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Gruzijoje duris atvèrè Lietuvos konsulatas

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) –
Krikščionių partijos frakcija skelbiasi
esanti opozicija su galimybe dalyvauti
naujos valdančiosios daugumos kūri-
me. Tokį sprendimą priėmė partijos
prezidiumas, įvertinęs, kad valdan-
tieji konservatoriai-krikdemai atstū-
mė „dalykinę Krikščionių partijos
frakcijos paramą Seime”. Pasak par-
tijos vadovo Gedimino Vagnoriaus, už

galimą esamos daugumos žlugimą
bus atsakingas premjeras Andrius
Kubilius ir jo ambicijos.

Į partijos prezidiumą atvyko ir
iki šiol Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD)
partijai ir frakcijai priklausęs Vid-
mantas Žiemelis. Kaip sakė Krikš-
čionių partijos frakcijos seniūnas
Aleksandras Sacharukas, politikas

atvyko pranešti savo valios dėl pri-
klausymo frakcijai.

Valdančiajai Permainų koalicijai
šiuo metu priklauso konservatoriai-
krikdemai, Liberalų ir centro sąjun-
ga, Tautos prisikėlimo partija bei Li-
beralų sąjūdis.

Formaliai parlamente koalicija
turėjo trapią 71 balso persvarą 141
narių Seime, tačiau pasitraukus V.

Žiemeliui, o liberalcentristui Žilvinui
Šilgaliui grasinant pasielgti taip pat,
matematinė dauguma Seime nebeeg-
zistuoja.

Valdančioji dauguma yra suda-
riusi susitarimą dėl paramos su vals-
tiečių liaudininkų atstovais, kurie įsi-
pareigojo neprisidėti prie Vyriausybės
vertimo, jeigu opozicija imtųsi tokių
veiksmų.

•Sveikata. Optimizmo
galia (p. 2)
•E. Lucas: ,,Rusija Lie-
tuvą ‘glosto’...” (p. 3, 8)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•WSU Lietuvių kambarys
paminėjo dvi Lietuvos
sukaktis (p. 4, 8)
•Diskusija: JAV sveikatos
reforma JAV – priimti ar
atmesti? (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•A. a. LR garbės konsulas
Vytautas Čekanauskas (p.
9)
•G. Žumbakienės ,,Gam-
tos abstrakcijos” (p. 10)

Cook County pagerbti du Çikagos lietuviai

Popiežius pabrèñia
vienybê su liuteronû

bendruomene

Krikõçionys skelbiasi esâ opozicija
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Čikaga, kovo 15 d. (,,Draugas”,
Audra Kubiliūtė Daulienė) – Cook
County iždininkė (treasurer) Maria

Pappas kovo 8 d. Cook County Trea-
surer patalpose surengė Čikagos ir
jos apylinkių visuomenės ir kultūros

veikėjų pagerbimą „Awards of Excel-
lence Ceremony”. Susirinkusius pa-
sveikino Toni Preckwinkle (4-os apy-
linkės miesto valdybos narė, alder-
man), vienintelė iš visų pakviestų Či-
kagos valdybos narių dalyvavusi pa-
gerbime. Žodį tarusi M. Pappas pa-
dėkojo už renginyje pagerbiamų žmo-
nių įnašą į jų gyvenviečių kultūrinę ir
visuomeninę veiklą. Ji palinkėjo vi-
siems ištvermės ir energijos tolimes-
nėje veikloje.

Apie kiekvieną asmenį ir jo įnašą
trumpai papasakojo pranešėja, o žy-
menį įteikė pati M. Pappas. Cook
County iždininkė parodė susidomėji-
mą ir platų Čikagos ir apylinkių etni-
nės ir kultūrinės veiklos pažinimą –
įteikdama žymenį ji tarė žodį kiek-
vienam pagerbtajam, paminėjo ren-
ginius, kuriuose dalyvavo ar dar žada
dalyvauti. Iš viso buvo pagerbta be-
veik 30 asmenų ar organizacijų.

Tarp pagerbtųjų buvo ir du Či-
kagos lietuviai – Salomėja Daulienė ir
Mindaugas Baukus. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 15 d. (Delfi.lt) –
Gruzijoje veiklą pradėjo pirmasis Lie-
tuvos garbės konsulatas. Oficialiai
atidarytam konsulatui vadovaus gar-
bės konsulas Boris Gamrekeli.

Sveikindamas garbės konsulą,
Lietuvos ambasados laikinasis reika-
lų patikėtinis Laimonas Talat-Kelpša
išreiškė viltį, kad šis konsulatas „pir-

masis, bet ne paskutinis”.
B. Gamrekeli paskirtas vykdyti

konsulines pareigas visoje Gruzijoje.
Verslo srityje dirbantis B. Gamrekeli
jau kurį laiką aktyviai prisideda prie
Lietuvos ir Gruzijos verslo ryšių plė-
tojimo, padeda lietuviams, ieškan-
tiems kelių į šios Pietų Kaukazo vals-
tybės rinką.

Garbės konsulas B. Gamrekeli (k.), Lietuvos ambasados Gruzijoje laikinasis
reikalų patikėtinis Laimonas Talat-Kelpša ir Gruzijos užsienio reikalų vicemi-
nistras Aleksandr Nalbandov Tbilisyje atidengia Lietuvos konsulato iškabą.

URM nuotr.

Cook County iždininkė Maria Pappas (d.) įteikė žymenis ,,Awards of Excellen-
ce” Salomėjai Daulienei ir Mindaugui Baukui. Vito Daulio nuotr.

Roma, kovo 15 d. (BNS) – Po-
piežius Benediktas XVI Romos evan-
gelikų liuteronų bendruomenei pa-
reiškė, kad protestantai ir katalikai
turėtų būti dėkingi už pasiektą vie-
nybę tarp skirtingų krikščioniškų
Bažnyčių ir konfesijų, užuot skundę-
si dėl jų tarpusavio dialogo pernelyg
lėto tempo.

Kreipdamasis į mažoje bažny-
čioje susirinkusius apie 350 Italijos
sostinės evangelikų liuteronų bend-
ruomenės narių, pontifikas pripaži-
no, kad abi pusės kaltina viena kitą
dėl ekumeninio judėjimo sulėtėjimo,
tačiau pabrėžė, jog tik Dievas, o ne
žmonės gali sukurti tikrąją vienybę.

Katalikų ir evangelikų liuteronų
bendruomenių ryšiai pastaraisiais
dešimtmečiais gerėjo, tačiau pasta-
ruoju metu jų santykiai vėl atvėso.
Kai kurie liuteronai, ypač Vokietijo-
je, sako, jog prie to prisidėjo Bene-
diktas XVI, kuris pastaruoju metu
ėmė pabrėžti, jog vienintelė tikra
Bažnyčia yra katalikų. Pasak jų, pon-
tifikas labiau rūpinasi santykių geri-
nimu su ortodoksų Bažnyčiomis.
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Optimistai pagyja lengviau

Apie 100 metų mokslininkai tyri-
nėja laimės ir optimizmo poveikį
mūsų sveikatai ir gerai savijautai.
Modernus mokslas bando nustatyti
biocheminius pokyčius mūsų smege-
nyse, apsprendžiančius malonumą ir
pasitenkinimą. Jis viliasi atrasti, kas
paskatina teigiamas mintis, nes yra
įrodyta, kad jaučiantis laimingu, pa-
gerėja savijauta ir sustiprėja sveika-
ta. Asmenys, turintys teigiamą požiū-
rį į aplinką, ilgiau išlieka sveiki ir
ilgiau gyvena. Tam pasiekti nereikia
nei didelių turtų, nei pinigų, o tik
nedidelio optimizmo. Net ir susirgus
piktybinėmis ligomis kaip vėžys opti-
mistiškai nusiteikę lengviau pagydo-
mi.

Stebint 150 Virginia Tech. stu-
dentų nustatyta, kad pesimistai 2
kartus dažniau nei optimistai serga
infekcinėmis ligomis ir 2 kartus daž-
niau apsilankė pas gydytojus. Pesi-
mistiškai nusiteikę asmenys dažniau
serga, juos dažniau ištinka priešlai-
kinė mirtis, nes stresas veikia hormo-
nų pusiausvyrą ir taip silpnina imu-
ninę sistemą. Tačiau yra ir kitų nuo-
monių, ir kai kurie mokslininkai ne-
tiki, kad pesimizmas tiesiogiai gali
sukelti ligas. Bet dauguma sutinka su
tuo, kad pesimistų organizmas labiau
pažeidžiamas, o sveikatai įtaką daro
aplinka ir įgimti genetiniai veiks-
niai.

Ligų atsiradimo priežastys yra
gana sudėtingos ir kartais sunkiai
paaiškinamos – teigia specialistai. Jas
sąlygoja genai, ląstelių pokyčiai,
aplinka, mūsų gyvenimo būdas. Tiki-
ma, kad požiūris ir atsakas į supančią
aplinką veikia streso hormonų lygį ir
taip sustiprina ar susilpnina sveika-
tą. Tik teigiamas požiūris ir sveikas
gyvenimo būdas padeda išvengti li-
gų.

Optimizmas ir pesimizmas –
individuali žmogaus būsena

Koks yra skirtumas tarp optimis-
to ir pesimisto? Sakoma, kad tai gali-
ma nustatyti pateikiant klausimą: ar
stiklinė vandens yra pusiau tuščia ar
pusiau pilna? Nors pesimistas atsa-

kys – pusiau tuščia, o optimistas – pu-
siau pilna, atsakymas iš dalies prik-
lauso nuo to, kiek mes esame iš-
troškę, be to, tai neatspindi pesimiz-
mo ir optimizmo laipsnio.

Optimizmas ir pesimizmas yra
kiekvieno žmogaus individuali būse-
na, kurią apsprendžia požiūris į patį
save, mūsų vietą žemėje ir mūsų su-
gebėjimą keistis. Pesimistai labiau
neigiamai vertina reiškinius ir savo
sugebėjimus keistis, kai tuo tarpu op-
timistai yra lankstesni. Optimistai
linkę ieškoti teigiamų kelių konkre-
čiu atveju ir yra aktyvūs dalyviai sie-
kiant minėtą atvejį suvaldyti. Tai yra
neigiamo ir teigiamo mąstymo rezul-
tatas.

Apibendrinant galima sakyti, jog
jei jūsų mintys dažniau yra neigia-
mos, jūs, matyt, esate pesimistas ir
tai turi įtakos jūsų gyvenimo būdui.
Laimei, mes visi turime sugebėjimą
pakeisti save pačius ir mus supančią
aplinką. Nukreipdamas mintis teigia-
ma linkme pesimistas gali tapti opti-
mistiškesnis ir sukurti sveikesnį ir
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Reklama kaip reiškinys yra
žinoma nuo tada, kai atsirado
raštas. Jau prieš šešis tūkstan-
čius metų babiloniečiai molinė-
se lentelėse įrašė tekstus, ku-
riuose nurodė, kur galima rasti
raštininką, batsiuvį ar aliejaus
parduotuvę. Senovės egiptie-
čiai, romėnai, graikai žinojo
reklamos galią, nesvarbu, ar tai
buvo reklama papiruse, ar ant
sienų išrašytos piktogramos.
Įtaigi reklama gali labai daug.
Štai beveik pusė milijono lenkų
praėjusių metų pabaigoje metė
rūkyti, pasižiūrėję reklamą ,,Ci-
garetės tave ryja gyvą”. Kam-
panijos metu buvo panaudotos
dvi New York sveikatos apsau-
gos departamento parengtos
reklamos. Vienoje jų, rodant pa-
žeistus žmogaus organus, kalba-
ma: ,,Kiekvieną kartą, kai rūkai,
cigaretės tave ryja gyvą. (...)
Mesk rūkyti šiandien ir tuoj pat.”
Įtaigu, ar ne?

Redaktorė Loreta Timukienė

laimingesnį gyvenimą.

Kaip gyventi optimistiškiau

Jei jūs nutarėte gyventi opti-
mistiškiau, patariame išbandyti
šiuos žingsnius:

* Stebėkite savo neigiamas min-
tis ir įvertinkite, ar jos tikrai yra
teisingos.

* Analizuokite savo neigiamą
mąstymą, atkreipkite dėmesį, ar jis
nėra labai neigiamas ir ar taip dažnai
galvojate.

* Galvokite apie kitokius teigia-
mus įvykių paaiškinimus.

* Įsitikinkite, kad pesimistinės
mintys stabdo jūsų veiklą, o neigiami
įsitikinimai neleidžia jiems pasiekti
norimo tikslo.

* Susitelkite į esamą padėtį ir
būkite dėkingi, kad gyvenate. Teigia-
mos mintys nepaneigia realybės, bet
sustiprina galią pakeisti tai, ką jūs
galite pakeisti. Nors ir nedidelis opti-
mizmo kiekis gali būti raktas į jūsų
laimingą gyvenimą.

Vienas iš būdų išvengti pesimis-
tinio įvaizdžio yra sąmoningas min-
čių nukreipimas teigiama linkme.
Mayo Clinic siūlo keletą kartų per
dieną sustoti, susimąstyti ir įveikti
tai, apie ką galvojate.

Parengta pagal žurnalą
„Perspective”

ir www.MayoClinic.com

Apie lašinius
Ar žinote, kad nuo seniausių

laikų mūsų protėviai valgė lašinius,
daug dirbo ir nekvaršino sau galvos
dėl celiulito? Lašinius protėviai ne tik
valgė, bet ir naudojo liaudies medici-
noje.

Šiuo metu vyraujanti nuomonė,
kad valgant lašinius vystosi atero-
sklerozė, didėja cholesterolio kiekis,
auga svoris, verčia mus jų nevalgyti.
Tačiau mitybos specialistai teigia,
kad šis maistingas ir turintis daug
organizmui reikalingų medžiagų pro-
duktas nėra kenksmingas, jei jo yra
valgoma saikingai, mažais kiekiais,
su šviežių daržovių salotomis, pagar-
dintomis nerafinuotu saulėgrąžų
aliejumi.

Ar žinote, kad:
* kiaulės lašiniuose yra arachidi-

nės rūgšties, kuri priskiriama neso-

tiems riebalams ir yra viena iš ne-
pakeičiamų riebalų rūgščių, kurios
dalyvauja cholesterolio apykaitoje,
taip pat įeina į ląstelių membranų
sudėtį ir yra širdies raumens fermen-
to dalis?

* kiaulės lašiniuose esančios rie-
balinės rūgštys yra daug vertingesnės
už esančias svieste?

* lašinių biologinis aktyvumas
penkis kartus didesnis nei sviesto ar
jautienos riebalų?

* * *
Liaudies medicinoje lašinius var-

tojo:
* sąnarių skausmams malšinti –

skaudamus sąnarius nakčiai sutepda-
vo lydytais taukais arba sumaltais
per mėsmalę ir sumaišytais su medu-
mi lašiniais ištepdavo, uždengdavo

plėvele, apvyniodavo vilnoniu šaliku
ir palikdavo per naktį.

* stipriai susitrenkus – 100 g
kiaulienos taukų sumaišę su šaukštu
druskos įtrindavo skaudamą vietą ir
aprišdavo šiltu šaliku;

* esant mastitui (krūtų uždegi-
mas žindančioms mamoms) – ant už-
degimo vietos galima uždėti gabalėlį
nesūdytų lašinių. Taip pat tinka
esant odos furunkulams, karbunku-
lams (votims).

* danties skausmui malšinti –
paimdavo gabaliuką lašinių be odos,
nuvalydavo druską ir padėję tarp
dantenų ir skruosto palaikydavo pus-
valandį.

Nepamirškite visiems gerai žino-
mų lašinių!

Paruošta pagal www.sveikata.lt
Gyd. Ona Radzevičienė

Neigiamos mintys Teigiamas posūkis

Aš niekados to nedariau anksčiau. Yra galimybė išmokti kažką naujo.

Tai labai painu. Aš įvertinsiu tai iš kito taško.

Aš tam neturiu šaltinių. Būtinybė yra išradimų motina.

Nėra pakankamai laiko. Įvertinsiu kai kurias pirmenybes.

Esu įsitikinęs(-usi), kad tai nepa-
dės.

Pabandysiu įveikti.

Tai per daug sudėtinga pakeisti. Pabandysiu dar kartą.

Niekas su manimi nebendrauja. Pabandysiu rasti kelius bendravi-
mui.

Aš niekados nepasidarysiu geres-
nis(ė)

Pabandysiu dar kartą.

Pakreipkite neigiamas mintis teigiama linkme

Naudodami žemiau pateiktą lentelę, jūs galėsite neigiamas mintis pa-
kreipti teigiama linkme.
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Kas dabar vyksta
Čilėje?

ALEKSAS VITKUS

Šių metų vasario 27 d. Čilėje (Chile) įvykęs smarkus, net 8.8 balų
stiprumo žemės drebėjimas ir vėl atkreipė pasaulio žiniasklaidos
dėmesį į šį jau 20 metų demokratiškai tvarkomą Pietų Amerikos

kraštą, apie kurį prieš 40 metų JAV žiniasklaidos puslapiai mirgėjo nuo
kaltinimų dėl JAV žvalgybos įsivėlimo į Čilės politiką.

Čilė, kuri paskelbė savo nepriklausomybę nuo Ispanijos 1818 m. vasa-
rio 12 d., turėdama daug žemės turtų, buvo pasidavusi Anglijos įtakai,
tačiau po Antrojo pasaulinio karo Anglijos vietą užėmė JAV verslo inte-
resai. Pati Čilės valstybė yra labai savotiškos formos siauras (vidutiniškai
100 mylių pločio) Pietų Amerikos vakarinės pakrantės žemės ruožas,
nutįsęs per 2,700 mylių ir atsirėmęs į Andų kalnyną, kurio kalnų viršūnės
siekia 22,000 pėdų aukštį.

Krašte šiandien priskaičiuojama apie 15 mln. gyventojų, nors prieš 60
metų ten tegyveno tik apie 6 mln. žmonių. Baltieji, arba europiečių kil-
mės žmonės, sudaro daugiau nei pusę visų krašto gyventojų, o kiti – miš-
rios rasės – yra vadinami mestisais. Tarp baltųjų daugiausiai yra ispanų
kilmės. Yra nemažai ir vokiečių, italų, prancūzų, anglų kilmės. 70 proc.
čiliečių save laiko katalikais. Didžiausias miestas ir sostinė yra Santiago
su daugiau nei 5,6 mln. gyventojų. Žemės drebėjimo metu labai nuken-
tėjęs Concepcion miestas turi 860,000 gyventojų. Drebėjimas buvo toks
stiprus, kad pagal mokslinius GPS matavimus net visas ant tektoninės
dangos sėdintis miestas pasislinko per 10 pėdų.

Šiek tiek apie Čilės neseną istoriją. Kraštas nebuvo neturtingas, bet
darbininkai, tikėdamiesi dar geresnių laikų, nuo politinio centro po trupu-
tį krypo į kairę. Žinomas marksistas Salvador Allende (1908–1973), kelis
kartus nesėkmingai bandęs tapti Čilės prezidentu, nepaisant įvairių CIA
pastangų sukelti piliečius prieš jį, pagaliau 1970 m. pasiekė savo tikslą ir
perėmė krašto vadovavimo vairą. Krašto ekonomika netrukus subliuško.

Nors JAV politika jau nuo prez. John F. Kennedy laikų slapta bandė
daryti įtaką Čilės politikai, Allende laimėjus rinkimus, bijodami, kad Čilė
netaptų antrąja Kuba, tuo dar labiau susirūpino prez. Richard Nixon ir jo
užsienio reikalų sekretorius Henry Kissinger. Kad tai neįvyktų, Nixon
administracija su CIA pagalba planavo marksistą Allende kaip nors nu-
versti. Iki tol teikta Amerikos pagalba Čilei buvo sustabdyta. Kai tas ne-
labai paveikė balsuotojų nuomonę apie Allende, CIA agentai padėjo su-
organizuoti karinį perversmą ir į prezidento kėdę 1973 m. rugsėjo 16 d.
pasodino generolą Augusto Pinochet (1915–2006). Nors masės netikėjo,
perversmininkai tvirtina, kad Allende nusišovė pats.

Nors oficialiai JAV neprisipažino kokiu nors būdu prisidėjusi prie per-
versmo, liberali Amerikos spauda karštligiškai kaltino prezidentą Nixon.
Privačiame pasikalbėjime su Nixon, Kissinger jam skundėsi: „Eisenho-
wer laikais už tokį žygį mes būtume vadinami herojais.” Panašiai kalbėjo
ir prez. Gerald Ford, 1974 m. perėmęs valdžią iš pasitraukusio Nixon: „Aš
manau, kad tai, kas įvyko, atitiko geriausius Čilės žmonių, taip pat ir mū-
sų interesus.”

Valdžią perėmusi keturių generolų (armijos, laivyno, aviacijos ir po-
licijos) chunta netrukus atsisakė valdymo pakaitomis sistemos ir 1974 m.
gruodį prezidentu paskyrė armijos gen. A. Pinochet. Netrukus krašte pra-
sidėjo neramumai ir net ginkluoti susirėmimai tarp Pinochet šalininkų ir
opozicijos. Visos kairės partijos, o kiek vėliau ir kitos, buvo uždraustos.
Tūkstančiai žmonių buvo sukišti į kalėjimus, tūkstančiai buvo kankina-
mi, tūkstančiai prarado savo gyvybes. Kurį laiką Pinochet valdė kaip ab-
soliutus diktatorius.

Norėdamas kiek pataisyti savo vardą tarp čiliečių, Pinochet 1980 m.
surengė plebiscitą, kuriame 60 proc. piliečių pasisakė už naują konstitu-
ciją, pagal kurią Pinochet tapo prezidentu 6 metų kadencijai. Valdžia po
truputį švelnėjo, ekonomika pradėjo atsigauti perėjus prie rinkos ekono-
mikos. 1988 m. Pinochet kadencija pasibaigė, ir nauju prezidentu buvo
išrinktas krikščionių demokratų partijos Patricio Aylwin, sudaręs koalici-
nę (Concertacion) vyriausybę.

Po jo 1993 m. sekė prez. Eduardo Frai Ruiz-Tagle, kurį 2000 m. pa-
keitė socialistas Ricardo Lagos. 2006 m. čiliečiai išsirinko pirmą krašto is-
torijoje moterį, buvusią krašto sveikatos, o vėliau ir gynybos ministrę, so-
cialistų partijos atstovę Michelle Bachelet (g. 1951 m.). Po ketverių metų,
2010 metų sausį, rinkimus laimėjo Sebastian Pinera, vienas iš turtingiau-
sių Čilės investuotojų. Pinera, stipriai kritikavęs savo pirmtakės darbą
atstatant žemės drebėjimo paliestus miestus, buvo inauguruotas ketvirta-
dienį, kovo 11 d., žemei vėl drebant, šį kartą ne Concepcion, bet jau pačio-
je sostinėje Santiago.

Po žemės drebėjimo ir po jos sekusios potvynio bangos apsilankę kore-
spondentai pasakoja ne tik apie žuvusius žmones ir padarytą kraštui eko-
nominę žalą, bet ir apie visiškai nelauktus masinius plėšimus, kurie pra-
sidėjo tuojau po drebėjimo. Daug kas kaltina šiandien jau buvusią prezi-
dentę M. Bachelet, kuri vengė šaukti kariuomenę palaikyti tvarką, neno-
rėdama savo kadenciją baigti siunčiant diktatoriaus Pinochet laikus pri-
menančius kareivius, kurie gatvėse talžytų plėšikaujančius, vagiančius ne
tik maistą, bet iš parduotuvių velkančius ir šaldytuvus, skalbimo maši-
nas, televizorius ir kitokias buitines prekes. Čiliečiai, kurie visuomet save
mėgdavo laikyti aukštesnės kultūros žmonėmis negu kitų Pietų Amerikos
valstybių gyventojai, yra susirūpinę, kad jų įsivaizduotas geras vardas vi-
same pasaulyje bus ilgam sugadintas. Policija į tuos plėšimus pagaliau
atsiliepė griežčiau, ir daug kur vogtus daiktus iš nusikaltusių, kartais net
su jų pačių pagalba jau atiminėja.

Žinomas britų apžvalgininkas
Edward Lucas sako esąs sunerimęs
dėl pasikeitusios Lietuvos užsienio
politikos, kurioje esą aukojamos svar-
bios vertybės ir kuri gali leisti Rusijai
sėkmingiau vykdyti Baltijos šalių
skaldymo politiką. ,,Tipiškas atvejis –
jie ant vienos Baltijos valstybės pyks-
ta, į kitą nekreipia dėmesio, trečią
glosto. Šiuo metu Lietuva glostoma, į
Latvija nekreipiamas dėmesys, o Es-
tija baudžiama”, – pokalbyje BNS
sakė britų savaitraščio ,,The Econo-
mist” žurnalistas ir knygos ,,Naujas
šaltasis karas” autorius.

Į Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dvidešimtmečio minėjimą
praėjusią savaitę atvykęs E. Lucas
teigė, kad dabar tokios valstybės kaip
Gruzija, Ukraina ar Moldova nebe-
gali taip pasitikėti Vilniaus parama
kaip anksčiau, nes Lietuva ima auko-
ti dalį vertybių, o jos politikoje ma-
toma ,,šrioderizacija”.

– Lietuvoje lankėtės jos ne-
priklausomybės atkūrimo pra-
džioje. Ar galite palyginti per-
mainas ir įvardyti, kur Lietuva
pasiekė daugiausiai ir kur susi-
dūrė su didžiausiais sunkumais?

– Iš esmės tai buvo didžiulė sėk-
mė. Kai pirmą kartą čia atvykau
1990-aisiais, buvau sunerimęs. Ma-
niau, kad bus sudėtinga dėl neprik-
lausomybės pripažinimo, Rusijos ka-
rių išvedimo, ekonomikos perėjimo į
rinkos ekonomiką. Nerimavau dėl
demokratijos – pirmosios nepriklau-
somybės metu Lietuva neturėjo gilių
demokratijos tradicijų, todėl maniau,
kad visai įmanoma, jog bus grįžta
prie tam tikros formos autokratijos.
Visais šiais atvejais klydau – Rusijos
kariai išvyko, buvo platus diplomati-
nis pripažinimas, iš esmės solidi
demokratija, gal tik išskyrus Pakso
atvejį. Dabar narystė ES ir NATO yra
tvirtesnė. Dabar Lietuva tikresnė
NATO narė nei buvo 2004 metais –
ruošiami tikri gynybos planai, tikros
NATO pratybos. Tikriausiai Lietuva
dar nebuvo tokia saugi.

Didelis nusivylimas buvo emi-
gracija, kad tiek daug lietuvių išvyko
dirbti į užsienį ir daugelis iš jų
negrįžta. Kai kuriose visuomenės da-
lyse jaučiama demoralizacija, žmonės
nemato savo ateities čia ir užuot likę
čia dirba net blogus darbus Vaka-
ruose.

Artimiausio dešimtmečio užduo-
tis bus bandyti sugrąžinti tuos žmo-
nes ir suteikti jiems pasitikėjimo

jausmą dėl optimizmo valstybės atei-
timi.

– Prezidente tapus D. Gry-
bauskaitei daug diskutuojama
apie Lietuvos užsienio politiką.
Ar D. Grybauskaitė pakeitė Lie-
tuvos užsienio politiką?

– Taip. Ji neturi to stipraus at-
lanticizmo jausmo, kurį turėjo prezi-
dentas Valdas Adamkus. Žinoma,
Amerika taip pat keičiasi. Labai leng-
va būti stipriu atlanticistu 2001 me-
tais, kai visas pasaulis stovėjo petis
petin su Amerika. Barack Obama
neskiria tiek dėmesio Europai. Taigi
protinga pabrėžti kitus dalykus.

Bet aš nerimauju. Esu suneri-
męs, kad Lietuva praranda savo misi-
jos jausmą. Lietuva buvo tikrai drąsi
kovotoja už Gruzijos interesus ES.
Dabar Gruzija, Moldova, Ukraina ir
demokratai Rusijoje nebegali sakyti
apie Lietuvą – tai šalis, kuri mus užs-
toja. Ir dėl to gaila. Žinoma, strategi-
ja būti mielai Prancūzijai ir Vokietijai
savaime problemų nesukelia. Bet
pavojus slypi tame, kad Prancūzija ir
Vokietija turi savo interesus – jos pri-
ims Lietuvos nuolaidas, padėkos ir
toliau tęs su ,,Nord Stream” ir ,,Mist-
ral”. Reikia trečios jėgos. Vienoje
pusėje yra vieningos Prancūzija ir
Vokietija, kitoje pusėje yra Kremlius.
Šios dvi politinės jėgos yra gana
draugiškos. Šioje dalyje reikia panau-
doti Lenkiją, Švediją, Vyšegrado ir
Baltijos šalis kitokiai krypčiai kurti.

– Dėl kokių konkrečių žings-
nių ar sprendimų jūs kalbate
apie pasikeitusią Lietuvos užsie-
nio politiką? Ar teisingai supran-
tu, kad Lietuva atsuko nugarą
toms šalims, kurias anksčiau
stipriai rėmė?

– Nemanau, kad Lietuva tapo
priešiška šioms jėgoms, ji tiesiog nėra
tokia aktyvi. Apsilankymų reikšmė
turi simbolinę reikšmę. Jei nori, kad
atvyktų Dmitrij Medvedev ar vykti į
Rusiją kaip prezidentas – tai turėtų
būti santykių kūrimo ir susitaikymo
proceso pabaigoje. Yra pavojus, kad
rusai sakys – puiku, mes viską iš-
sprendėme su Lietuva, esame drau-
giški, tai kodėl estai yra tokie ne-
protingi? Rusai visada bando vykdyti
,,skaldyk ir valdyk” politiką Baltijos
šalyse. Tipiškas atvejis – jie ant vie-
nos Baltijos valstybės pyksta, į kitą
nekreipia dėmesio, trečią glosto. Šiuo
metu Lietuva glostoma, į Latvija ne-
kreipiamas dėmesys, o Estija bau-
džiama. Yra pavojus, kad po šių sim-
bolinių susitikimų rusai galės veiks-
mingiau naudoti ,,skaldyk ir valdyk”
politiką.

– Taigi Baltijos valstybių va-
dovai turėjo daugiau bendradar-
biauti tokiais klausimais, kaip
vykimas į gegužės 9-osios minėji-
mą Maskvoje?

– Tai pasikartoja jau ne pirmą
kartą. Žinojome, kad bus didelis mi-
nėjimas. Prieš penkerius metus vyko
tik Vaira Vykė Freiberga, o du liko
namie. Dabar Valdis Zatlers vyksta,
D. Grybauskaitė pasilieka, o Toomas
H. Ilves sako, kad vyktų, jei rusai
gražiai paprašytų. Tai nerimta, atro-
do kvailai. Visos trys šalys galėjo nu-
siųsti užsienio reikalų ar gynybos
ministrus. Nukelta į 8 psl.

E. LUCAS: RUSIJA LIETUVĄ
,,GLOSTO” SKALDYDAMA
BALTIJOS ŠALIŲ VIENYBĘ

Į Aukščiausiosios Tarybos sesiją 1990
metais su pirmąja Lietuvos Respub-
likos viza atvyko tuometinis ,,Inde-
pendent” žurnalistas Edward Lucas.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
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Paminėtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
20-mečio ir Žalgirio mūšio 600-osios metinės

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Kovo 11-oji,
vėl pavasario šventė.
Ne tik upių, laukų – mūsų

gamtos.
...metai, kai galim gyventi,
Kaip vaikai vėl laisvos Lietuvos.

...Kovo 11-toji
buvo laisvės gležnutė pradžia.
Dabar – valstybės gražiausioji

šventė,
Pakilę iš pančių, prabudę nakčia,
Nepervarkime Laisvėj gyventi!

(Leonas Milčius,
2008 m. kovo 2 d. Raudondvaris)

Wayne State University (WSU)
Lietuvių kambario komitetas, ku-
riam pirmininkauja Algis Kaunelis, š.
m. vasario 28 d., sekmadienį, suruošė
Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 20-mečio ir Žal-
girio mūšio 600-ųjų metinių sukakčių
minėjimą Wayne State University
Alex Manoogian Hall (351 E. Warren
Ave., Detroit, MI).

Atgauta tai, kas iš mūsų
buvo nusikalstamai atimta

Pirmoji programos dalis vyko
Lietuvių kambario patalpose. Ją pra-
dėjo ir visus susirinkusius pasveikino
A. Kaunelis. Kadangi atvyko lietu-
viškai nekalbančių svečių, didžioji
dalis programos vyko anglų kalba.
Invokaciją „Tėve mūsų” sukalbėjo
kun. Gintaras Antanas Jonikas.

Paskaitą apie Kovo 11-ąją skaitė
dr. Romualdas Kriaučiūnas, atsklei-
dęs istorines aplinkybes, davusias
pradžią Lietuvos Nepriklausomybę
atkurti. Prelegentas sakė, kad So-
vietų Sąjungoje prasidėjus perestroi-
kai, buvo sudarytos sąlygos Lietuvai
siekti nepriklausomybės. 1988 m.
Lietuvoje vadovaujant intelektua-
lams susikūrė Sąjūdis – oficialus Lie-
tuvos Nepriklausomybės judėjimas.
1989 m. minint nusikalstamo Molo-
tov-Ribbentrop pakto 50-metį, lietu-
viai, latviai ir estai, susikibę ranko-
mis, per tris Baltijos respublikas nu-
tiesė gyvą 370 mylių ilgio grandinę –
Baltijos kelią. 1990 m. kovo 11-ąją
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji
taryba su pirmininku Vytautu Lands-
bergiu priešakyje oficialiai atkūrė
Lietuvos Nepriklausomybę. (Minė-
jimo dalyviams buvo išdalintos LR

Aukščiausios Tarybos Akto dėl Lietu-
vos Nepriklausomybės valstybės
atkūrimo kopijos su signatarų para-
šais.) Ir nors Lietuvos gyventojams
neramių minčių sukėlė naftos ir dujų
iš Rusijos tiekimo nutraukimas, visi
aiškiai suvokė, kad tą kovo mėnesio
dieną buvo atgauta tai, kas iš mūsų
buvo nusikalstamai atimta. Nors
Sovietijos vadovo Gorbačiov planuose
ir nebuvo sąjunginių respublikų
visiško suverenumo, proceso jau ne-
buvo įmanoma sustabdyti.

Prelegentas pasidžiaugė, kad
Lietuva, šiuo metu turinti pirmąją
šalies istorijoje moterį prezidentę Da-
lią Grybauskaitę, priklauso NATO ir
Europos Sąjungos bendrijai. Savo
kalbos pabaigoje dr. R. Kriaučiūnas
pasveikino lietuvius Lietuvoje ir sve-
tur bei jų draugus su Lietuvos Ne-
priklausomybės 20-mečio jubiliejumi.

Lietuvių kambario komiteto narė
Raminta Vilkienė įteikė prelegentui
puokštę gėlių ir WSU Lietuvių kam-
bario ženkliuką, sukurtą minint Lie-
tuvos tūkstantmetį.

Meninę programą vedė R. Vil-
kienė. Bernardo Brazdžionio eilė-
raštį „Lietuva, mano protėvių žeme”
perskaitė Laima Maziliauskienė,
duetu „Tu, Lietuva” atliko kun. Jo-
nikas, grojęs akordeonu, ir Kristina
Petrauskaitė. R. Vilkienė perskaitė
Salomėjos Nėries eiles „Sesuo žydroji
Vilija”.

Didžiausias mūšis
viduramžių Europoje

Po to visi šventės dalyviai nuėjo į
pirmame aukšte esantį Lenkų kam-
barį, kur paskaitą apie Žalgirio mūšį
anglų kalba skaitė dr. Leonardas
Gerulaitis, Oakland University Ro-
chester, MI, profesorius emeritus.
Prelegentas smulkiai apžvelgė Žal-
girio mūšį ir jo svarbą Lietuvos ir
Europos istorijai. Pasak jo, Žalgirio
mūšis buvo nuo 1409 m. besitęsiančio
konflikto tarp Ordino ir Lenkijos bei
Lietuvos aukščiausias taškas. 1409
m. prieš Ordiną sukilo žemaičiai, ku-
riuos aktyviai parėmė Lietuvos kuni-
gaikštis Vytautas Didysis. Į konfliktą
įsitraukė ir Lenkija, o Didysis ordino
magistras Ulrich von Jungingen buvo
priverstas paskelbti Lenkijai karą.
1410 m. gegužės mėn. Vytautas per
Jogailą pasamdė čekų karių, o savo
kariuomenės maitinimui surengė

medžioklę Balvyžio girioje ir prisūdė
statines mėsos. 1410 m. liepos pra-
džioje LDK kariuomenė prie Vyslos
susijungė su Lenkijos kariuomene ir
susitarus, kad tuo metu žemaičiai
puldinės Ordino pilis, liepos 3 d.
jungtinė kariuomenė nužygiavo Or-
dino sostinės link. Prieš juos stojo
kryžiuočių kariuomenė. Nors lietu-
vių-lenkų jungtinė kariuomenė turė-
jo daugiau karių, kryžiuočiai savo
ginkluote ir šarvais buvo pranašesni.
Kryžiuočiai įrengė savo būstinę šalia
Griunvaldo gyvenvietės. Už kelių ki-
lometrų nuo kryžiuočių, šalia mažos
gyvenvietės Tannenberg, buvo įreng-
ta lietuvių-lenkų būstinė. Politinis
armijos vadovas buvo Lenkijos kara-
lius Jogaila, o mūšio lauke kariuo-
menei vadovavo Lietuvos didysis ku-
nigaikštis Vytautas. Lietuvių kariuo-
menei pradėjus puolimą, vokiečiai
metė didžiąją dalį savo pajėgų kovai
su lietuviais – apie 24 vėliavos kairia-
jame sparne pasitiko lietuvius, tik 12
paliko dešiniajame sparne prieš len-
kus. Lietuvių atsitraukimas buvo iš
anksto suplanuotas Vytauto žings-
nis, kuriuo buvo išblaškyta besivejan-
ti Ordino kariuomenės dalis. Po
mūšio Lenkijos ir Lietuvos kariuome-
nė užėmė daugelį Prūsijos pilių. Lie-
tuvių-lenkų jungtinės kariuomenės
pergalė prieš Kryžiuočių ordiną turė-
jo didelį atgarsį tuometinėje Europo-
je. Griunvaldo mūšis daugelio Euro-
pos ir pasaulio istorikų vertinamas
kaip didžiausias mūšis viduramžių
Europoje.

Prelegentui dr. Gerulaičiui buvo
įteikta puokštė gėlių ir WSU Lietuvių
kambario ženkliukas.

R. Vilkienė perskaitė Leonardo
Andriekaus eiles „The Voice of Vy-
tautas the Great” (Vytauto Didžiojo
balsas).

Ann Bankowski, Lenkų Ameri-
kos kongreso protokolo sekretorė ir
Lenkų kambario komiteto atstovė,
papasakojo apie Žalgirio mūšio pa-
minklus Krokuvoje, Lenkijoje. Pir-
masis paminklas buvo atidengtas mi-
nint Žalgirio mūšio 500-metį. Antra-
sis buvo pastatytas 1960 m. liepos 16
d., minint Žalgirio mūšio 550-metį. O
trečiasis yra New York mieste, Cent-
ral Park, netoli Museum of Modern
Art.

Trumpą žodį tarė ir Kazimierz
Olejarczyk, buvęs Lenkų Amerikos
kongreso ilgametis pirmininkas. Jis
pasidalijo mintimis apie savo ryšius

su Lietuva ir Lietuvos žmonėmis.
Padėkos ženklan R. Vilkienė įteikė A.
Bankowski puokštę gėlių, o jos tėve-
liui K. Olejarczyk – WSU Lietuvių
kambario ženkliuką.

A. Kaunelis padėkojo dr. Kriau-
čiūnui, profesoriui emeritus dr. L.
Gerulaičiui už įdomias ir prasmingas
paskaitas, A. Bankowski už įdomią
informaciją, R. Vilkienei – už meni-
nės programos vedimą, meninės pro-
gramos atlikėjams bei visiems susi-
rinkusiems už apsilankymą ir daly-
vavimą minint šias svarbias sukaktis.

Po to svečiai sugrįžo į Lietuvių
kambarį, kur vyko vaišės ir bendra-
vimas.

Pradėtas WSU Lietuvių
kambario atnaujinimo projektas

Šių minėjimų metu buvo renka-
mos aukos, siekiant sutelkti lėšų
WSU Lietuvių kambario atnaujinimo
projektui. Šio projekto įgyvendinimas
pradėtas 2009 m., kai Lietuvių kam-
bario komitetas surengė Lietuvos
vardo tūkstantmečio sukakties pa-
minėjimą.

Nukelta į 8 psl.

Laima Maziliauskienė skaito Bernar-
do Brazdžionio eiles ,,Mano protėvių
žeme”.

Kazimierz Olejarczyk, dr. Leonardas Gerulaitis, Ann Bonkowski ir Algis Kau-
nelis. Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Kun. Jonikas ir Kristina Petrauskaitė
dainuoja ,,Tau, Lietuva”.

Raminta Vilkienė įteikia dr. R. Kriau-
čiūnui puokštę gėlių ir WSU ženkliu-
ką.



DRAUGAS, 2010 m. kovo 16 d., antradienis 5

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

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaa iiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaaiiii

��
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redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

2009-siems baigiantis, JAV Ats-
tovų rūmai ir Senatas priėmė mažai
vieną nuo kito besiskiriančius įstaty-
mo projektus, skirtus JAV sveikatos
sistemą pertvarkyti. Respublikonų
partijai nepritariant, projektai (su
viena išimtimi Atstovų rūmuose)
Kongrese buvo priimti vien tik de-
mokratų balsais. Paskutiniaisiais mė-
nesiais JAV prezidentas Barack Oba-
ma tiesia ranką respublikonų JAV
Kongreso respublikonams, siekiama
surasti sutarimą ir susitarimą. Suta-
rimo neradus, demokratai, suderinę
Atstovų rūmų ir Senato projektus,
greičiausia bandys sveikatos refor-
mos įstatymą priimti vien tik savo
turimais balsais.

JAV žiniasklaidoje netrūksta pa-
sisakymų šiuo klausimu. O ką galvo-
ja JAV lietuviai: dvasininkai, gydyto-
jai, socialiniai darbuotojai, teisinin-
kai? Kviečiame diskusijai. Šiandien į
,,Draugo” klausimus apie JAV svei-
katos reformą, jos teigiamas ir neigia-
mas puses atsako kun. dr. Kęstutis
A. Trimakas.

– Popiežiui Leonui XIII yra
priskiriami darbininkų gerovės
pagerinimai, įvykę pripažinus
jiems teisę burtis į profsąjungas
– unijas. Ar nemanote, kad pa-
našią teisę kiekvienas pilietis
turi į valstybės įvesti siekiamą
universalų gydymą? 

– Esu įsitikinęs, kad kiekvienas
žmogus turi teisę į savo gyvybę ir į vi-
sa, kas jam ar jai yra reikalinga savo
gyvybei, o taip pat ir sveikatai išsau-
goti. Civilizuotoje valstybėje šios tei-
sės gali būti nukreiptos į „universalų
gydymą”, tik nemanau, jog tą univer-
salų gydymą turi būtinai vykdyti val-
stybė. Jei sveikatos priežiūra pakan-
kamai gerai vykdoma privačiame sek-
toriuje, valstybė turi pasirūpinti tik
trūkumais, ypač tais žmonėmis, ku-
riems gydymas yra neprieinamas.

– Ar sutiktumėte  ,,Draugo”
skaitytojams paaiškinti, kur svei-
katos reformos klausimu šian-
dien stovi JAV Katalikų vyskupų
konferencija? 

– JAV Katalikų vyskupų konfe-
rencija laikosi bendro katalikų Baž-
nyčios mokslo, kuris yra pagrįstas
Dievo apreiškimu ir prigimtiniu Die-
vo įstatymu. Pagal tą mokslą Vysku-
pų konferencija pritaria JAV sveika-
tos reformai, bet priešinasi tokiai
JAV valdžios  iniciatyvai, kuri siekia
įvesti abortus bei jų finansavimą fe-
deraliniais ištekliais ir net verstų
gydytojus, sveikatos darbuotojus bei
ligonines elgtis prieš jų sąžinę. Ypa-
tingas dėmesys atkreiptinas į tris
teiginius:

1. Kiekvienas žmogus turi teisę
tiek į savo gyvybę, tiek į visa, kas rei-
kalinga tai gyvybei išsaugoti, taigi, ir
į gydymą bei visokeriopą sveikatos
apsaugą.

2. Kiekvieno žmogaus teisė į savo
gyvybę neturi būti pažeidžiama. Ne-
pažeidžiama turi būti ir prasidėjusio,
bet dar negimusio žmogaus teisė gy-
venti. Abortas yra žmogžudystė. 

3. Niekas negali reikalauti gydy-
tojų ir kitų sveikatos darbuotojų
prieš savo sąžinę atlikti abortus ar
dalyvauti juos atliekant, grasinant,
kad atsisakius jie bus atleisti iš
darbo. Ir neteisėta yra uždaryti ligo-
nines, jei jos atsisako atlikti abor-
tus.

Paskutinis JAV Katalikų vysku-
pų konferencijos pranešimas tuo

klausimu pasirodė š. m.  sausio 26 d.,
kada JAV prezidento Barack Obama
pateiktas sveikatos reformos projek-
tas pradėjo strigti JAV Kongrese.
Tam projektui priešinosi ne vien res-
publikonai Kongreso nariai, bet ir
nemažai demokratų.

Šiuo pareiškimu JAV vyskupai
ne tik pakartojo sveikatos reformos
svarbą, bet taip pat paskatino atnau-
jinti diskusijas, „kad būtų pasiekta
tikra sveikatos aprūpinimo reforma,
kuri apsaugotų gyvybę, pagarbą,
sąžines ir visų sveikatą”. 

Šie žodžiai buvo ypač taikliai pa-
rinkti. Prezidento Obama siūlomame
projekte tebuvo propaguojami abor-
tai, siekiant, kad jie būtų apmokomi
iš federalinių išteklių (t. y. iš surink-
tų mokesčių; betgi iki šiol JAV tebe-
galioja įstatymas, draudžiantis už
abortus mokėti federaliniais pini-
gais). Vyskupų konferencija įsitiki-
nusi, kad kol projekte yra tokių prieš
pačią gyvybę ir žmonių sąžinę nu-
kreiptų priedų, toks projektas netar-
nautų žmonių gerovei.

– Kiek sveikatos reformos
reikale JAV katalikai bendradar-
biauja su kitų konfesijų vado-
vais?

– Iš visų religijų katalikų Baž-
nyčia aiškiausiai ir stipriausiai pasi-
sako prieš abortus, kaip prieš žmog-
žudystę. Taip yra todėl, kad moralės
srityje ji ištikimai laikosi Dievo ap-
reiškimo bei prigimtinių žmogaus įs-
tatymų. 

Naujausios bendro krikščionių
fronto pastangos JAV sutelktos vi-
siškai neseniai. Jungtinė evangelikų,
katalikų ir ortodoksų koalicija 2009
m. lapkričio 20 d. paskelbė vieningą
deklaraciją, pavadintą Manhattan
deklaracija. Amerikoje gausėjant
konkrečių išpuolių prieš bendraž-
mogiškas vertybes – prieš gyvybę,
prieš tradicinę santuoką, prieš sąži-
nės ir religinio išpažinimo laisvę – ši
krikščionių koalicija šiuo jungtiniu
balsu viešai jas užstoja ir atskleidžia
žmonėms daromą žalą. Vienas iš pa-
vyzdžių: kai uždaromos ligoninės,
kurios atsisako atlikti abortus, kai
uždaromos socialinės rūpybos įstai-
gos, atsisakančios perduoti vaikus įsi-
vaikinti dviejų vyrų ar dviejų moterų
poroms. 

Pažymėtina, kad ši deklaracija
nėra paskelbta kokių nors krikščio-
nių Bažnyčių oficialių vadovybių (pvz.,
JAV katalikų vyskupų konferencijos),
bet atsirado vienijantis krikščionims
dvasiškiams, mokslininkams, įvairių
organizacijų vadovams, aktyviai vei-
kiantiems ir susirūpinusiems dėl net
naujais įstatymais pagrįstų išpuolių,
kurie pažeidžia ligi šiol pačios JAV
saugotas sąžinės laisvės ir žmonių gy-
vybės teises.

Tarp beveik pusės milijono Man-
hattan deklaracijai pritariančių, pa-
sirašiusių ir ją propaguojančių krikš-
čionių yra įvairių konfesijų Bendrijų
hierarchų, pvz., Philadelphia miesto
kardinolas Justin Rigali, Washing-
ton, DC arkivyskupas Donal Wuerl,
New York miesto arkivyskupas Ti-
mothy Dolan ir kt.

Manhattan deklaracijos tekstą
galima perskaityti ir po ja pasirašyti
internete adresu: www.manhattande-
claration.org. 

– Kiek tarpusavy sutariama,
kad abortų klausimas visiškai
nebūtų liečiamas sveikatos re-
formos įstatyme?

Diskusija: sveikatos reforma JAV – priimti ar atmesti?

Perskaičius š. m. kovo 6 d.
„Drauge” išspausdintą „Atvirą laišką
J. E. kardinolui Francis George, OMI
ir Čikagos arkivyskupijai”, parašytą
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos rėmėjų vardu, matyti retas atve-
jis, kai maža, drąsių asmenų grupė
bando kalbėti už visus ir visiems pri-
mesti savo norus ir planus. Laiško
autoriai nenurodo savo skaičiaus ir
pavardžių, o pasirašo kaip vien para-
pijos rėmėjai.

Laiškas prasideda aprašymu, kai
laikinai parapijoje besilankantis ku-
nigas-studentas pradeda kalbėti su-
ruošto klebono pagerbimo metu. Ne-
žinodamas parapijos ir klebono pra-
eities, kun. Gediminas Jankūnas pra-
dėjo agituoti parapijiečius pratęsti
kun. Anthony Markaus klebonavimą
parapijoje. Ta kalba, pasak laiško
autorių, buvo „Šventosios Dvasios
įkvėpta”. Toliau parapijos rėmėjai

pradeda niekinti „taip vadinamus
katalikus”, kurie nesutinka su jų
nuomone. Laiško autoriai apkaltina
juos „nenoru atsisakyti savo egoizmo
ir išdidumo, ginant vien save, o ne
parapijos gerovę”. Laiško autoriai nė
žodžiu neužsimena apie kun. A. Mar-
kaus klebonavimo pradžią, kuri para-
pijoje sukėlė didelę nesantaiką, o jo
veikla išvaikė iš parapijos daugumą
naujai atvykusių lietuvaičių.

„Atviras laiškas” savo turiniu
nedaro garbės nei parapijos nariams,
nei jo rašytojams. Nėra malonu jį
skaityti ir arkivyskupijos darbuoto-
jams. Galbūt tai atsitiktinis sutapi-
mas, bet „Atviras laiškas” savo takti-
ka pamėgdžioja sovietų kompartijos
veiklos būdus. Ten visi, nesutinkan-
tys su jos programa, buvo apšaukiami
„liaudies priešais”.

Jeronimas Tamkutonis
Čikaga, IL

NEVYKÊS LAIÕKAS KARDINOLUI

– Dievo tikrove ir Jo tiesa įsiti-
kinę katalikai persiima Jo verty-
bėmis, kurių didžiausia yra Jo do-
vanojama gyvybė. Tokiems nesunku
pripažinti, kad prasidėjusieji, tik dar
negimę žmonės – kūdikiai, jau yra
apdovanoti ta gyvybės dovana. Tai
atitinka ir katalikų Bažnyčios visais
laikais skelbiamą tikrovę, kad nu-
traukti tą dar negimusių kūdikių
gyvybę yra žmogžudystė. Ši tiesa yra
pagrįsta Dievo apreiškimu Šventa-
jame Rašte ir prigimtine žmogaus
morale. Moteris, tapusi motina, savo
prigimtimi junta stiprų ryšį su savo
nors dar ir negimsiu kūdikiu. Prisi-
dėjusi prie savo kūdikio gyvybės nu-
traukimo ji natūraliai jaučia stiprią
kaltę. Net jei stengiasi tai neigti, ta
kaltė įvairiai iš pasąmonės pra-
siveržia į sąmonę. Tai rodo psicholo-
ginė abortus padariusių moterų
patirtis.

Yra tariamų ,,katalikų”, kurie
nėra įsitikinę Dievo tikrove nei Jo
tiesa. Tokie pasikliauja savo išmone,
dažnai pagal ją renkasi, kas jiems pa-
togiau. Savo elgesiu jie parodo, kad
jie nėra tikri katalikai. Negalima nei
tikėtis, kad būtų tarpusavio sutari-
mas tarp Dievą pripažįstančių kata-

likų ir tik tariamų ,,katalikų”.

Išvadų vietoje

Iki šiol JAV prezidento Obama
valdžios siūlomame sveikatos refor-
mos projekte yra prikaišiota visokių
„priedų”, kurie, atrodo, siūlytojams
yra svarbesni (nes prieš rinkimus bu-
vo pažadėti rėmėjams), negu pats
pagrindinis sveikatos reformos tiks-
las. Tie su sveikata nieko bendro ne-
turintys „priedai” leistų žudyti ne-
kaltus, beginklius, negimusius kūdi-
kius, verstų gydytojus prieš jų sąžinę
atlikinėti abortus ir pažeistų teisę
piliečių, nenorinčių, kad jų pinigai
būtų skirti abortams apmokėti. Tokie
„priedai” turi būti pašalinti.

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė

Jau kuris laikas JAV sveikatos
reformos temą savo straipsniuose
nagrinėja Algimantas S. Gečys. Pas-
kutinis jo straipsnis šia tema ,,Kodėl
nesidomima sėkmingas sveikatos sis-
temas turinčių valstybių patirtimi?”
pasirodė ,,Drauge” š. m. kovo 13 d. 

– Redakcija

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Nacionalist¨ skanduotès papiktino
žmogaus teisiû gynèjus

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) – Iš
ambasadoriaus pareigų Gruzijoje at-
šauktas Mečys Laurinkus prašo jam
skirti valstybinę signataro rentą.

Teikimą dėl rentos skyrimo M.
Laurinkui rengia Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija (SADM),  spren-
dimą priims Vyriausybė.

Anot socialinės apsaugos ir darbo
viceministrės Audronės Morkūnie-
nės, M. Laurinkui renta turėtų būti
skiriama nuo šių metų vasario 1 d.,
nes nuo nurodytosios datos jis neturi
draudžiamųjų pajamų.

Minėta renta pagal Nepriklauso-
mybės Akto signatarų statuso įstaty-
mą signatarui, pageidaujančiam ją
gauti, gali būti skiriama ir mokama
tuo atveju, jeigu pretendentas neturi
draudžiamųjų pajamų.

Valstybinė signataro renta suda-
ro 50 proc. Seimo nario pareiginės al-
gos dydžio per mėnesį. Atskaičius
mokesčius signatarai gauna per 2,700
litų per mėnesį. Rentos šiuo metu
mokamos daugiau nei 60 signatarų ir
9 našlėms bei našlaičiams.

Nepaprastojo ir įgaliotojo amba-
sadoriaus diplomatinį rangą turintis
M. Laurinkus sausio 29 d. buvo at-
šauktas iš Lietuvos ambasadoriaus
Gruzijoje pareigų.

Atšaukti šį ambasadorių parei-
kalavo prezidentė Dalia Grybauskai-
tė. Ji pareiškė, kad politikavimas ir
ambasadoriaus veikla nėra suderina-
mi. Anksčiau M. Laurinkus vadovavo
ambasadai Ispanijoje, prieš tai jis ėjo
Valstybės saugumo departamento ge-
neralinio direktoriaus pareigas.

Atkelta iš 1 psl.
Įteikiant žymenį S. Daulienei bu-

vo paminėti ilgi jos veiklos metai JAV
Lietuvių Bendruomenėje, įskaitant
pirmininkavimą Brighton Park apy-
linkei, veiklą Lietuvos Vyčių organi-
zacijoje ir Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo parapijoje. 

Nebuvo pamiršta ir M. Baukaus
ilgametė lietuviška veikla Cicero
miestelyje, kasmetinis Lietuvos Ne-
priklausomybės minėjimo Cicero

mieste organizavimas. 
Renginyje buvo pagerbta ir dau-

gybė kitų tautybių ir grupių atstovų,
tarp jų – dailininkas Michael Van
Zeyl, Bulgarijos konsulas, Korėjos
konsulas, Bosnijos ir Herzegovinos
konsulas pasveikintas su 18-ąja ša-
lies nepriklausomybės sukaktimi,
įvairių šalpos organizacijų darbuoto-
jai, knygos apie lenkų deportacijas į
Sibirą autoriai, muzikos ir meno
centrų vadovai. 

Vokietijos Katalik¨ Bažnyçios vadovas
atsiprašè lytinio išnaudojimo aukû�

Šauktini¨ grâžinimas î tarnybâ�
sukels emigracijos bangâ?

Cook County pagerbti du Çikagos lietuviai

Vilnius, kovo 13 d. (ELTA) – Per kovo 12 d. vykusį LNK televizijos labda-
ros telemaratoną ,,Gerumo diena” žiūrovai suaukojo daugiau nei 2 milijo-
nus litų. Parama bus pervesta didžiausioms ligoninėms, gydančioms vėžį – VU
Onkologijos centrui, Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės onkohematologijos
centrui, Kauno medicinos universiteto klinikoms ir Klaipėdos universitetinei li-
goninei.                  ELTOS nuotr. – dainuoja Vaida Genytė su choru ,,Liepaitės”.

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) – Žmo-
gaus teisių stebėjimo institutui
(ŽTSI) nerimą kelia Kovo 11-ąją Vil-
niuje surengtose nacionalistų eity-
nėse skambėję šūkiai „Lietuva lietu-
viams”, jaunuoliai skustomis galvo-
mis ir karine uniforma bei juos palai-
kantys politikai. Leidimo minėtai ei-
senai savivaldybės paprašęs Seimo
narys konservatorius Kazimieras Uo-
ka teapgailestauja, kad „Lietuva lie-
tuviams” skambėjo per dažnai ir mo-
notoniškai.

ŽTSI direktorius Henrikas Mic-
kevičius sunerimęs, kad šįmet šūkis
„Lietuva lietuviams” grįžo – praėju-
sių metų eitynėse taip neskanduota.

„Kai kas šį šūkį gali laikyti rasis-
tiniu, kai kas – nacionalistiniu. Ne
taip svarbu – tai šūkis, suponuojan-
tis, kad tie žmonės laiko Lietuvą et-
ninių lietuvių valstybe, o visi kiti tur-
būt – antrarūšiai piliečiai. Jie aiškiai
propaguoja etninės, o ne pilietinės
valstybės principą, ir tai šiuolaikinia-
me pasaulyje tikrai nepriimtina”, –
teigė H. Mickevičius.

Pasak H. Mickevičiaus, tautinių
valstybių klausimas keltas prieš 100
metų ir tuomet turėjo prasmę. „Šian-
dien tokios prasmės nėra – ir Konsti-
tucinis Teismas yra išaiškinęs, kad
tauta – visi jos piliečiai, o ne etniniai
lietuviai”, – sakė žmogaus teisių gy-
nėjas.

Jis perspėja, kad tokie šūkiai gali

vesti prie žmonių rūšiavimo pagal
tautybę į pirmarūšius ir antrarūšius
piliečius, gali kilti svarstymų dėl skir-
tingų jų teisių. „Pasekmės gali būti
nemalonios. Nuo to prasideda viskas,
nuo to prasidėjo kadaise ir įvykiai Vo-
kietijoje prieš II pasaulinį karą”, –
pastebi H. Mickevičius.

„Antras mums nerimą keliantis
dalykas – kad į tas kolonas grįžo jau-
nuoliai skustomis galvomis, kurie
rengiasi kariniu pavyzdžiu. Pernai jie
buvo pasislėpę už lietpalčių ir kepu-
rių, o šįmet vėl pasirodė”, – kalbėjo
ŽTSI direktorius. Pašnekovas spėja,
kad šie žmonės vėl į viešumą išlindo
po pernykščio žygio nesulaukę didelio
neigiamo atgarsio jų atžvilgiu.

„Labiausiai nerimą kelia tai, kad
tam tikri politikai palaikė žygį. Jie tai
laiko patriotizmo išraiška, o žinia-
sklaidoje tie žmonės taip pat vadina-
mi patriotais. Tarp eilučių galima su-
prasti, kad kitaip manantys žmonės nė-
ra patriotai”, – stebisi H. Mickevičius.

Teisių gynėjas girdėjo parlamen-
tarų K. Uokos, Juliaus Veselkos kal-
bas: jiems eitynės – patriotinių jaus-
mų išraiška. „O pagrindiniai politikai
kaip vandens į burną prisėmę tyli.
Jeigu jie tyli, vadinasi, neprieštarauja
– viskas tvarkoje. Aišku, nesakau,
kad tokias eitynes reikia drausti,
bausti, bet turi būti tam tikras įverti-
nimas, kurio visiškai nėra”, – sakė
ŽTSI direktorius.

Vatikanas, kovo 12 d. (BNS) –
Arkivyskupas Robert Zollitsch atsi-
prašė Vokietijoje lytinį kai kurių dva-
sininkų išnaudojimą patyrusių aukų
ir pažadėjo bendradarbiauti su teisė-
sauga. Tačiau ir jis, ir Vatikanas ne-
mano, kad lytinis vaikų išnaudojimas
būtų ypatinga Katalikų Bažnyčios
problema.

R. Zollitsch susitiko su popiežiu-
mi Benediktu XVI  Vatikane iš anksto
paskirtos audiencijos metu. Arkivys-

kupas pareiškė, kad Bažnyčia imasi
priemonių, kad tokie dalykai nebe-
pasikartotų.

Anksčiau daugiau kaip 170 kata-
likiškos internatinės mokyklos Vo-
kietijoje moksleivių pareiškė, jog čia
mokydamiesi jie patyrė lytinį ir fizinį
smurtą. Tai vyko ir Rėgensburgo ka-
tedros berniukų chore, kuriam 1964–
1994 metais vadovavo Benedikto XVI
vyresnysis brolis Georg Ratzinger.

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) – Pra-
vieniškių 2-uosiuose pataisos namuo-
se-atvirojoje kolonijoje bado akciją
paskelbė 169 nuteistieji, nepatenkin-
ti bausmių atlikimo sąlygomis, teigia
įstaigos administracija.

Įstaigos direktoriaus pavaduoto-
jas Lionius Demjanovas sakė, kad šie
nuteistieji nevalgo jiems pateikiamo
maisto. Akciją kovo 10 d. paskelbė 75
nuteistieji. Iš viso įstaigoje bausmę
atlieka 1,238 asmenys.

Anot L. Demjanovo, nuteistieji
reikalauja tiesioginių pasimatymų be
stiklinių pertvarų, galimybės visur
naudotis asmeniniais kompiuteriais,
gauti pašalpą, net jei ji nepriklauso
pagal įstatymą, suremontuoti valgyk-
lą, gyventi grupėse pasiskirstant pa-
gal miestus, įrengti dušus būrių pa-
talpose, pirtimi leisti naudotis daž-
niau nei kartą per savaitę, už nuo-
baudas patekusiesiems į drausmės
grupę leisti turėti garso ir vaizdo apa-

ratūrą.
,,Jie reikalauja to, ką draudžia įs-

tatymas, arba ko neleidžia finansinės
galimybės”, – sakė L. Demjanovas.

Pasak pareigūno, nuteistuosius
kasdien apžiūri medikai, su jais kal-
basi administracijos darbuotojai.

L. Demjanovas sakė, kad visi rei-
kalavimai ir nuteistųjų laiškai yra iš-
siųsti Seimo kontrolieriui, Teisingu-
mo ministerijai, Kalėjimų departa-
mentui.

Pasak jo, dalis nuteistųjų atsisa-
ko tik valdiško maisto, tačiau jie ne-
badauja, turi savo maisto, įsigyto par-
duotuvėje. Be to, prie vadinamosios
badavimo akcijos esą yra prisidėję ir
tokie kaliniai, kurie beveik niekada
neina į valgyklą, valgo tik savo nusi-
pirktą ar pasigamintą maistą.

Į Pravieniškes žada vykti Kalėji-
mų departamento atstovai aiškintis
šio įvykio priežasčių.

Pravienišk∂se badauja nuteistieji

Vilnius, kovo 15 d. (BNS) – Pri-
valomos karo tarnybos grąžinimas
sukels naują emigracijos bangą, tei-
gia buvęs krašto apsaugos ministras
socialdemokratas Juozas Olekas.

,,Mano nuomone, tai didžiulė
klaida, kuri sukelia didžiulę emigra-
cijos bangą iš Lietuvos. Jų siūlomo-
mis sąlygomis niekas nenori sutikti
tarnauti”, – per spaudos konferenciją
sakė J. Olekas.

Jis kritikavo Krašto apsaugos
ministerijos (KAM) parengtą Karo
prievolės įstatymo programą, pagal
kurią bus parengtas naujas Karo
prievolės įstatymas.

Pagal programą Seimas galės pa-
sirinkti iš kelių karo prievolės atliki-
mo būdų – ar įteisinti 12 mėnesių
nuolatinę privalomąją karo tarnybą,
ar kelių mėnesių trukmės būtinuo-
sius karinius mokymus, kurie, atsi-
žvelgiant į parlamentarų valią, galės
būti tik savanoriški arba privalomi.

,,Vėl siūloma grįžti prie privalo-
mo karių šaukimo arba jį sieti su bū-
tinaisiais kursais, kurie truktų 12
mėnesių. Tai tas pats, kas buvo sovie-
tiniais laikais, arba kas šiandien dar
kai kuriose totalitarinėse valstybėse
egzistuoja”, – tvirtino buvęs krašto
apsaugos ministras.

Jis pabrėžė, kad socialdemokra-
tai yra prieš privalomos karo tarny-
bos grąžinimą.

,,Per pusantrų metų, kai buvo
panaikinti šauktiniai, neįvyko nieko
tokio, kas verstų dabar kviesti Lietu-
vos jaunuomenę tarnauti privalomai
metus ir po to grįžti į civilinį gyveni-
mą”, – sakė J. Olekas.

Anot jo, Konstitucinis Teismas
išaiškino, jog Konstitucijai nepriešta-
rauja profesionalios kariuomenės su-
kūrimas.

,,Tai geriausias variantas, kuris
tinkamas šiandieninėms Lietuvos
geopolitinėms sąlygoms, šiandieni-
nėms grėsmėms ir atitinka gyventojų
lūkesčius. Yra galimybė patriotiškai
auklėti Lietuvos jaunuomenę, o ne
per prievartą pakviesti tarnauti gink-
luotose pajėgose”, – kalbėjo J. Olekas.

Jo tvirtinimu, savanoriškumo
pagrindais suburta kariuomenė yra
gerokai galingesnė ir patikimesnė ša-
lies gynybai.

Karo prievolės įstatymo progra-
ma Seimą turėtų pasiekti pavasario
pabaigoje, iki metų pabaigos parla-
mentarai turės apsispręsti, ar karinis
rengimas bus privalomas, ar remsis
tik savanoriškumo principu.

M. Laurinkus prašo signataro rentos



Vilnius, kovo 15 d. (BNS) – Stip-
rus 6,6 balo žemės drebėjimas kovo
14 d. popietę sukrėtė Japonijos šiau-
rinį regioną, tačiau cunamių pavojus
nebuvo paskelbtas, pranešė Japonijos
vyriausybė. Požeminių smūgių epi-
centras buvo Ramiojo vandenyno
dugne netoli Fukušimos prefektūros
krantų, nurodė Japonijos meteoro-
logijos agentūra. Kai kurie traukiniai
iškart po žemės drebėjimo buvo auto-
matiškai sustabdyti, tačiau netrukus
vėl pradėjo važinėti įprastu režimu.

Galingas 7 balų žemės drebėji-
mas kovo 14 d. sukrėtė jūros dugną
netoli Indonezijos rytinių Molukų
salų, pranešė seismologai, tačiau cu-
namių pavojus nebuvo paskelbtas. Jų
epicentras buvo už 132 kilometrų į
pietryčius nuo Šiaurės Molukų pro-
vincijos sostinės Labuhos, o židinys –
56 kilometrų gylyje, nurodė Indone-
zijos meteorologijos ir geofizikos
agentūra. Indonezijos salos yra ant
Ramiojo vandenyno „ugnies žiedo”,
kur susiduriančios tektoninės plokš-
tės lemia dažnus ugnikalnių išsiver-
žimus ir žemės drebėjimus.

Čilę kovo 16 d. sukrėtė naujas 6
balų stiprumo žemės drebėjimas, pra-
nešė Jungtinių Valstijų geologijos
tarnyba. Požeminis smūgis buvo už-

registruotas praėjus dviem savaitėms
nuo 8,8 balo žemės drebėjimo ir jo
sukelto cunamio, nusinešusio šimtus
gyvybių. Naujas požeminis smūgis,
kuris buvo užregistruotas maždaug
už 100 kilometrų į šiaurės vakarus
nuo Konsepsjono, yra vienas iš dau-
giau nei 200 pakartotinių smūgių,
sukrėtusių Čilę po niokojamo vasario
27 d. drebėjimo. Naujo smūgio židi-
nys buvo 10 km gylyje. 

Tuo tarpu JAV šiaurės rytų vals-
tijose savaitgalį dėl liūčių ir me-
džius varčiusios vėtros daugiau kaip
500,000 žmonių liko be elektros.
Elektros perdavimo linijų laidai nu-
trūko kai kuriuose New Jersey, Penn-
sylvania, Connecticut ir New York
valstijų miestuose.

Pačiame New York mieste ir gre-
timos New Jersey valstijos pietinėje
dalyje, kur vėjo gūsiai siekė 108 kilo-
metrus per valandą, be elektros liko
maždaug 365,000 žmonių.

Per pastarąsias dvi savaites dėl
smarkių audrų JAV šiaurės rytinėse
valstijose jau antrą kartą daugiau nei
pusė milijono namų ir verslo įmonių
paskendo tamsoje.

New York tarptautiniame oro
uoste kai kurie skrydžiai kovo 13 d.
vėlavo 4 valandas.
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STOKHOLMAS
Pietryčių Azijos valstybės didina

savo karinį pajėgumą, o tai kelia
grėsmę stabilumui regione, praneša
BBC, remdamasi naujausia ataskai-
ta. Ataskaitą parengė Tarptautinis
Stokholmo taikos tyrimų institutas.
Dokumente skelbiama, kad ginklų
importas Indonezijoje tarp 2005 ir
2009 m. išaugo 84 proc. Singapūre –
146 proc.,  Malaizijoje – net 722 proc.
Specialistai tai vadina regioninėmis
ginklavimosi varžybomis, kurių tik-
slas – pakeisti seną ginkluotę ir
atremti galimą Kinijos karinę galią.

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidento Nicolas

Sarkozy partijos laukia skaudus pra-
laimėjimas regionų rinkimuose, ku-
rie laikomi svarbiu jo populiarumo iš-
bandymu, rodo rinkėjų apklausos po
kovo 14 d. vykusio pirmojo balsavimo
rato. Buvo manoma, kad nuo pasau-
linio ekonomikos nuosmukio padari-
nių dar neatsigavę rinkėjai nepraleis
progos per šiuos rinkimus nubausti
N. Sarkozy valdančiąją partiją, nors
atrodo, kad sekmadienį rinkėjų akty-
vumas buvo rekordiškai mažas. 

LONDONAS
Princesės Dianos mirties kalti-

ninkai neplanavo jos nužudyti tune-
lyje Paryžiuje 1997 m. rugpjūtį – ne-
laimė įvyko žlugus planams princesę
pagąsdinti, rašo ,,The Daily Teleg-
raph”. Šaltinis teigia, kad avarijos
kaltininkai Dianą tiesiog norėjo pa-
gąsdinti ir priversti nutraukti san-
tykius su verslininku Dodi al Fayed
bei nutildyti princesės kritiką Didžio-
sios Britanijos vyriausybei dėl gink-
luotės pardavimo, teigia advokatas
Michael Mansfield.

MADRIDAS
Mažiausiai 69 asmenys buvo su-

imti per keliose Europos šalyse su-
rengtus reidus prieš rusų nusikalsta-
mas grupuotes, pranešė Ispanijos
policija. Pasak pareigūnų, per šią
operaciją, kuri ,,tebevyksta”, Ispani-
joje buvo suimti 24 žmonės. Dar bent
45 asmenys buvo sulaikyti ,,įvairiose
Europos šalyse”. Ispanijos nacionali-
nis radijas nurodė, jog dauguma

sulaikytųjų buvo Rusijos piliečiai,
įtariamų korupcine veikla, taip pat
pinigų, uždirbtų iš narkotikų kontra-
bandos, plovimu.

LONDONAS
Didžiosios Britanijos princas

Charles su savo sutuoktine Camilla
pradėjo 9 dienų kelionę po Vidurio
Europos šalis. Jie aplankys Lenkiją,
Vengriją ir Čekiją. 61-erių metų sosto
įpėdinis ir 62-jų Kornvalio hercogie-
nė savo kelionę pradeda apsilankymu
Varšuvoje. ,,Ši kelionė atspindi reikš-
mę, kurią vyriausybė teikia savo san-
tykiams su Vidurio Europos partne-
rėmis, praėjus dviems dešimtme-
čiams po Berlyno sienos griuvimo”, –
sakoma Klarenso rūmų pranešime.

MASKVA 
Rusijoje kovo 14 d. vyko vietos

valdžios rinkimai. Balsavimo teisę
juose turi 32 mln. rinkėjų. Šie rinki-
mai turėtų parodyti, kaip šalies
gyventojai vertina vyriausybės vado-
vo Vladimir Putin ir jo vadovaujamos
partijos ,,Vieningoji Rusija” politiką,
praneša agentūra ,,Interfax”. Prieš
rinkimus visoje šalyje tūkstančiai
opozicijos šalininkų išėjo į gatves
protestuoti prieš V. Putin vykdomą
politiką. Žiniasklaidos teigimu, didė-
ja rusų nusivylimas V. Putin veiks-
mais krizės metu.

SIUDAD CHUARESAS
Ginkluoti užpuolikai nužudė 3

asmenis, susijusius su JAV konsu-
latu, veikiančiu didžiausios smurto
bangos apimtame Meksikos pasienio
mieste, pranešė policija. Į šiuos įvy-
kius JAV prezidentas B. Obama rea-
gavo su pasipiktinimu ir liūdesiu.
Viena JAV konsulinės atstovybės
darbuotoja ir jos vyras buvo nušauti
kovo 13 d. Siudad Chuareso mieste.
Po kelių minučių kitas su JAV kon-
sulatu susijęs vyras buvo nužudytas
kitoje to miesto vietoje.

VANCOUVER
Mažiausiai 3 žmonės žuvo, dar

12 buvo sužeisti, kai didelė lavina nu-
slinko labiausiai į vakarus nutolusio-
je Kanados provincijoje. Ši nelaimė
Britų Kolumbijos provincijoje įvyko,
kai 200 žmonių dalyvavo sniego mo-
tociklų varžybose žiemos sporto ba-
zėje, esančioje į šiaurės rytus nuo
Vancouver.

Nesiliauja žemès 
drebèjimai ir liùtys

Izraelio ambasadorius kalba apie
krizê santykiuose su JAV

Jeruzalė, kovo 15 d. (,,Reuters”/
BNS) – Izraelio ir JAV santykiai šiuo
metu yra prasčiausi per 35 metus ir
smarkiai pašlijo dėl plano statyti nau-
jus namus žydų naujakuriams Vaka-
rų Krante, kuris gali sužlugdyti pas-
tangas atnaujinti taikos derybas su
palestiniečiais, mano Izraelio amba-
sadorius Washington, kurio žodžius
cituoja žiniasklaida.

Šie ambasadoriaus ir žymaus
Artimųjų Rytų istoriko Michael Oren
žodžiai prieštarauja Izraelio vyriau-
sybės vadovo Benjamin Netanyahu
patikinimams, kad diplomatinis konf-
liktas, kilęs žydų valstybei paskelbus
pareiškimą apie naujų namų nauja-
kuriams statybas, kurį Barack Oba-
ma administracija įvertino kaip ,,įžei-
dimą”, yra suvaldytas.

,,Izraelio ryšiai su Jungtinėmis
Valstijomis išgyvena didžiausią nuo
1975 m. istorinio masto krizę”, – sakė

M. Oren per pokalbį telefonu su
kitais Izraelio diplomatais. 

Šiuose komentaruose, kuriuos
paskelbė Izraelio žiniasklaida, vei-
kiausiai turimas galvoje 1975 m.
Jungtinių Valstijų darytas spaudimas
Izraeliui pasitraukti iš Egipto Sina-
jaus pusiasalio, kurį jis užėmė per
1973 m. karą.

Izraelis apie planus pastatyti dar
1,600 apartamentų žydų naujaku-
riams aneksuotoje Rytų Jeruzalėje
paskelbė šalyje viešint JAV vicepre-
zidentui Joe Biden, kuris atvyko pa-
skatinti netiesioginių žydų valstybės
derybų su palestiniečiais.

JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton dėl šių planų paskelbė ne-
įprastai griežtą pareiškimą, kuriame
Izraelio veiksmus pavadino ,,įžeidžia-
mais”. Tačiau interviu CNN ji pabrė-
žė, kad ,grėsmės dvišaliams ryšiams
nėra”. 

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

ŠIAURĖS AMERIKA

Čilėje sutrikus elektros tiekimui, sostinė paskendo tamsoje.  SCANPIX nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

DIEVO VEIDAS

Pas Jėzų rinkdavosi visokie mui-
tininkai ir nusidėjėliai jo pasik-
lausyti. O fariziejai ir Rašto aiškinto-
jai murmėdavo: „Šitas priima nusi-
dėjėlius ir su jais valgo.” Tuomet Jė-
zus pasakė jiems palyginimą: „Vienas
žmogus turėjo du sūnus. Kartą jau-
nesnysis tarė tėvui: ‘Tėve, atiduok
man priklausančią palikimo dalį.’
Tėvas padalijo sūnums turtą. Netru-
kus jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iške-
liavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gy-
vendamas, išeikvojo savo lobį.

Kai viską išleido, toje šalyje kilo
baisus badas, ir jis pradėjo stokoti.
Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją
ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiun-
tė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė
prikimšti pilvą bent ankščių jovalo,
kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam
neduodavo. Tada susimąstė ir tarė:
‘Kiek mano tėvo samdinių apsčiai
turi duonos, o aš čia mirštu iš bado!
Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu:
‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu
vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk
mane bent samdiniu!’ Jis pasiryžo ir
iškeliavo pas tėvą.

Tėvas pažino jį iš tolo, labai susi-
graudino, pribėgo prie jo, puolė ant
kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo:
‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Ne-
besu vertas vadintis tavo sūnumi...’
Bet tėvas įsakė tarnams: ‘Kuo grei-
čiau atneškite geriausią drabužį ir
apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto
žiedą, apaukite kojas! Atveskite nu-
penėtą veršį ir papjaukite! Puotauki-
me, linksminkimės! Nes šis mano
sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo
pražuvęs ir atsirado.’ Ir jie pradėjo
linksmintis.

Tuo metu vyresnysis sūnus buvo
laukuose. Eidamas namo ir prisiar-
tinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir
šokius. Jis pasišaukė tarną ir pak-
lausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė:
‘Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė
papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė
jo sveiko.’ Tada šis supyko ir neno-
rėjo eiti namo.

Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vi-
dun. O jis atkirto tėvui: ‘Štai jau tiek
metų tau tarnauju ir niekad tavo
įsakymo neperžengiau, o tu man nė
karto nesi davęs nė ožiuko pasilinks-
minti su draugais. Bet vos tik sugrįžo
šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą
su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei
nupenėtą veršį.’ Tėvas atsakė: ‘Vai-
keli, tu visuomet su manimi, ir visa,
kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo
puotauti bei linksmintis, nes tavo
brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo
žuvęs ir atsirado!;’” (Lk 15, 1-3. 11-
32)

Įpusėjo Gavėnios metas. Pagal
seną Bažnyčios tradiciją šiandien –
džiaugsmo sekmadienis (lot. laetare).
Evangelistas Lukas mums pateikia
Jėzaus palyginimą, kad atskleistų
tikruosius Dievo veido bruožus. Juk
mūsų džiaugsmas bei santykis su
savimi, su kitais ir su mus supančia
tikrove priklauso nuo to, kokį mes
tikime Dievą.

Šiame palyginime randame tris
veikėjus: tėvą ir du jo sūnus. Jaunėlis
pareikalauja savo palikimo dalies.
Kaip žinia, tėvas su sūnaus prašymu
galėjo nesutikti. Juk paprastai paliki-
mas yra dalijamas tik po tėvo mirties.
Toks sūnaus reikalavimas prilygo

pasakymui: „Tu, tėve, man jau esi
miręs!” Blaiviai mąstant, tėvas atro-
do gana silpnas žmogus, nesugeban-
tis pasinaudoti savo teisėmis.

Dievas sukūrė pasaulį ir po to jį
atidavė į žmogaus rankas. Be abejo,
pasitikėdamas žmogaus sugebėjimu
rinktis, Dievas rizikavo. Tačiau, ne-
paisant šios rizikos, kuri, kaip gerai
matome iš patirties, yra tikra, Dievas
vis dėlto panoro, kad žmogus būtų
laisvas: „Padėjau prieš tave gyvenimą
ir mirtį, palaiminimus ir prakeiki-
mus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo
palikuonys būtumėte gyvi” (Įst 30,
19).

Susiėmęs savo dalį, sūnus iške-
liauja į „tolimą šalį”, kur nebeužklys-
ta joks tėvo prisiminimas, jokia žinia
apie jį. Bažnyčios tėvai čia įžvelgia
vidinį pasitraukimą iš Dievo pasau-
lio, vidinį santykio nutraukimą, at-
siribojimą nuo to, kas sava ir tikra.
Savo palikimą sūnus išeikvoja. Grai-
kiškas žodis, palyginime žymintis
išeikvotą turtą, graikų filosofų kalbo-
je reiškė „esmę”. Jaunėlis išeikvojo
„savo esmę”, save patį: jis tiesiog
troško išsemti gyvenimą iki kraštuti-
nės ribos, gyventi, jo manymu, „pil-
natviškai” ir beribėje laisvėje, nepak-
lūstant jokiam įstatymui.

Tačiau klaidinga autonomija ve-
da į nelaisvę. Iš sūnaus jis tapo sam-
diniu. Kiaulės žydams simbolizuoja
nešvarumą, o jų ganymas – aukščiau-
sią nuopuolį. Čia sutinkame pagrin-
dinę pranašų apmąstomą temą: kai
Izraelis įsivaizduoja atradęs savo
laisvę be Dievo, iš tikro randa pa-
prasčiausią vergystę, nuopuolį, stab-
meldystę.

Vieną dieną jis „susimąstė”, sa-
koma palyginime, suvokė save kaip
susvetimėjusį, tikrai iškeliavusį į
„svetimą šalį”, nutolusį nuo savo
egzistencijos tiesos. Žinoma, jo atsi-
vertimas nėra didelis atsivertimas:
grįžta ne iš meilės savo tėvui, bet –
vejamas bado ir nuogumo, vadinasi,
grįžta ne kaip sūnus, o kaip samdi-
nys.

Vis dėlto dar iš tolo jį pasitinka
tėvas, kuris labai susigraudina. Pasa-
kojime naudojamas retas žodis „susi-
graudino” (gr. splagchnizomai), kurį
evangelijos priskiria tik Jėzui (žr. Mt
9, 36; 14, 14; 15, 32; 18, 27; 20, 34;
Mk 1, 41; 6, 34; 8, 2; 9, 22; Lk 7, 13)
ir gerajam samariečiui (žr. Lk 10, 33).
Iš tiesų, šiame palyginime, kaip ir
ankstesniuose, Jėzus savo elgesį nu-
sidėjėlių atžvilgiu pateisina, kildin-
damas jį iš dangiškojo Tėvo elgesio,
tapatindamas su juo.

Pabaigoje pasirodo susinervinęs
vyresnysis sūnus. Šis pyktis irgi yra
grindžiamas siauru mąstymu: „Štai
jau tiek metų tau tarnauju ir niekad
tavo įsakymo neperžengiau, o tu man
nė karto nesi davęs nė ožiuko pasi-
linksminti su draugais.” Vyresnysis
sūnus atstovauja ne tik rimtam ir
įpareigojančiam tikėjimui, bet taip
pat mainų ir atlygio tikėjimui, kur
Dievas yra darbdavys, o žmogus –
darbininkas. Kaip žinia, yra vergų
religija, kai paklūstama Dievui iš
baimės. Paskui yra atlygio arba mai-
nų religija, kur darbų gausa užtikri-
na nuopelnus. Ir yra vaikų religija,
kur Dievo valia vykdoma iš meilės ir
džiaugsmo, nes kyla kaip atsakas iš
susitikimo su gyvu Asmeniu, apreiš-
kusiu dievišką meilę. Ši religija yra

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Atkelta iš 4 psl. Tam tikslui
buvo pagaminti specialūs ženkliukai
(vytis su užrašu „Lithuanian Room
WSU Detroit”, viduryje – „Lietuva
1009–2009”). Per praėjusius metus
iki dabar svarbiam projektui buvo
surinkta beveik 13,000 dol., įskaitant
pelną, gautą per „Vaivoros” koncertą,
aukų vajų ir šios dienos minėjimą.

WSU Lietuvių kambario komite-
tą sudaro: Algis Kaunelis, pirminin-
kas, Rūta Baublys, sekretorė ir Pat-
ricia Kaunelis, iždininkė; nariai:
Audronė Vaitiekaitis-Hoeschle, Vilija
Idzelytė, Regina Juškaitė-Švobienė,
Kristina Petrauskaitė, Ramutė Pet-
rulienė, Jonas Urbonas ir Raminta
Vilkienė. Garbės komitetą sudaro:
Diane Dunaskiss, Saulius Liausa,
George Perles, Stasys Goštautas,
Šarūnas Marčiulionis ir dr. Vainutis
Vaitkevičius. 

Galinčius prašome WSU Lie-
tuvių kambario atnaujinimo projektą

paremti auka. Lietuvos kultūros
paminklų išlaikymas ir išsaugojimas
išeivijoje yra kiekvieno save ger-
biančio lietuvio pareiga. Tik visų ben-
dromis pastangomis bus galima
išsaugoti Lietuvos kultūros pamin-
klus ateinančioms kartoms, kaip
mūsų pasididžiavimą savo kilme ir
tautos istorija. Aukas prašome siųsti:
Algis Kaunelis, 33324 Oakland Ave.,
Farmington, MI 48336. Čekius gali-
ma rašyti: „Wayne State University”,
„memo” eilutėje rašykite „Lithua-
nian Room”. Aukos nurašomos nuo
federalinių mokesčių. Iš anksto dėko-
jame.

Norintys daugiau sužinoti apie
WSU kambarį, gali apsilankyti tin-
klalapyje (Lithroomwsu.org) arba-
paskaityti žurnalisto S. Goštauto
straipsnį ,,Draugo” kultūriniame
priede („Lietuvių seminaro kambarys
Amerikos universitete”, 2009 m.
kovo 7 d.).

Paminėtos Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 20-mečio ir ...

DETROIT, MI

laisvė, nes patiki Dievui mūsų gyve-
nimo globą ir išganymą.

Mes nežinome, kaip toliau įvy-
kiai klostėsi šiuose namuose. Ar jie
gyveno ilgai ir laimingai? O gal po
kiek laiko sūnus vėl išvyko, tik šį kar-
tą išsinešdamas vyresniajam priklau-
sančią dalį? O gal vyresnysis, pasipik-
tinęs brolio sugrįžimu, pradėjo krau-
tis lagaminus? O gal abu visą gyve-
nimą gyveno kaip Kainas ir Abelis?
Sunku pasakyti, tačiau žvelgdami į
mūsų gyvenimus, mes galime kai ką
nujausti.

Žinoma, šiuo atveju buvo įmano-

mas vienas sprendimas, kuris būtų
sutaikinęs abu sūnūs. Jei tėvas būtų
jaunesnįjį sūnų priėmęs kaip sam-
dinį, tai pastarasis būtų buvęs paten-
kintas, nes apie tai grįždamas visą
kelią ir svajojo, o vyresnysis irgi būtų
laimingas, nes būtų pripažintas jo
teisėtas ir moralinis pranašumas
šeimoje. Namuose būtų buvę ramu.
Tik šiuo atveju tėvas būtų likęs ne-
laimingas: būtų laimėjęs samdinius,
bet praradęs sūnus. Bėda ta, kad jis
nenori samdinių, jis nori sūnų.

Delfi.lt

Atkelta iš 3 psl.     Baltijos šalys
turėtų užkirsti kelią nevieningumui.

– Ar manote, kad buvo teisin-
gas žingsnis pakviesti D. Medve-
dev ir Aleksander Lukašenka į
Kovo 11-osios minėjimą?

– D. Medvedev atveju tai turėjo
būti derinama su kitomis šalimis,
kitu atveju tai neatrodo gerai. Dėl A.
Lukašenka – manau, kad per anksti.
Esu tvirtai už suartėjimą su Balta-
rusija, bet reikia tokių dalykų kaip,
pavyzdžiui, galimybė Baltarusijos
studentams studijuoti Lenkijoje ar
Lietuvoje ir gauti stipendiją. Tai būtų
tikras atsivėrimas. Šiuo metu politi-
ka vykdoma arba su Lukašenka ar
vyriausybe arba duodant pinigus
opozicijai. Praleidžiame didžiąją bal-
tarusių dalį, kurie nėra nei opozicijo-
je, nei Lukašenka klikoje. Nežinau,
ar jiems ką nors siūlome.

– Prezidentė D. Grybauskaitė
neseniai pareiškė, kad Lietuvos
ir Rusijos santykiai gerėja. Ar
sutinkate su tuo?

– Pokyčiai retorikoje akivaizdūs.
Bet pažiūrėjus, ką Rusija daro ži-
niasklaidoje, energetikoje, ambasada
yra šnipų lizdas, ambasadorius yra
labai priešlietuviškas. Yra problemų
dėl oro erdvės pažeidimų, vyksta ka-
rinės pratybos ,,Zapad” ir ,,Ladoga”.
Palaukime praktinių draugiško ben-
dradarbiavimo įrodymų. Ambasa-
doriaus pakeitimas būtų puiki pra-
džia. Pradėta ne nuo to galo. Manau,
kad prezidentų apsilankymai turėtų

būti santykių civilizavimo, normali-
zavimo ir atkūrimo proceso pabaigo-
je, bet ne pirmas žingsnis.

– Taigi santykių turinyje
tikrų permainų nematote?

– Laukiu pagerėjimo. Lietuva
atsisakė savo labai kietos prieškrem-
liškos laikysenos, kuri buvo Petro
Vaitiekūno ir Gedimino Kirkilo lai-
kais. Aš nerimauju, kad aukojate kai
kurias svarbias vertybes, principingą
paramą demokratijai Rusijos kaimy-
nystėje, neduodate Rusijos demokra-
tams kuo tikėti. Iš esmės tai tam tik-
ra Lietuvos užsienio politikos ,,šrio-
derizacija”, ir aš įžvelgiu tame pavo-
jų.

– Kokios Lietuvos ir Lenkijos
vadinamo strateginio bendra-
darbiavimo perspektyvos? Ar
Lietuva turėtų padaryti daugiau,
spręsdama klausimus, susijusius
su lenkų mažuma?

– Be abejo. Kai manęs paklausia,
kas lemia blogus Lietuvos ir Lenkijos
santykius, atsakau – tai dėl rašybos,
ir pašaliečiai negali tuo patikėti. Vis-
kas tik dėl lenkiškos raidės ,,w" Lie-
tuvos pasuose. Lietuvai ne kartą pa-
žadėjo tai išspręsti, bet to nepadarė.
Tai menkina Lietuvos patikimumą.
Vieninteliai, kurie tam trukdo, yra
dalis konservatorių partijos. Jie tu-
rėtų pabusti. Draugiški santykiai su
Lenkija yra Lietuvos nacionalinio
saugumo klausimas. O Lenkija nori
gerų santykių su Lietuva. 

BNS

E. LUCAS
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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

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

2009 metų lapkričio mėn. 30 die-
ną Los Angeles mieste mirė Lietuvos
Respublikos garbės generalinis kon-
sulas Vytautas Čekanauskas.

Vytautas Čekanauskas gimė 1929
metais Kaune, Jono ir Marijos Bliu-
vaitės-Čekanauskų šeimoje. Kaune
lankė ,,Aušros” gimnaziją. 1944 me-
tais buvo priverstas palikti gimtinę,
kai Lietuvą antrą kartą okupavo So-
vietų Sąjunga. Jaunas Vytautas su tė-
vu apsistojo Vokietijoje, Ravensbur-
ge, kur pabaigė vidurinę mokyklą.

1947 metais su grupe lietuvių iš
Prancūzų okupacinės zonos dalyvavo
Pasaulio skautų suvažiavime Prancū-
zijoje. Prieš išvykstant į Ameriką
1949 m. dirbo Tarptautinės pabėgė-
lių organizacijos (IRO) centre Pran-
cūzų zonoje, Neuenburgo mieste.

Korėjos karo metu tarnavo Ame-
rikos kariuomenėje Korėjos karinėje
patarėjų grupėje (KMAG), buvo su-
žeistas 1952 metų rugsėjį, už ką bu-
vo apdovanotas ,,Purple Heart” or-
dinu. Be šio ordino jis apdovanotas už
karinius nuopelnus: Combat Infantry
Badge (CIB), Korėjos nuopelnų juos-
ta su dviem bronzinėmis žvaigž-
dėmis, Jungtinių Tautų nuopelnų
medaliu ir Korėjos Prezidento padė-
kos raštu.

1957 metais V. Čekanauskas bai-
gė University of Illinois at Urabana-
Champaign, apgynė BSEE laipsnį
elektronikos inžinerijos specialybėje.
Jis su būsima žmona Janina Budriū-
naite susitiko Los Angeles mieste,
kur apsivedė 1959 metais. Visai ne-
seniai, praeitų metų lapkričio 28
dieną, jie atšventė bendro gyvenimo
penkiasdešimtmetį, amžinai prisiekę
meilę ir rūpinimąsi vienas kitu. 

Kaip inžinierius V. Čekanauskas
dirbo ,,North American Aviation,
Inc.” sistemų projektavimo ir anali-
zės srityje (1957–1963 m.) ir ,,Hughes
Airc-raft Co.” Erdvių sistemų skyriu-
je (1963–1976 m.) ir Raketų sistemų
skyriuje (1976–1991 m.). Sėkmingai
dirbdamas aeronautikos pramonėje,
jis sėmėsi žinių specialiuose UCLA ir
,,Hughes Aircraft” kursuose.

Nuo 1967 metų iki paskyrimo
Lietuvos garbės generaliniu konsulu
1977 metų spalio mėn. V. Čekanaus-
kas aktyviai dalyvavo daugybės vieti-
nių organizacijų veikloje, kaip lietu-
vių, taip ir amerikiečių. Šiose organi-
zacijose jis buvo renkamas arba į val-
dybą arba vadovu: BALF’e, Amerikos

lietuvių taryboje (ALT’as), Tautinėje
sąjungoje, American Legion Post 405,
Lietuvių respublikonų klube, BAFL,
Tautinių namų ir California lietuvių
kredito sąjungos komitetuose. Dirbo
istorijos mokytoju Šv. Kazimiero litu-
anistinėje mokykloje, dalyvavo tėvų
komitete. Ruošiant JAV Nepriklau-
somybės 200-ujų metinių minėjimą
1976 metais, vadovavo Los Angeles
60-ties tautybių komitetui. Taip pat
įėjo į Šiluvos Marijos 400-tųjų meti-
nių komitetą 2008 metais.

Velionis buvo vienintelis kalbėto-
jas visuose lietuviškuose renginiuose;
jo plati erudicija, gausios žinios bet
kuriuo klausimu apie Lietuvos istori-
ją, politikus ir diplomatiją pelnė klau-
sytojų pagarbą. Jo paskyrimas garbės
generaliniu konsulu, Lietuvai dar
esant okupuotai 1977 metais, buvo
patvirtintas JAV vyriausybės. Jis
buvo paskutinis Nepriklausomos Lie-
tuvos vyriausybės paskirtas diploma-
tinis konsulas išeivijoje. Būdamas
labai pareigingu konsulinėje tarnybo-
je, V. Čekanauskas du kartus po dve-
jus metus dirbo viso Los Angeles kon-
sulinio korpuso vienu iš vadovų.

Už nuopelnus vystant gerus san-
tykius tarp Amerikos ir Lietuvos, bu-
vo apdovanotas Los Angeles ir Oran-
ge apskričių tarybų garbės raštais.
Įvertinant jo veiklą Lietuvos valsty-
bei, buvo apdovanotas Lietuvos išei-
vijos Kariniu medaliu ir Žvaigždės
ordinu. O 1999 metais už ilgą veiklą
Lietuvos valstybei ir jos žmonėms
Lietuvos Respublika apdovanojo jį
Gedimino ordinu.

Lietuviams JAV garbingai atstovavęs,
pasiaukojusiai Lietuvai dirbęs diplomatas

A. A. VYTAUTAS ČEKANAUSKAS
(1929.03.07 – 2009.11.30)

2009 metais, švenčiant Lietuvos
vardo tūkstantmetį, konsulas Čeka-
nauskas su visa savo šeima – žmona
Janina ir trimis dukromis – dalyvavo
šioje džiugioje tautos šventėje Lietu-
voje.

* * *
V. Čekanausko laidotuvių gedu-

lingos pamaldos vyko 2009 metų
gruodžio 10–11 dienomis Šv. Kazi-
miero lietuvių bažnyčioje. Organiza-
cijų ir draugijų nariai su uniformomis
ir tautiniais rūbais abi dienas pasi-
keisdami budėjo prie velionio karsto.
Prieš prasidedant pamaldoms, kalbė-
jo iš Kanados atvykęs Lietuvos vys-
kupų atstovas išeivijai prel. Edmun-
das Putrimas, taip pat LR gen. kon-
sulas New York, ambasadorius Jonas
Paslauskas. Kitą dieną mūsų švento-
vė buvo pripildyta Los Angeles mies-
to valdžios darbuotojų, diplomatinio
korpuso atstovų, begalinio skaičiaus
draugų ir pažįstamų. Velionis buvo
palaidotas Los Angeles Forest Lawn
kapinėse. Čia eiseną sutiko kariai,
kurie kariškai, iškilmingai pagerbė
buvusį Korėjos karį. Sulankstytą
Amerikos vėliavą kariai įteikė velio-
nio žmonai Janinai. Lietuvos trispal-
ve pagerbę velionį Lietuvos skautai

vėliavą perdavė taip pat žmonai. 

* * *
Mes, Los Angeles lietuvių visuo-

menė, netekome labai draugiško,
didelio intelekto visuomenės veikėjo,
garbingai atstovavusio lietuviams
Amerikos krašte ir pasiaukojusiai
dirbusio Lietuvos naudai visą gyve-
nimą – nuo paauglio metų pokario
lageriuose iki aukšto Lietuvos diplo-
mato. Tegul bus jam ramu ilsėtis Ka-
lifornijos kalnelyje, netoli nuo kitų
lietuvių, amžinos ramybės pavėsyje,
kur daugelis čia palaidotų tautiečių
laukė laisvės Lietuvai, tikėjo ją atei-
nant, bet nesulaukė. 

Velionio gyvenimas buvo pras-
mingas ir džiaugsmingas: jis kovojo
dėl Lietuvos laisvės ir jos sulaukė.
Kaip didžiausias jo gyvenimo tikslo
įrodymas yra sukurtas jo vardo fon-
das, skirtas lietuvių studentų stipen-
dijoms ir studijoms. Kas gali būti
prasmingiau, kaip gabių jaunų žmo-
nių, siekiančių mokslo žinių, parėmi-
mas. V.  Čekanausko fondas yra su-
kurtas prie Lithuanian Assistance
Foundation, Santa Monica. Visas
aukas galima nurašyti nuo mokesčių.

Regina Gasparonienė

Rita Žukienė, Vida Bruožienė, Janina Čekanauskienė, a. a. Vytautas Čeka-
nauskas ir Daiva Navarrette.

Alfonsa Pažiūrienė, Janina Čekanauskienė, Carlos Navarrette, Daiva Navarrette, Vida Bruožienė, Arūnas Bruožis, Rita
Žukienė, Ariana Žukaitė ir Julius Žukas. 
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Aišku, bet dar neaišku
Ne per seniai pavyko išsiaiškinti

ir tiksliau nustatyti Petro Povilo Me -
donio tapatybę. Apie tai buvo parašy-
ta ir „Draugo” dienraštyje. Kaip ži -
nia, P. P. Medonis, gimęs 1892 m.
Paliliūnų k., Seirijų vls., Seinų apskr.
1910 m. atvyko į JAV.  Gyveno Ho -
mestead ir Pittsburg. Persikėlęs į
Det roit, MI, įsidarbino mašinų pra-
monėje. Reiškėsi Tautos fonde, ypač
Lietuvos Vyčių organizacijoje, 1926–
1941 metais Amerikos lietuvių Ro -
mos katalikų dedikacijos Detroit sky -
riaus pirmininkas. Laisvalaikiu ga -
mi no muzikos instrumentus (smui-
kus ir kankles). 70 pagaminti smui -

kai buvo itin aukštos kokybės.
Gilinantis prieinamuose šalti-

niuose, buvo netikėtai užtiktas dar
ki tas Medonis, – V.  X. Medonis. Kol
kas neaišku, ar jis buvo P. P. Medonio
giminaitis. Težinoma, jog jam muzika
taip pat nebuvo svetima sritis.

LTSC veikiančiame Žilevičiaus-
Kreivėno muzikologijos archyve yra
šis bei tas apie V. X. Medonį. Deja,
trūksta jo biografinių žinių. Beje, yra
prof. J. Žilevičiaus 1933 m. rašomąja
mašinėle  V. X. Medoniui rašyto laiš -
ko nuorašas. Prof. Žilevičius rašo, jog
jis turįs kai kurias V. X. Medonio mu-
zikos kūrinių gaidas. Būtent: „Vil -

Giedrės Žumbakienės ,,Gamtos abstrakcijos”
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Skelbimai keletą savaičių meno
mylėtojus kvietė į Lietuvių dailės mu -
ziejuje,  PLC  vyksiančią  dailininkės
Giedrės Žumbakienės meno darbų
parodos ,,Gamtos abstraktas” atida -
ry mą. Į ją atvykusiuosius maloniai
nuteikė Korp! Giedra moterys, persi-
juosusios korporacijos juostomis. Tai
jos pakvietė Giedrę Žumbakienę
(kaip įtariu artėjančios menininkės
gražios sukakties proga) suruošti šią
parodą. 

Parodą atidarė Rita Venc lo vienė,
trumpai papasakojusi apie Giedrės (ji
vienintelė iš giedriečių pasuko me -
nininkės keliu) atėjimą į korporaciją
ir nužvelgė dailininkės kūrybą.

Giedrė, gimusi Lietuvoje, Čikago-
je gyvena nuo 1949 m. Baigusi St. Xa -
vier College ji tęsė mokslus the Art
Institute of Chicago, o Northwestern
University įsigijo magistro laipsnį
gra fikos srityje. Visas jos gyvenimas
su sijęs su menu.

Savo kūrybinį kelią pradėjo tapy-
dama ir kurdama emalio kompozici-
jas. Tačiau didžiausią jo darbų dalį
su daro grafikos kūriniai – ofortai, va -
rio, plieno raižiniai, mišrios techni -
kos estampai. 

Naujai atidarytoje parodoje vy -
rauja G. Žumbakienės mo notipijos ir

monotipijų koliažai. Kaip darbai ku -
riami oforto technika daugumai
meno mylėtojų ne paslaptis. Tačiau
kas tai yra monotipijos, kaip jos daro-
mos – žinoma mažiau. 

Monotipija – tai grafikos techni-
ka, derinanti ir ta pybos, ir grafikos
galimybes. Šiuolai kiniame grafikos
mene tai palyginti reta technika. Aiš -
kindamiesi monotipijos atsiradimo
istoriją ir dabartinę įvairovę, tarpu -
savyje nesutaria ne tik dailininkai,
bet ir žodynų sudarytojai.  Ši techni-
ka buvo populiari jau XIX a., tačiau
ypač ėmė plisti XX a. šeštajame de -
šimtmetyje. Monotipijos technika tei -
kia daug galimybių eksperimentuoti,
tačiau ja negalima padaryti visiškai
vienodų atspaudų, kiekvienas iš jų in -
dividualus. Tai plokščiaspaudė tech-
nika.

Su monotipijų kūrimo technika
atvykęs į parodą žiūrovas galėjo susi-
pažinti žiūrėda mas 25 min. trukmės
filmą, susuktą maždaug prieš dešimt-
metį. Filmo pagalba apsilankėme
dailininkės dirbtuvėje.

Dailininkė stiklo plokštę plonu
sluoksniu, su volu tolygiai ištepa pa -
si rinktais dažais. Jei reikalingos ne
tik spalvos, bet ir piešinys – piešimo
priemonėmis vedžioja projekto lini-
jas. Kuo labiau spaudžia, tuo linijos
išeina ryškesnės. Skirtingos prie mo -
nės daro skirtingas linijas, kuo įran -
kis aštresnis, tuo jos bus plonesnės.
Vedžioti galima ir su pagaliuku. Pa -
ruoštą plokštę dažais į apačią atsar-
giai uždeda ant popieriaus, prikloja
švariu lapu ir galingu volu spaudžia.
Daro ji viską atsargiai, kruopščiai,
nes sujudinus atsispaus dvigubos
darbo linijos. 

Baigusi darbą, nuima plokštę ir
gautą vaizdą dažais į viršų džiovina.
Darbas džiūsta keletą dieną (iki sa -
vaitės, priklausomai nuo dažų).

Keitėsi dailininkės technika, bet
ji beveik visą laiką liko ištikima savo
tematikai – gamtos ir Visatos moty-
vams – ir, sakyčiau, koloritui – ne rė -
kian čiam, truputį prislopintam. Jos
45-uose parodoje iškabintuose pa -
veik sluose erdvios abstarkcinės kom-
pozicijos šiltos, gražių linijų, jaukios.

Parodos atidaryme R. Venclo vie -
nė sakė: ,, Korporacijos šūkis – ‘Į kal -
nus, į viršūnes’. Giedrė jau pa siekusi
viršūnę, o mes visos dar tik ko piame į
kalną”. Tad palinkėkime G. Žumba -
kienei dar ilgai pabūti vir šūnėje – pa -
laimingoje kūrybos šviesoje,  ir džiu -
ginti meno gerbėjus savo dar bais.

Paroda ,,Gamtos abstraktas”
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre (14911 127th St., Le -
mont, IL) tęsis iki balandžio 4 d. Ją
aplankyti galite šeštadieniais ir sek-
madieniais nuo 11 val. r. iki 2 val. p.p.Parodos atidarymas.                                                                                  Laimos Apanavičienės nuotraukos

Dailininkė Giedrė Žimbakienė (su gėmis) su grupele Korp! Giedra narėmis. 

Giedrė Žimbakienė. 

Kalba R. Venclovienė. 

tis”, „Tėve mūsų”, „Sveika Marija”,
„Vai kur buvai, dziedul mano”, „Vai
nešk žirgeli, nešk greičiau”, „Tostas”.

Prof. J. Žilevičiaus laiške rašoma:
„Žinau, kad jų yra kur kas daugiau,
bet neteko jų surinkti į mano rinki-
nį...” Tame laiške prašoma atsiųsti
savo gyvenimo (muzikos srityje) ap-
rašymą, kuris bus labai svarbus do-
kumentas, nušviečiant Amerikos lie-
tuvių muzikos veikimą.

Deja, iki šiol nepavyko atrasti
jokio V. X. Medonio rašyto laiško.

Tenka paminėti, kad šių eilučių
autoriui pirmą kartą parašius „Drau-
go” dienraštyje apie P. P. Medonį, tele-

fonu atsiliepė angliškai kalbąs vienas
V.  X. palikuonių. Jis pasakė, kad apie
mano rašinį sužinojęs iš vieno „Drau-
gą” skaitančio asmens. Jam buvo pa-
dėkota už atsiliepimą ir paprašyta
atsiųsti į Čikagą visą jų turimą me-
džiagą apie V. X. Medonį. Deja, iki šiol
nieko nesulaukta.

Galutinai nepatvirtintomis žinio-
mis V. X. Medonis buvo dainininkas ir
išeivijos lietuvių choro vedėjas. Rei-
kėtų pridurti, kad LTSC archyvų dar-
buotojai jaučia pareigą plačiau išsi-
aiškinti ir daugiau  patirti apie  V. X.
Medonio muzikinę veiklą.

Petras Petrutis
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Margumynai

Klasikinė muzika smegenims 
gali būti neįveikiama

Prenumeruokime ,,Draugâ”!
,,Draugâ” atminkime savo 

testamente!

A † A
Inž. skulptorius

ZIGMAS BRAZIS

Mirė 2010 m. kovo 13 d. 6:30 val. ryto.
Kilęs iš savo mylimo Panevėžio.
Ilgus metus gyveno Indian Head Park, IL.
Pasiliko nuliūdime: mylima žmona Valentina Juraitytė; dukra

Ramunė ir jos vyras dr. Ramūnas Krištopaitis; dukra Tina ir jos
vyras Steven Multin, anūkas Saverio Multin; švogeris Leonas Ju-
raitis ir jo šeima, Lietuvoje sesutė dr. Irena Jankauskienė ir švogeris
prof. Pranas Jankauskas; Kalifornijoje mylimas draugas Čeka Aras
ir jo žmona Eglė.

Mišios už a. a. Zigmo sielą bus aukojamos Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje, Lemonte, kovo 20 d. 11 val. ryto.

Prašome visus pasimelsti už Zigmo sielą.
Laidotuvės privačios!

Nuliūdusi šeimas

Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės vadui
A † A

JUOZUI BAGDŽIUI

mirus, Šaulių sąjungos vardu reiškiame gilią užuo-
jautą žmonai ZITAI, sūnui JONUI su žmona BAR-
BARA, anūkams JORIANAI ir JUSTINUI, posūniui
LINUI su šeima, sesei ADELEI Lietuvoje ir broliui
VLADUI su šeima bei kitiems giminėms Lietuvoje ir
Kanadoje.

Šaulių sąjungos vadas Lietuvoje
Juozas Širvinskas

Šaulių sąjungos vadas išeivijoje
Mykolas  Abarius

Mielam jaunystės draugui
A † A

ZIGMUI BRAZIUI

iškeliavus į Amžiną Ramybę, reiškiame nuoširdžią
užuojautą žmonai VALENTINAI, dukterims RAMU-
NEI ir TINAI bei jų šeimoms.

Su liūdesiu
Bronius ir Eglė Arai

Los Angeles, CA

A † A
Dr. VACLOVUI ŠAULIUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną dr. AUGUSTĄ, šeimą
ir artimuosius.

Povilas ir Staselė Jančauskai,
sūnaus Donato Jančausko ir

dukters Kristinos Klaucke šeimos

„Mūsų gyvenimas kaip samanė bitelė
Vėlyvą vakarą į avilį parskris,
Jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pašalę –
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris”.

Bernardas Brazdžionis

Mylimai sesutei
A † A

VERUTEI MOCKEVIČIENEI

mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame bendradarbę
ALDONĄ GURSKIENĘ, jos šeimą, visus artimuosius
ir dalinamės netekties skausmu.

„Draugo” darbuotojai

A † A
RIMUI BABONUI

mirus, Šaulių sąjungos vardu reiškiame gilią užuo-
jautą žmonai MONIKAI BABONIENEI, broliui kun.
ALFONSUI BABONUI, sesei, kitiems giminėms ir
artimiesiems.

Šaulių sąjungos vadas Lietuvoje
Juozas Širvinskas

Šaulių sąjungos vadas išeivijoje
Mykolas  Abarius

Daugelis nemėgsta modernios
klasikinės muzikos, nes smegenims
per sudėtinga šias kompozicijas su-
prasti kaip muziką. Kaip praneša
„The Daily Telegraph”, muzikos my-
lėtojai muzikoje yra linkę garsus su-
sieti taip, jog jie būtų suprantami ir
interpretuojami kaip muzikinė kom-
pozicija.

Skelbiama, kad tradicinė klasi-
kinė muzika seka griežtomis struk-
tūromis ir formulėmis, kurios leidžia
mūsų smegenims garsus suprasti
kaip muziką, tačiau Arnold Schoen-
berg ar Anton Webern modernios
simfonijos paprasčiausiai „supainio-
ja” klausytojų smegenis.

Šie atradimai yra skelbiami nau-
jausioje Philip Ball knygoje „The

Music Instinct”, kurioje ši teorija
paremiama naujausiais neuromokslo
pasiekimais. „Daugelis žmonių iki
šiol nepripranta prie modernios kla-
sikinės muzikos. Jei tai problema, jie
gali nusiraminti, nes tam yra gera
priežastis – tai tikrai ne dėl to, kad
kažkas yra per mažai išmanantis
muziką”, – cituojamas P. Ball.

Pasak tyrėjo, Mozart, Bach ir
Beethoven savo kūryboje sekė griež-
tomis muzikinėmis formulėmis ir
sukūrė muziką, lengvą mūsų ausims
ir smegenims. Tačiau XX a. pradžios
kompozitoriai, visų pirma A. Schoen-
berg, sukilo prieš tradicinės muzikos
tradicijas ir pradėjo kurti atonišką
muziką.

Alfa.lt

Vienas JAV miestas pasivadino Google vardu
Vienas Kansas valstijos miestas,

siekdamas tapti vieta, kur „Google”
išbandys kuriamą plačiajuostį spar-
taus interneto tinklą, laikinai pasi-
vadino Google vardu. Topeka miesto
meras William Bunten paskelbė, jog
visą kovo mėnesį Kansas sostinė bus
vadinama „Google – šviesolaidinio
tinklo sostine”, praneša naujienų
agentūra AFP.

Oficialus miesto tinklalapis To-
peka.org lankytojus pasitinka užrašu
„Google miestas”, užrašytu spalvin-
gomis raidėmis, dėl kurių ir atpažįs-
tamas internetinės paieškos milži-
nas. Ten taip pat galima rasti nuo-

rodą į mero kreipimąsi.
„Google” praėjusį mėnesį paskel-

bė ketinanti kurti bandomąjį, didelės
spartos plačiajuostį tinklą, interneto
greitį galintį padidinti maždaug 100
kartų. Interneto paieškos ir reklamos
kompanija pranešė, kad planuojamas
1 gigabaito per sekundę spartos tin-
klas bus įrengtas „keliuose bandomo-
siose vietose” JAV.

Bandyme norinčios dalyvauti
bendruomenės turi iki kovo 26 dienos
„Google” pranešti apie savo pagei-
davimą. Pasirinktas vietas kompanija
žada paskelbti dar šiais metais.

Lrt.lt
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��Kviečiame į filmų popietę. Ko -
vo 17 d., trečiadienį, 1 val. p. p. rody -
sime meninį filmą ,,Amadeus” (W. A.
Mozart gyvenimas ir kūryba). Kovo
24 d. 1 val. p. p. matysite ant rąją šio
meninio filmo dalį. Filmai rodomi Pa -
saulio lietuvių cent ro skai tykloje.
Ma loniai kviečia JAV LB Lemonto
socialinių reikalų skyrius.

�,,The Champagne Saints” kvie -
čia į koncertą ,,Geriau vėliau negu
nie kada” kartu su Tadu Biručiu ir jo
gitara”. Koncertas vyks šeštadienį,
kovo 20 d., 8 val. v. Pasaulio lietuvių
centro Fon do salėje. Bilietų, nusipirk-
tų iš an ksto, kaina – 10 dol. Prie įėji-
mo du rų – 15 dol.

�FSS Čikagos skyrius ruošia ve -
lykinių margučių marginimo vaka ro -
nę, kuri vyks kovo 26 d., penktadienį,
6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro
apa tinėje valgykloje, Lemont. Apie
da    lyvavimą prašome pranešti Jo lan -
dai iki kovo 24 d. tel.: 630-257-2558.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus penk-
tadienį, kovo 26 d., nuo 6 val. v. iki  7
val. v. dalyvauti šv. Mišiose ,,Viena
valanda tylios maldos”, kurios bus
aukojamos Sisters of St. Casimir
Cha pel, 2601 W. Marquette Rd., Chi -
cago, IL. Po Mišių – užkan džiai.  To -
kios Mišios bus aukojamos ir balan -
džio 30 d. bei gegužės 28 d. Daugiau
informacijos suteiks seselė Janine
Golubickis tel.: 630-243-8349.

�Moterų klubas ,,Alatėja”  kvie -
čia kartu su jomis ir su aktore Audre
Budryte praleisti Verbų sekmadienio
popietę, kuri vyks kovo 28 d. 1 val. p.
p. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen-
tre. Auka – 10 dol.

�Lietuvos Dukterų draugijos
vakarienė ir madų paroda rengia-
ma ketvirtadienį, kovo 18 d., Lietuvių
klu bo salėje (St. Petersburg, FL). Jū-
sų laukia karšta vakarienė. Pradžia 4
val. p. p. Auka – 20 dol. 

�Sek madienį, kovo 21 d., pa mi -
nėsime Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.
Šventė vyks Šv. An driejaus parapijos
salėje (19-ta ir Wallace gatvių san kry -
ža, Philadel phia, PA 19130). Po 10:30
val. r. lietuviškų šv. Mi šių 12 val. p. p.
– pietūs. Minėjimas pra sidės 1 val. p.
p. Pag rin dinis kal bėtojas – Juozas
Gai la. Daugiau informacijos – R. Kru -
šins kienė (rkroma@aol.com) arba  V.
Volertas (volertas@verizon.net). 

�Gavėnios rekolekcijos Nekal tai
Pra dė  tosios Švč. Mergelės Marijos
seserų vienuolyne, Put nam, CT vyks
kovo 26–28 dienomis. Rekolekcijų
vadovas – kun. Arvydas Žygas. Regis -
tracija – kovo 26 d. 6:30 val. v.
Rekolekcijos prasidės kovo 26 d. 7:15
val. v. ir baigsis sekmadienio, kovo 28
d., pietumis. Mokestis su nakvyne –
120 dol., be nakvynės – 70 dol. Ga-
lima registruotis tik šeštadienio, kovo
27 d. rekolekcijoms (kaina – 60 dol.).
Apie dalyvavimą pranešti ir 30 dol.
registracijos mokestį iki kovo 22 d.
atsiųsti adresu: Immaculate Con cep -
tion Convent, 600 Liberty Hwy.,
Putnam, CT 06260. Tel. pasiteiravi -
mui: 860-928-7955.

�Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) valdyba, kovo 25 d., ketvirtadie-
nį, 2 val. p. p. klubo patalpose rengia
velykinę mugę. Atvykę galėsite įsigyti
skanių vely ki nių kepsnių ir kitų gar-
dumynų. Kaip ir pereitų metų mugė-
je, visi bus pavaišinti. Kviečiame
margučių margintojus paaukoti klu-
bui po keletą margučių ir tuo būdu
praturtinti velykų mugę.

�Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) Kultūros būrelis rengia du dainų
ir arijų koncertus klubo didžiojoje sa-
lėje. Pirmasis koncertas vyks kovo 27
d., šeštadienį, 6 val. v., antrasis – ge-
gužės 29 d., šeštadienį,  6 val. v. Salėje
žiūrovai sėdės prie stalų. Bilietai į
koncertus  – 10 dol. as me  niui (7 dol.
studentams). Birželio 4–6 dienomis
St. Petersburg Opera rodys Bizet
operą ,,Carmen” Paladium teat re,
253 Fifth Ave. N.  St. Petersburg, FL
33701. Prieš minėtus koncertus į šį
spektaklį bus galima nusipirkti bili-
etus su 10 proc. nuolaida.

�Pagal seną tradiciją Nevėžio/
Ne ringos tunto (Worcester, MA) orga-
nizuojama Kaziuko mugė vyks ba -
landžio 11 d. Maironio parko salėje.
Mu gės pradžia – 12 val. p. p. Galėsite
nusipirkti įdomių rankdarbių, me-
džio drožinių, knygų, lietuviško mais-
to produktų ir kitokių gėrybių. Nuo
12:30 val. p. p. jūsų lauks gardūs pie-
tūs, pyragai, kavutė. Daugiau in for-
macijos tel.: 508-755-0400 (Irena
Markevičienė) arba el paštu: Irene-
Mark@aol.com

�Aktorės Aleksandros Gustai tie -
nės 105 m. gimimo sukakties  minė ji -
mas Lietuvių piliečių draugijos 3
aukšto salėje vyks balandžio 11 d.,
sekmadienį, 1:30 val. p. p. Prog ra-
moje: Romo Šle žo dokumentinis fil-
mas ir Kazio Sa jos vieno veiks mo
tragikomedija ,,Maniakas”. Re žisie-
rius Norbertas Lingertaitis.  Bilieto
kaina – 15 dol. (iki 17 m. ne mo  -
kamai). 

�Maironio parke, 52 S. Quin sig -
amond Ave., Shrewsbury, MA 01545,
balan džio 25 d., sekmadienį,  2 val. p.
p. vyks Romo Dambrausko koncer-
tas. Bilietai – 15 dol. Daugiau infor-
macijos suteiks Irena Markevičienė
tel.: 508-799-5469

�Informuojame, kad Užsienio
rei kalų ministerija paskelbė užsienio
lie tuvių organizacijų 2010-ųjų metų
projektų atranką ir kviečia teikti pro-
jektų paraiškas. Pa raiška turi bū ti
pateikta iki 2010 m. kovo 31 d. el.
paš tu lietuviai@urm.lt ir paštu (ori -
gi nalas su pa ra šais, 1 egz.) ad re su:
Už sienio reikalų mi nisterijos Už -
sienio lietuvių departamentui, J. Tu -
mo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius.
Daugiau informacijos rasite tinklala -
pyje adresu www. konsulatas.org,
skiltyje „Kon sulato naujienos”.

Perku Vizgirdos, Rimšos,
Domšaičio, Kasiulio,
Žoromskio ir Varno 

tapybos darbus. 
Tel.: 708-349-0348

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE ,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

šimtmečio. Aukokime Drau go fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt.
– progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Drau-
go fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Kovo 10 d.  kun. Gediminas Jankū nas sėkmingai apgynė teologijos mokslų
daktaro darbą tema ,,Moving be yond the Dictatorship of Relati vism: Cardinal
Joseph Ratzinger’s Li felong Concern with the Phenome non of Re lativism”
Gegužės mėnesį kun. G. Jankūnui University of St. Mary of the Lake/
Mundelein Seminary bus suteiktas STD (Sacrae Theologiae Doctor) laipsnis.
Kun. Gediminas Jankūnas su profesoriais (iš kairės): Fr. Baima, Fr. Oakes, Fr.
Lodge, Fr. Timko ir diser tacijos darbo vadovu Fr. de Gaal. 

Asmeninio albumo nuotr.

2010 m. vasario 28 d. Pasaulio
lietuvių centre (PLC) vyko koncertas
,,Šviesyn ir šviesyn”, skirtas  PLC
Jaunimo rūmų scenos ap švietimo
projektui paremti. 

Renginio koordinatoriai – Lidija
Ringienė ir Artūras Žilys.

Kon certo programą atliko: tau-
tinių šo kių grupė Lietuvos Vyčiai
(vad. Lidi ja Ringienė ir choreografė
Birutė Ma tukonienė), Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos vaikų
choras ,,Vyturys” (vadovas Darius
Polikaitis, koncertmeisteris Ričardas
Sokas), Čikagos jaunimo choras
,,Polėkis” (vadovai Liudas Lands-
bergis ir Kęstutis Daugirdas, akom-
paniatorius Darius Polikaitis), meno
ansamblis ,,Dainava” (vadovas Da-
rius Polikaitis, koncertmeisteris Ri-
čardas Sokas), vaikų estrados studija
,,Tu ir aš” (vadovė Loreta Karso-
kienė), tautinių šokių ansamblis
,,Spindulys” (vadovai Kastytis Šoliū-
nas, Audra Lintakienė, Aušra Noru-
šytė, Ramunė Barkauskaitė-Kirsh-
ner, Rima Barkauskaitė, Lina Posko-
čimaitė), dainų ir šokio teatras ,,Pa-
saka” (vadovė Rūta Mičiulienė ir

Balandžio 18 d., sekmadienį, 2 val. p. p. 
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre 

vyks vienos dalies spektaklis 
,,Bona Sfor ca. Atsisveikinimas”

Režisierius Gy tis Padegimas.
Bona Sforca – Šiau lių dramos  teatro aktorė 

Olita Dau tar taitė
Po spektaklio – poetės Liūnės Sutemos pagerbimas,

kompaktinės plokštelės ,,Tebūnie” pristatymas.

Lidija Ringienė.
Audros Kubiliūtės-Daulienės nuotr.

Vitalija Šakytė), tautinių šokių an-
samblis ,,Grandis” (vadovė Violeta
Fabianovich, baletmeisteris Gintaras
Grinkevičius, jaunių ratelio mokyto-
jos Rima Birutienė, Rėda Pliurienė.
Pagyvenusių ratelio mokytoja Vida
Brazaitytė).

Paruošė Ramunė Kubiliūtė

PERKA


