galėjo
išgirsti nemažai įvairios informacijos
iš vietinių žmonių ir svečių.

Susiėjime kalbėjusi viena iš sve -
čių – Lietuvių operos valdybos pir mi -
ninkė Elena Ablingytė pranešė, jog
Lietuvos operos solistai ir kiti
Lietuvių operos Čkagoje talkininkai
jau gavo įvažiavimo į JAV vizas. Ta -
čiau viešnia sakė, kad šis pavėluotas
vizų išdavimas dabar atneša nau jų
rūpesčių ir darbų, nes vėl reikia de -
rinti salės gavimo bei atlikėjų iš tė -
vynės atvykimo datas. Todėl pasta -
tymą tenka nukelti į ankstyvą rudenį
(numatoma data – rugsėjo 13 d. toje
pa čioje Morton gimnazijos auditorijo-
je, Cicero). Ji apgailestavo, kad šis
nesusi pratimas įvyko ne dėl mūsiškių
kaltės ir tikisi, kad šis nema lonus at -
sitikimas per daug operos en tu zias -
tams nepakenks.

Kalbėjo kun. dr. Kęstutis
Trimakas

Susirinkime kalbėjo Cicero lietu-
vių dvasios vadas kun. dr. K. Tri -
makas, kuriam šįkart po šv. Mišių
parapijos bažnyčioje nereikėjo sku -
bėti į Mar quette Park lietuvių šven-
tovę, aptarnauti tenykščius lietuvius.

Kunigas pranešė apie Sibiro
trem tinės ir kankinės Adelės Dir sy -
tės gimimo šimtmečio paminėjimo
dar bus  ir dedamas pastangas, kad ši
moteris būtų paskelbta Palaimintąja.
Apie tai kun. dr. K. Trimakas daug
rašo spaudoje, skaito paskaitas ir t.t.
Jis taip pat kalbėjo ir apie Gavėnios
susikaupimo vakarą, kurį vedė iš Lie -
tuvos atvykęs žymus dvasiškis Oska -
ras P. Volskis. Kartu buvo pasimelsta
už mirusį nuolatinį Cicero lietuvių

sekmadieninių susi bū rimų ir baž ny -
čios lankytoją Aleksą Šatą, kuris iš -
keliavo amžinybėn su laukęs bran-
daus – 89-rių metų – am žiaus.

Kalbėta apie Lietuvių Fondo
narių suvažiavimą

Renginio vedėja dr. Jolita Ki sie -
liūtė-Narutienė kalbėjo apie Lietuvių
Fondo veiklą, prisimindama balan -
džio 25 d. Lemonte vykusį Fondo na -
rių metinį suva žia vimą. Apie šią
finansiškai stambiausią lietuvių or -
ganizaciją ji pakvietė pasisakyti bu -
vusią jos vei kėją Mariją Remienę,
kuri trumpai pasidalijo įspūdžiais iš
suvažiavimo. Apie tai kalbėjo ir šių
eilučių autorius bei kiti asmenys.

JAV LB Cicero apylinkės pirmi -
ninkas Mindaugas Baukus pakvietė
visus į šios apylinkės narių metinį su -
si rinkimą ir ragino visus tautiečius
gau siai dalyvauti.

Taip pat visi buvo pakviesti į
Cicero lietuvių patriarcho dr. Petro
Kisieliaus mirties metinių proga
įvyksiančias pamaldas. Jos bus laiko-
mos gegužės 9 d. 9:30 val. ryto Šv.
Antano parapijos bažnyčioje, 1515 S.
50th Ave., Cicero. Į šv. Mišias atvyks-
ta Cicero gimęs ir augęs gerai Ame -
rikoje bei Lietuvoje pažįstamas kun.
Arvydas Žygas. Po pamaldų bus mi -
nėjimo pusryčiai.

Nuolatinis šių sekmadieninių
susirinkimų lankytojas ir kalbėtojas
Stasys Bernatavičius išsakė savo
nuo monę apie Cicero lietuvių namų
sa vininkų klubo veiklą. Jis pasiūlė šio
„tik popieriuje” veikiančio klubo ižde
esančius pinigus perduoti Lietuvoje
gyvenančių buvusių partizanų šeimų
nariams. Programos vedėja dr. J.
Kisieliūtė-Narutienė pažymėjo, jog
apie šį klubą bei kitas Cicero veiku-
sias  lietuvių organizacijas bus kalba-
ma artimiausiu metu.

Cicero lietuvių sekmadieniniame susi-
būrime kalba visuomenininkė Marija
Remienė. 

Naujienos iš Cicero

Apie Lietuvių Operos (LO) bėdas Cicero lietuvių susibūrime balandžio 26 d. kal-
bėjusi LO valdybos pirmininkė Elena Ablingytė (dešinėje). Šalia jos sėdi  muzikė
Vilma Meilutytė, kuri vadovauja Cicero lietuvių bažnytiniam chorui. 

Edvardas Šulaitis nuotr.

Cicero lietuvių sekmadieninę popietę
vedė dr. Jolita Kisieliūtė-Naru tienė. 

Vidurio Vakarų apygardos kandidatai į 
JAV LB  XIX  Tarybą

Gimė Kau ne, gydytojos ir solisto-
daini nin ko  šei moje. Pasirinkęs tėvo
profesiją  1983 metais baigė  Vilniaus
konser va  toriją (dabartinę Muzikos
akade mi ją), kur įgijo operos solisto,
koncertų dainininko pedagogo kvali -
fi ka cijas. Tais pačiais metais pradėjo
dirbti Vilniaus kon ser  vatorijoje. Ruo -
šė jaunuosius dainininkus, aktyviai
da lyvavo koncertinėje veikloje. Su
jau nimo muzikine grupe ,,Vien kie -
mis”  koncertavo  daugelyje  Europos
ša lių.

1993 m. atvykęs į Čikagą tęsė
mu  zikinę veiklą – dainavo lietuvių
meno ansamblio ,,Dai    nava” chore,
atliko solo partijas Lie tu vių Operos
pa statymuose. 

A. Barniškis – aktyvus visuome -
ni  ninkas JAV Lietuvių Bendruome -
nėje. Suren gė daug paminėjimų-kon-
certų  Čikagos  lietuviams:  š. m. Ko -
vo 11-osios mi    nėjimą Lemonte, kuria -
me dalyvavo LR užsienio reikalų mi -
nistras  Vy gaudas Ušackas ir Kauno

mu zikinio teatro solistai, Dariaus-Gi -
rėno  75-čio minėjimą prie paminklo,
R. Kalantos minėjimą, Joninių, Nau -
jų jų metų, Valentino dienos rengi -
nius. Daug dė mesio ir laiko skiria lie -
tuvybės pa laikymui.

Gimiau Čikagoje, augau Mar -
quette Park. Šiuo metu gyvenu Oak
Lawn. Lankiau Kristijono Donelaičio
lituanistinę mokyklą, Pe da goginį
lituanistikos institutą. Dėsčiau Lie -
tuvos geografijos ir istorijos kursą
Dariaus ir Girėno lituanistinėje mo -
kykloje. Esu bai gusi Marijos gimna-
ziją ir Saint Xavier University įsigi-
jau medicinos seselės bakalauro
laipsnį. Nuo 1987 metų dirbu me dici-
nos sesele. Daug metų skautavau, esu
skautė-akademikė, priklausiau ,,Auš-
ros Vartų” tuntui. 

JAV Lietuvių rašytojų draugijos
narė, rašau eiles ir dalyvauju draugi-
jos renginiuose. Taip pat esu Brigh -
ton Park parapijos choro pir mi nin kė,
chore giedu jau 6 metus. 

My liu tėvyne Lietuvą, lankiausi
joje 5 kartus. Tikiu, kad galime Lie -
tuvai daug padėti nors gyvename toli

nuo jos. Esu pasiryžusi daug dirb ti
jos labui. 

Gimiau 1966 m. vasario 18 d.
Lietuvoje, Kupiškio r. 1984 m. bai-
giau Kupiškio Vl. Rekašiaus vidurinę
mokyklą. Vilniaus universitete studi-
javau lietuvių filologiją. Baigusi stu-
dijas grįžau  į gimtąjį Kupiškį, beveik
20 metų mokyklose dėsčiau lietuvių
kalbą ir literatūrą, metus teko dirbti
Moksleivių namų direktore. 

2007 m. atvykau į JAV. Dirbu re-
daktore dienraštyje ,,Draugas”, taip
pat dėstau lietuvių literatūrą Čikagos
lituanistinėje mokykloje. Dalyvauju
moterų klubo ,,Alatėja” veikloje,
stengiuosi nepraleisti lietuvių ben-
druomenėje vykstančių renginių.
Mėgstu keliauti, skaityti knygas. 

Kartu su vyru Svajūnu auginame
du sūnus – 12 metų Augustą ir 16
metų Dominyką.

Algimantas Barniškis 

Vilija Vakarytė

Loreta Timukienė

Algimantas Barniškis 

Vilija Vakarytė

Loreta Timukienė

Marija Krauchunas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Irena Veitas, gyvenanti Milton, MA, užsiprenumeravo „Draugą”
metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai ačiū.
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A † A
ALEKSUI ŠATUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo vyriausiam sūnui
VIKTORUI su žmona MILDA, anūkams TOMUI ir DA-
LIAI, Alekso sūnums ir dukroms bei jų šeimoms.

Ona Michelevičienė
Romualdas ir Karolina Daukšos

A † A
ALEKSUI ŠATUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų VIKTORĄ ir jo
žmoną MILDĄ ŠATIENĘ, jų šeimą ir Alekso šeimą bei
visus artimuosius.

Jaunimo centro valdyba ir taryba

Mielai ateitininkijos draugei
A † A

prof. dr. DALIAI
KATILIŪTEI
BOYDSTUN

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui MARVIN, sūnui
MARIUI su šeima ir visiems artimiesiems.

Dalia buvo Moksleivių  Ateitininkų centro valdybos
pirmininkė (1983–1987) ir dažna, labai laukiama, Moks-
leivių Ateitininkų Žiemos kursų paskaitininkė.

Pasiilgsim jos užsidegimo liepsnos beugdant mūsų
jaunimą.

MAS CV

A † A
v.s. fil. PETRAS MOLIS

Šeštadienio naktį Amžinybėn iškeliavo vienas iš
Skautijos svarbiausių ir garbingiausių narių.

Brolis Molis ilgai vadovavo įvairiausiems viene-
tams, stovykloms, skautų renginiams ir iki paskutinių
dienų nešė sunkias ir atsakingas pareigas ant savo
pečių. Būdamas ilgametis vadovas Lietuviškosios
Skautybės fondo, parėmė daugelį vertingų skautiškų
projektų.

Labai pasiilgsime mūsų brolio malonios šypsenos
bei šviesios asmenybės.

Gilią užuojautą reiškiame dukroms DANAI ir
RIMAI, visai giminei ir šeimos artimiesiems.

Lietuvių Skautų sąjungaŠEIMAI IR LIETUVYBEI
BRONIUS NAINYS

Svečiavomės pas Albertą ir Ireną
Sušinskus. Tada, kai mūsų vaikai dar
buvo jaunimas ir draugavo. Po ska-
nių Irenos paruoštų pietų prie to pa-
ties stalo tingiai šnekučiavomės. Sun-
koka buvo net pajudėti. Staiga – durų
skambutis. Na va, būtum atsiradęs
pusvalandžiu anksčiau ir būtum
kartu su mumis pavalgęs, juk per to-
kią kelionę išalkai, tarpdury pasitin-
ka Irena jauną dailų vyruką, supran-
tu, atvažiavusį net iš Kanados. O To-
rontas – Klevelandas, gerokas kelio
gabalas. Ne, ponia, ačiū labai, esu
sotus, valgyt tikrai nenoriu, – gražia
lietuvių kalba prabyla jaunuolis. So-
tus – nesotus, kur čia ką pas jus su-
vaikysi, tavo draugų dabar nėra, bet
tuojau jie bus, tačiau kol grįš, sėskis,
tempia Irena besispyriojantį jauniklį
prie stalo. Ir po minutės – prieš jį
lėkštė ką tik mūsų valgytų gėrybių.
Jaunuolis išpučia akis, čia tiek daug,
kur aš… Suvalgyk, nes paskui išlėk-
sit ir kažin kada vėl kąsnelį nu-
glemšit.. 

Ir išlėkė… Šis šaunus jaunuolis,
jeigu tiksliai prisimenu, buvo Sušins-
kų vaikų, pirma Kęstučio, o vėliau Al-
berto ir Danutės draugas Rimas Ku-
liavas, o jiems lėkti buvo kur. Atei-
tininkų susirinkimas, ,,Žaibo” sporto
klubas, jaunimo šokiai, programų
ruošimas ,,Dainavos” vasaros stovyk-
lai, dalyvavimo Pasaulio lietuvių jau-
nimo kongrese lėšų aptarimas, tiems
reikalams telkimas ir… dar, ir dar.
Ypač tautiniai šokiai ir jų pažiba,
Kęsto ir Danutės pamėgta šaunioji
Aleksandros ir Liudo Sagių vadovau-
jama ,,Grandinėlė”. Visa aplinka – tik
lietuviška. Tokia sava, miela, kad
laisvo nuo mokyklos ar universiteto
laiko šiam jaunųjų Sušinskų ir jų
draugų, kurių per jaunimo organi-
zacijas, jų suvažiavimus, kongresus,
stovyklas jie buvo įsigiję visoje Šiau-
rės Amerikoje, užsiėmimui net stigo. 

Sušinskai augino tris vaikus –
Kęstutį, Danutę ir Albertą, tačiau į jų
namą atidžiau pažvelgusiam galėjo
atrodyti, kad net tris kartus daugiau.
Draugiški, šeimyniški tėvai, tokie pat
ir vaikai. Sušinskų vaikų draugai
buvo jiems lyg jų pačių vaikai. Irena
kiekvieną jų draugą priėmė, valgydi-
no, vaišino, globojo, kalbino ir… tik
lietuviškai. Angliško žodžio Sušinskų
namų sienos niekada negirdėjo. Jauki
šeimyniška aplinka, lietuviška – tau-
tiška nuotaika, giliai įdiegta kataliky-
bė – šios šeimos pagrindiniai deiman-
čiukai, lietuvybės papuošalai. Ir visa

tai vystėsi ne kokia nors prievarta ar
spaudimu. Viskam – natūrali trauka:
šeštadieniais – Šv. Kazimiero lietuviš-
ka mokykla, kurią baigė visi Sušins-
kų vaikai, sekmadieniais – Mišios
jaunimui, popietėmis – organizacijų
susirinkimai, Kęstutis šalia atei-
tininkų jaunystėje priklausė dar ir
skautams, arba šiaip sau draugiškas
pabendravimas. Vasaromis – lietuviš-
ka stovyklavietė ,,Dainava”. Nuo jos
savo vaikų net sulaikyti nebūčiau
galėjusi, džiaugėsi Irena.

Gyvenimas riedėjo pirmyn. Už-
augusi, subrendusi, aukštųjų mokslų
magistrų laipsniais pasipuošusi šei-
ma išsiskirstė. Kęstutis, Danutė jau
išaugino, Albertas dar augina savo
šeimas. Visos lietuviškos, namuose –
tik lietuvių kalba. Kęstutis su Rūta
Nainyte, gyvena Lemonte. Vyresnioji
jų dukra Viktorija, baigusi Marquette
universitetą ir Monterey Institute of
International Studies, mokytojauja
gimnazijoje Kalifornijoje, dėsto ispa-
nų kalbą, matematiką. Jos sutuoktu-
vės su med. dr. Marium Tijūnėliu –
gegužės pabaigoje jų pamiltoje lietu-
viškoje ,,Dainavoje”. Aurelija, baigusi
fiziką, mokosi kinų medicinos. Visa
šeima įsijungusi į nuolatinį lietuvišką
darbą. Akiratis: Lietuvių Bendruo-
menė, ateitininkai, skautai, Pasaulio
lietuvių centras. Danutė ir Vitas Sir-
gedai gyvena Detroito pašonėje. Sū-
nus Tomas, įsigijęs magistro laipsnį
kompiuterių inžinerijoje, dirba ir
gyvena Lansing, MI. Duktė Lina –
slaugė, praėjusį pavasarį ištekėjusi,
gyvena Takoma, WA. Duktė Laura
studijuoja medicinos mokslus Toledo
universitete, duktė Julija – dar gim-
nazistė. 

Jauniausio Alberto ir Kristinos
Sušinskų šeima irgi jauniausia. Ad-
riana studijuoja psichologiją Daytona
universitete, Kristė – ispanų ir pran-
cūzų kalbas Case Western Resereve
universitete, Larisa lanko gimnaziją,
o Aleksa – dar pradžios mokykloje.
Visa šeima patarnauja lietuviškos
Dievo Motinos parapijos klebonui
Gediminui Kijauskui, merginos –
veiklios  ir ,,Žaibo” sporto klube.

Irenos gyvenimo draugas Alber-
tas Sušinskas pasitraukė iš gyvenimo
prieš 20 metų. Vaikai išėjo savais ke-
liais. Tačiau ji mokėjo tvarkytis ir vie-
na. Anksčiau vaikų lietuviškam auk-
lėjimui skirtą laiką ji atidavė lietu-
viškam visuomeniniam darbui. Dau-
giau jos pagalbos sulaukė ateitinin-
kai, lietuvių parapija. Daug metų ji
darbavosi Religinės šalpos skyriaus

valdyboje. Tačiau paskiausiu laiku šį
darbą pradėjo stabdyti sveikata. Prie
jos sutrikimo prisidėjo dar ir pora
nelaimingų atsitikimų. Tai priartino
ir gyvenimo pabaigą. 2009 metų ba-
landžio 8 dieną su Irena atsisveikinti
Klevelande susirinko gausus jos ben-
dradarbių, draugų, pažįstamų būrys
ir visa šeima. Tarp jų – devynios vai-
kaitės ir vienas vaikaitis. Brandus
palikimas lietuvių tautai. Juo Irena
gali pasidžiaugti. Užtarnautai. Dievo

valia – taip ir buvo. Gulėjo ji karste
kaip gyva, beveik nepasikeitusi per
paskiausius porą metų, nuo to laiko,
kai paskutinį kartą ją Klevelande
lankiau. Lyg ir besišypsanti, besi-
džiauganti tokį kraitį lietuvių tautai
sukrovusi. Taip, tai didžiausia dova-
na, ką lietuvė patriotė motina galė-
jo duoti. Gyvenimas šeimai ir lietu-
vybei. Taurus, nuoširdus, tikroviš-
kas. Geresnio sukurti niekas nebe-
galėtų.

Sėdi (iš k.): a. a. Albertas Sušinskas, a. a Irena Sušinskienė, stovi (iš k.): Kęs-
tutis Sušinskas, Danutė Sušinskaitė-Sirgedienė ir Albertas A. Sušinskas.
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�Gegužės 9 d., 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
cen t re, 14911 127th St., Lemont IL,
bus atidaryta  liaudies meno paroda
,,Kryž dirbystė Lietuvoje”. Parodą pa -
ruošė Lietuvos nacionalinis muzie jus.
Amerikos lietuviams parodą pristato
JAV LB Kultūros taryba.  

��Šešiskart Europos ir pasaulio
sportinių šokių ansamblių čempionė
,,Žuvėdra” atvyksta į Čikagą. Vie nin -
telis koncertas įvyks gegužės 9 d.,
šeš tadienį, 4 val. p. p. Morton gimna -
zijos auditorijoje, 2423 S. Austin
Blvd., Cicero, IL.  Rengėjai: Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė (PLB), JAV
lie tuvių laikraštis internetu ,,Bičiu -
lystė”, Amerikos lietuvių TV.  Bi lietus
galima įsigyti: ,,Lietuvėlėje”;  ,,Smil -
go je”; ,,Two Ri vers Event Cen ter”;
,,Eurus Deli”; ,,Ka linka”. Dau giau in -
formacijos tel.: 630-620-9904.

�Amerikos LB Kultūros taryba
kviečia į fotoalbumo  „Lietuvių kultū -
rinis paveldas Amerikoje” pris ta tymą
gegužės 15 d., penktadienį, 7 val. v.
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio

lietuvių centre.  Albumas skirtas Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio su kakčiai
paminėti.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos
,,Klaipėda” narių susirinkimas vyks
gegužės 17 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Šv. Antano parapijos mokyklos pa -
talpose (įėjimas nuo bažnyčios). Visų
kuopos narių dalyvavimas susirin -
kime būtinas. Po susirinkimo – pa -
ben dravimas.

�Gegužės 17 d., 10:30 val. r. dr.
Rudra Vilius Dundzila bus paskirtas
Second Unitarian Church of Chicago
bendruomenės kunigu. Dr. Dundzila
yra Harry S. Truman College Huma -
nities and Comparative Religion pro-
fesorius, taip pat dėstytojaujantis
Roo sevelt universitete Čikagoje ir
Starr King School of Ministry (Ber -
keley). Į kunigus įšventintas Lietu -
voje 1991 metais, tarnavo įvairiose
kon gregacijose Kaune ir Čikagoje. Dr.
Dundzila yra paskelbęs nemažai
akademinių straipsnių, kaip narys
da lyvavo įvairiose akademinėse val -
dybose.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Skaitytojų dėmesiui
Kviečiame visus, į ,,Draugo” knygynėlį atnešusius knygas ar kitus daik-

tus pardavimui, paskambinti Danguolei tel.: 773-585-9500 arba atvykti į
,,Draugą” ir susitarti dėl neparduotų knygų ir daiktų atsiėmimo.

Administracija

• Lithuanian Mercy Lift
nuoširdžiai dėkoja už aukas, kurios
buvo paaukotos nuo 2008 m. gruo -
džio  1 d. iki 2009 m. vasario 28 d. Au -
kos skiriamos cukriniu diabetu ser-
gantiems vaikams. Aukojo: $50 – A.
S. Katilius, AZ. $30 – D. R. Saulys,
IL. $25 – R. ir D. Valodka, FL. $15 –
E. ir I. Josupait, IL; A.  V. Luko se -
vicius, NJ; kun. V. Memėnas, IL. $10
– B. V. Vindašius, IL. Lith uanian
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel.: 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Saulys  Foundation, IL at-
siuntė $1,000 auką, kurią paskyrė
padėti Švėkšnos gimnazijai Lietu -
voje. Dėkojame už auką. Lithuanian
Mercy Lift. P. O.  Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel.: 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• A. a. Vaivos Vėbraitės atmi-
nimui A.P.P.L.E. bendrijos nariai at-
siuntė $150 auką. Šią auką paskyrė
moterų krūties vėžio ankstyvai diag-
nostikai ir gydymui Lietuvoje. Auko-
jo: Jane ir Walter Serbant, CT; Ri to -
nė Rudaitienė, IL; Lawrence Rosen -
feld, NC; Ilona Laucienė, MI; Vida
Ga vin, MA; Katie Hoyle, NC; Gita
Kupčinskienė, MA ir G. Irena Ross,
Kanada. Lithuanian Mercy Lift, P.
O.  Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel.: 708-636-6140. Tax ID
#36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift nuo -
širdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paaukotos nuo 2008 m. gruodžio 1 d.
iki 2009 m. vasario 28 d. Aukos ski -
ria mos padėti jaunimo savižudybių
prevencijos programai Lietuvoje. Au-
kojo: $200 – B. Baltrus, IL. $100 – E.
Kazakauskas, PA; L. ir V. Vyzas, NJ;
E. V. Zunaris, MA; J. I. Petrauskas,
CA; R. Zidelis,  FL. $75 – L. R. Kaz-
las, CA, D. J. Lapkus, IL. $50 – S. ir J.

Sciahetano, NJ; S. Radzevičienė, IN.
$35 – G. J. Yuknavage, TN; M. Wy-
socki, NJ. $15 – A. Andrijonas, IL; O.
G. Bugenis, NJ. Lithuanian Mercy
Lift, P. O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel.: 708-636-6140. Tax
ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja  G. R. Petkus, IL už $15 auką. Šią
au ką paskyrė ligoninių rekonstrukci-
jai bei remontui Lietuvoje. Lithua-
nian Mercy Lift, P. O. Box 88, Pa -
los Heights, IL 60463. Tel.: 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios buvo paaukotos
nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2009 m.
vasario 28 d. Šios aukos skiriamos
svei katos švietimo programai Lietu -
voje. Aukojo: $200 – M. ir D. Trakis,
IL. $100 – E. Genitis, IL. $35 – R. ir
I. Wehbring, NY.  $25 – B. J. McEl-
murray, IL. $15 – R. ir S. Stinauer,
IL. Lithuanian Mercy Lift, P. O.
Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel.: 708-636-6140.  Tax ID #36-
3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift nuo-
širdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paaukotos nuo 2008 m. gruodžio 1 d.
iki 2009 m. vasario 28 d. Aukos ski-
riamos a. a. Onos Kutkaitės-Durbin
fondui – Jurbarko ligoninei Lietu vo -
je. Aukojo:  $500 – A. K.  Giedraitis,
NY. $100 – Senatorius R. J. Durbin,
IL;  E. V. Zunaris, MA. $50 – M. A.
Kli ckna, IL; A. Snarskis, IL; Balzekas
Family Foundation Ltd, IL. $25 – P. ir
Z. Sodeika, IL; M. ir J. Mikutaitis, IL.
$20 – J. ir E. Radas, MI. $15 – V. ir O.
Salciunas, FL. Lithuanian Mercy
Lift, P. O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel.: 708-636-6140. Tax
ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

Rinkimai į JAV LB  XIX  Tarybą
JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos pirmo

rajono XIX Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas:
Balzekas Stanley, Barniškis  Algimantas, Baršketis-Vainius Ophelia,

Dirvonis Rimantas, Kairienė Birutė, Lukoševičius Ernestas, Polikaitis
Juozas, Prunskis Jonas Vytautas, Remienė Marija, Šatienė Milda-Marija,
Šlenys Liudas, Timukienė Loreta, Vakarytė Vilija, Vertelka Paulius

JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos antro
rajono XIX Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas:

Vilutienė Birutė

JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos trečio
rajono XIX Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas:

Damašius Gediminas, Kavak Angelė, Marcinkevičius Algimantas,
Narušienė Regina, Pliūra Ramutis

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos rinkimų komisijos pirmininkė
– Auš re lė Sakalaitė (tel.: 630-243-6302).

Balsavimas  JAV LB Lemonto apylinkėje vyks 2009 m. gegužės  9–10
ir 16–17  die nomis, Pasaulio lietuvių centre, 14911  127th. St., Lemont, IL.
60439 nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Norint  bal suoti  paštu  prašome  užsiregist -
ruoti www.javlb.org/rinkimu_pranesimas_lt.php  arba  JAV LB Lemonto apy -
lin kės rinkimų  komisijoje iki š. m. ge gužės 1 d. tel.:  708-349-4736 arba el.
paštu: zvilimas@att.net. Balsuojant  paštu vokai turi būti pažymėti ne  vė -
lesniu kaip gegužės 17 d. pašto ant s paudu. JAV LB XIX Tarybos Le monto
apylinkės rinkimų komisija: Marytė Černiūtė, Nijolė Grigaliūnienė, Geno -
vaitė Treinienė, Irena Vilimienė. 

LB Brighton Park rinkimų ko misija pra neša, kad Tarybos rinkimai
Brighton Park vyks gegužės 10–17 die nomis nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.  Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Pra si dėjimo parapijos Mozerio salėje, 4420 S.
Fairfield. Norinčius balsuoti paštu, prašom skambinti rinkimų ko misijos
pirmininkei Salomėjai Dau lienei tel.: 773-847-4855. Jums bus atsiųsti vokai ir
balsavimo lapeliai. Brighton Park komisijos nariai budės ir Jau nimo centre.
Ten rinkimai vyks gegu žės 9–10 ir 16–17 dienomis. Šeš tadie niais budėsime
mokykloje nuo  8:30 val. r. iki 10 val. r. ir nuo 12 val. p. p. iki 1:30 val. p. p.
Sek  ma dieniais – nuo 9:30 val. r.  iki 1 val. p. p. kavinėje. Jaunimo centro adre -
sas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago. 

LB Cicero apylinkėje rinkimai į JAV LB XIX Tarybą įvyks gegužės 10
d. ir 16–17 dienomis nuo 9 val. r. iki 1 val. p.p. Šv. Antano parapijos mokyklos
pastate, lietuvių kavi nėje, 1500 S. 49th Court, Cicero, IL. Norinčius balsuoti
paštu, prašome skambinti Mindaugui Baukui, rinkimų komisijos pirmininkui,
tel.: 708-863-9849.

LB East Chicago, IN apylinkės rinkimai į XIX Tarybą bus pravesti kore-
pondensiniu būdu. Rinkimų komisiją sudaro Vytautas Mar kevičius, pirm.,
telf. 219-981-9435, Juozas Neverauskas ir Kęs tutis Sidabras.

JAV LB XIX Tarybos Vyriausio sios rinkimų komisijos elektroninis
adresas: tarybosrinkimai2009@gmail.com 

SKELBIMAI

Šv. Alberto salėje, Burbank, balandžio 11 d. vyko Illinois Police Reserves (IPR)
policijos šauktinių kursų baigimo ceremonija. Šie kursai įkurti dar 1923 m. Juose
policijos atsargos karininkai išeina 6 mėn. mokymo programą ir gali dirbti įvai-
riose juridinėse įstaigose.  Gegužės 3 d. Museum Campus, Gold Star Police Me-
morial parke daugelis jų dalyvavo Čikagos policijos suruoštame marše, kurio me-
tu buvo pagerbti žuvusieji bendražygiai.

Nuotraukoje sėdi iš kairės: Deputy Chief Glenn LaBrose; Cmdr. John Carlson,
Investigations; Cmdr. Ray Tokarz, Chief of Staff (Administration); Supt. Bill Snyder;
Chief Ken Malkowski; Cmdr. Joe Kulys, Media Affairs; and Cmdr. Maria Guar -
dado, Operations. 

Stovi iš kairės: Off. Ana Carmona; Off. Kenneth J. Krolak; Off. Keith A. Mill-
sap; Cmdr. Peterson Pohl, Training; Off. Nick E. Stolidakis; Off. Jesus Serano; Off.
Lorenzo Cooper; Off. Justin P. Banfi; Off. Tony Kucharski; Off. Pete J. McKay;
Off.Julio Morales; Off. Jason M. Toliver (Class Commander); Off. Rolando Lagu-
nas; Off. Ryan Cruz; and Off. Jose Pedroza.                           joekulys.com info 


