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Vilnius, balandžio 16 d. (BNS) –
Vakarinėje Islandijos dalyje pabudu-
sio ugnikalnio aktyvumas sustiprėjo.
Neatmetama tikimybė, kad stichija
gali sutrikdyti normalų oro transpor-
to darbą savaitėms ar net mėnesiams,
praneša televizija ,,Euronews”, rem-
damasi specialistais, stebinčiais ug-
nikalnį.

Kraterio dugne vyksta nesiliau-
jantys sprogimai. Tirštas juodai pil-
kas debesis pakilo į 6 km aukštį. Pe-
lenų debesis per kelias paras gali pa-
siekti šiaurinę Prancūziją ir Vokieti-
ją, taip pat Lenkiją ir Baltijos šalis.
Specialistų nuomone, jeigu išsiverži-
mo jėga nemažės, per kelias dienas
debesis apgaubs didžiąją dalį šiauri-
nio pusrutulio.

Balandžio 14 d. Islandijoje išsi-
veržė po Eijafjalajokudlio ledynu
esantis ugnikalnis, esantis per 200
km į rytus nuo Islandijos sostinės
Reikjaviko. Į atmosferą pakilo didžiu-
lis pelenų debesis. Į saugias vietas bu-
vo iškeldinta apie 800 žmonių. Ugni-

kalnio išsiveržimas sukėlė didžiausią
sumaištį oro susisiekimo sektoriuje
nuo 2001 metų teroristinių išpuolių.

Pelenų debesis pasklido Šiaurės
Europoje, dėl to sutrikę skrydžiai su-
jaukė keliautojų planus šešiuose že-
mynuose. Ugnikalnio dulkių debesis

pavojingas lėktuvams, nes dulkėse
yra mažų akmenų ir silikatų dalelių,
galinčių patekti į lėktuvų variklių vi-
dų ir juos sugadinti.

Islandijos ugnikalnio išmestos
dalelės padengė jau maždaug du treč-
dalius Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 16 d. (URM
info) – Užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis balandžio 14 d.
Europos Sąjungai pirmininkaujan-
čios Ispanijos Vilniuje surengtame
susitikime Lietuvoje reziduojantiems
ES šalių ambasadoriams pristatė
pagrindinius Lietuvos Europos politi-
kos uždavinius.

Ministras pažymėjo, kad ES eko-
nomikos atsigavimo pagrindu turi

tapti šiuo metu rengiama nauja stra-
tegija ES2020, pakeisianti Lisabonos
strategiją. „Mes turime ją išnaudoti
kaip priemonę, skatinančią greitesnį
ES ir Lietuvos ekonomikos atsigavi-
mą ir išjudinantį svarbiausias struk-
tūrines pertvarkas”, – sakė Lietuvos
diplomatijos vadovas.

Susitikime jis pristatė ambasado-
riams pagrindinius Lietuvos intere-
sus energetikos srityje, pabrėžė Bal-

tijos energijos jungčių plano įgyvendi-
nimo svarbą, taip pat Lietuvos nuos-
tatą dėl šiuo metu vykstančių tarp-
tautinių derybų dėl klimato kaitos
mažinimo.

Ministras daug dėmesio skyrė
Rytų partnerystės iniciatyvai, ES ir
Rusijos santykiams. Jis pabrėžė, kad
svarbu liberalizuoti ES vizų režimą
Rytų partnerystės iniciatyvoje daly-
vaujančioms valstybėms.

Pristatyti Lietuvos Europos politikos svarbiausi uñdaviniai

Vulkaniniai pelenai sukaustè
Europos oro erdvê
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Didieji Europos oro uostai taip pat neveikia, daugelis keliautojų raginami
rinktis žemės transportą.

Vilnius, balandžio 15 d. (ELTA) – Į Varšuvą nuskridusi Lietuvos Vyriausy-
bės delegacija, vadovaujama ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus, pager-
bė tragiškai žuvusį Lenkijos prezidentą Lech Kaczynski, jo žmoną Maria, kitus
žuvusius Lenkijos Seimo ir Senato narius.Vyriausybinė delegacija Lenkijos
Prezidento rūmuose atsisveikino su prezidentu ir jo žmona bei Lietuvos Vy-
riausybės vardu padėjo vainiką ir pasirašė užuojautos knygoje. Premjeras ir jį
lydintys asmenys – užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, krašto ap-
saugos ministrė Rasa Juknevičienė, ministro pirmininko kancleris Deividas
Matulionis, Lietuvos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Egidijus Meilūnas,
kiti oficialūs vyriausybinės delegacijos nariai – taip pat pagerbė žuvusių
Lenkijos Seimo ir Senato narių atminimą, uždegė žvakutes ir pasirašė užuo-
jautų knygose. Lietuvos delegacija apsilankė ir Varšuvos Belvederio rūmuose,
kur pašarvotas lėktuvo avarijoje žuvęs paskutinis Lenkijos prezidentas emi-
gracijoje Ryszard Kaczorowski, bei halėje, kur pašarvota 30 kitų atpažintų
aukų. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vatikanas, balandžio 16 d.
(BNS) – Popiežius Benediktas XVI
šiandien išvyksta į Maltą – tai bus
pirmoji Šventojo Tėvo kelionė į už-
sienį, kilus dvasininkų pedofilijos
skandalui, kuris sukrėtė Katalikų
Bažnyčią Europoje ir Jungtinėse
Valstijose.

Pontifikas Maltoje kartu su vie-
tos katalikais minės 1950 metų su-
kaktį nuo tos dienos, kai iš sudužusio
laivo išsigelbėjęs apaštalas Paulius
pasiekė šios mažos Viduržemio salos
krantą ir atvertė į krikščionybę jos
gyventojus.

Šventasis Tėvas susitiks su vai-
kais ir jaunuoliais, taip pat aukos šv.
Mišias po atviru dangumi, kuriose,
kaip manoma, dalyvaus apie 50,000
žmonių – apie aštuntadalis šios salos
gyventojų.

Benedikto XVI darbotvarkė šį sa-
vaitgalį ir kitos savaitės pradžioje
bus labai įtempta: jis švenčia savo 83-
ąjį gimtadienį, taip pat bus minimos
jo išrinkimo Katalikų Bažnyčios va-
dovu penktosios metinės. Tačiau šias
iškilmes, kaip ir apsilankymą Malto-
je, neišvengiamai temdys vis dar ne-
slopstantis skandalas dėl dvasininkų
vykdyto vaikų seksualinio išnaudoji-
mo atvejų.

Maltos, kurioje didžioji dauguma
gyventojų yra katalikai ir kurioje kas
trečias vaikas iki 16 metų lanko kata-
likiškas mokyklas, šis skandalas taip
pat neaplenkė: galimybės susitikti su
popiežiumi pareikalavo vienuolika
asmenų, kurie teigia vaikystėje nu-
kentėję nuo vienoje našlaičių prie-
glaudoje dirbusio pedofilo kunigo.
Tuo tarpu Benediktas XVI lankyda-
masis Maltoje ketina paskelbti kitų
svarbių žinių, ypač susijusių su imi-
gracija.
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Nors 2008 metais lietuviai
gražiausiu žodžiu išrinko žodį
,,ačiū”, kartais atrodo, kad Lie-
tuvoje nuoširdžiai to žodžio taip
ir nemokama pasakyti. Ypač tą
pastebi tie, kurie gyvena šiapus
Atlanto. Kiek labdarų, piniginių
premijų, paramos išdalinta Lie-
tuvoje, bet ar visada išgirsi pa-
dėkos žodį? Neseniai gavau laiš-
ką iš California, kuriame mūsų
skaitytoja, skyrusi iš savo šeimos
fondo pinigines premijas 18-ai
Lietuvos mokyklų mokytojų, nė
iš vieno jų neišgirdo ,,ačiū”, nors
buvo nurodžiusi fondo bei savo
el. pašto adresus ir telefonus. Ją
nustebino ne tai, kad nepadėko-
jo, o tai, kad šio padėkos žodžio
nepasakė mokytojai, kurių pa-
reiga išmokyti jaunąją kartą
padėkoti už atliktą darbą, su-
teiktą informaciją, už dovaną,
kvietimą ir pan. Nuoširdi padėka
kelia žmogų, skatina kruopščiau
dirbti. Širdis taip atsiliepia, kaip
ji kalbinama. Dėkingumas suar-
tina žmones, sušildo jų santykius.

Redaktorė Laima Apanavičienė

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Ruošiantis
Ateitininkų
jubiliejiniam
kongresui

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje 

DAINAVOJE, Manchester, Michigan

JAS — Jaunųjų ateitininkų stovykla, liepos 6–15 d.
Stovykla skirta lietuviškai kalbantiems pradžios mo kyk los mokiniams nuo 7
iki 14 metų amžiaus. Apsilankę Jaunųjų ateiti ninkų tink  la lapyje www.
javjas.org, rasite re gis tra vimo anketas ir bendrą informaciją apie stovyklą. 

MAS — Moksleivių ateitininkų stovykla, liepos 15–25 d.
Kviečiami moksleiviai, baigę 8-tą skyrių ir dar nepradėję lankyti universiteto.
Registracija jau prasidėjo. Visą reikiamą stovyklos informaciją ir registracijos
anketas rasite mokslei vių tink lalapyje: www.mesmas.org.  Jei turite klau -
simų, malonėkite para šyti Lionei Kaz laus kie nei el. paštu: lione_namie@
yahoo.com.  

Sendraugių ateitininkų stovykla – I, liepos 25–rugpjūčio 1 d.
Priimami visi šeimos nariai

Pirmoji 2010 m. sendraugių ateitininkų stovykla Dainavoje vyks  liepos 25 d.–
rugpjūčio 1 d.   Registracija naujiems stovyklautojams prasidėjo balandžio 15
d.  Sendraugiai ateitininkai, norintys dalyvauti, prašomi skambinti Rūtai
Kulbienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p. (Čikagos laiku), tel. 708-442-4911. Dėl
bendrų klausimų kreipkitės į Viktutę Siliūnienę el. paštu  viktute@siliunas.
com   

Sendraugių ateitininkų stovykla – II, rugpjūčio 8–14 d.
Priimami visi šeimos nariai

Antroji sendraugių ateitininkų stovykla vyks Dainavoje rugpjūčio 8–14 d.
Registracija visiems stovyklautojams prasidėjo balandžio 15 d. Norintys daly-
vauti prašomi skambinti Ritai Bieliauskienei tel.: 708-484-4045 arba kreiptis
el. paštu: sendraugiai2@gmail.com.  

Jau prasidėjo registracija į XVI
Ateitininkų federacijos kongresą,
vyksiantį rugpjūčio 6–8 d. Vilniuje,
bei Prieš  kongresinę stovyklą, vyk-
siančią rugpjūčio 2–6 d. Berčiūnuose.
Regis tra cija tęsis iki birželio 30 d.

Visą reikalingą informaciją apie
išankstinę registraciją rasite Atei ti -
nin kų federacijos internetinėje sve-
tainėje: http://ateitis.lt/node/393

LIETUVOJE
Ateitininkų jubiliejinis 
Kon gresas ir stovykla,
š. m. rugpjūčio 2–8 d.

Tėvų Pran ciš konų va sarvietėje

KENNEBUNKPORT, MAINE
Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitė
rugpjūčio 7–14 d.
Priimami visi šeimos nariai

Ateiti nin ki jos šimtmečio jubiliejaus proga visi kviečiami į ateiti ninkų
poilsio savaitę Tėvų Pran ciš konų va sarvietėje. Laukiami pa vie niai, su drau -
gais, ištisomis šei momis. Dienos metu poilsiaujama, o va kare visų laukia įvai-
ri ir įdomi kul tūrinė bei meninė programa — po kal biai, kon certai ir užsiėmi-
mai. 

Vasarvietėje kambarius galima užsi sa ky ti skam  binant Franciscan Guest
House (207)967-4865, internete: www.franciscanguesthouse.com. Prog-
ramos klausimais kreipkitės į savaitės organizatorius: Petrą Vai nių
(Petrasrv@aol.com), Moniką Vy gan  taitę Sabalienę (M.Vygantas@att.
net) arba Laimą Lileikienę Shea (LTLTAX@aol.com).

Šiaurės Amerikos ateitininkai
yra kviečiami ir raginami dalyvauti
rugpjūčio 2–5 d. Ateitininkų 100-čio
stovykloje Ber čiūnuose ir jubilie ji-
nių metų XVI-tame Ateitininkų fe-
dera cijos kongrese, kuris įvyks rug-
pjūčio 6–8 d. Vilniuje. Šiaurės Ame-
rikos ateitininkų valdyba siūlo sti-
pendijas moksleiviams ir studen-
tams ateitininkams, kurie yra pa-
siryžę tinkamai dalyvauti ateiti-
ninkų 100 metų įsikūrimo jubiliejuje
Lie tu voje. Pra šy mas turi būti įteik-
tas elektroniniu būdu iki 2010 m.
balandžio 30 d. Sti pendijų skirs tymo
komiteto sprendimai bus padaryti
iki 2010 m. gegužės 20 d. Šią sti-
pendijų programą remia Ateitinin-
kų šalpos fondas.

Prašymo anketą ir daugiau
informacijos rasite Ateitininkų

tinklalapyje: www.ateitis.org

Stipendijos jaunimui
vykti į kongresą

Prašymus įteikti iki balandžio 30 d.

Jubiliejaus minėjimas dažnai
pas ka tina organizacijas sutvarkyti
savo ar chy vus ir parodyti įdomesnius
radinius parodose. 2011 m. vasario
19 d. ketinama atidaryti Atei tinin-
kijos šimtmečio parodą Nacio nali-
niame muziejuje, Vilniuje. Pa ro dos
organizatoriai ieško medžiagos iš
ateitininkijos išeivijos laikotarpio,
kai Lietuva buvo okupuota.

Išeivijoje buvo daug ateitininkų
kuopų, įvairios veiklos. Jei turite
nuotraukų, leidinių, vėliavų ar kitos
archyvinės medžiagos, prašome pra -
nešti šio skyriaus redaktorei Vidai
Kuprytei tel.: 708-447-2036 ar el.
paštu: draugas@ateitis.org ir susi-
tarti dėl archyvavimo ir galimo paro-
dymo jubiliejui skirtose parodose.

Vasaros stovyklos

Vaizdelis iš Moksleivių ateitininkų sąjungos 2009 m. vasaros stovyklos Dainavoje.
Nuotrauka paimta iš moksleivių tinklalapio www.mesmas.org. Apsilankę jame, rasite
daug nuotraukų iš moksleivių ateitininkų veiklos.

Ne vien ateitininkams, ne vien jaunimui, o visiems, kurie nori
vasarą smagiai pastovyklauti. Kviečiame registruotis.

Renkama medžiaga
Ateitininkijos

šimtmečio parodai



DRAUGAS, 2010 m. balandžio 17 d., šeštadienis 3

Po 70 metų Katynės
dvasia vėl beldžiasi 

į pasaulio sąžinę

Šeštadienį, balandžio 10 d., interneto ir kitos modernios žiniasklai-
dos skubia pagalba išgirdome apie netoli Katynės įvykusią lėktuvo
nelaimę, su savimi nusinešusią 96 žmonių gyvybes. Prie to paties

Katynės kaimelio, kur prieš 70 metų, 1940 m. balandžio mėnesį, Stalin bu-
deliai žiauriai sušaudė į sovietų nelaisvę paimtų 20,000 lenkų karininkų,
kareivių ir kitų vėliau NKVD suimtų kalinių.

Pasaulis apie tai sužinojo tik po trejų metų, 1943 m. balandį, kai kai-
melio gyventojai apie šaudymus pranešė tą apylinkę valdančiai vokiečių
administracijai. Sovietiniai pakalikai,  žinoma, neprisipažino, kaltę versda-
mi vokiečiams. Lenkijos egzilinė vyriausybė Londone sutiko su vokiečių
pasiūlymu tų masinių kapų tyrinėjimą pavesti Tarptautiniam raudonajam
kryžiui. Kadangi tuo metu Sovietų Sąjunga buvo JAV ir Anglijos sąjun-
gininkė, pasiūlymas nebuvo priimtas. Tada vokiečių vyriausybė sudarė pla-
čią nekariaujančių kraštų komisiją, kuri po mokslinių tyrimų ir apylinkės
gyventojų apklausos nustatė, jog žudynės buvo įvykdytos prieš trejus me-
tus, kai ten dar nebuvo nė vieno vokiečio kario. Prie tų pačių išvadų priėjo,
bet tik 1952 m., jau Šaltojo karo metu, sudaryta speciali JAV Kongreso
komisija. Sovietų Sąjunga pagaliau prisipažino įvykdžiusi tą nusikaltimą
tik 1990 m. balandžio 13 d., apie metus prieš jos pačios žlugimą.

Laikraščiai yra pilni apie prieš savaitę įvykusią nelaimę, kurioje žuvo
Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski, vykęs į tą patį netoli Smolensk mies-
to esantį Katynės kaimelį iškilmingai paminėti prieš 70 metų vykusias žu-
dynes ir pagerbti jose žuvusius lenkų karius. Po žūties paaiškėjo, kad prez.
Kaczynski buvo pasiruošęs per gedulingas iškilmes perskaityti savo kalbą,
kurioje jis būtų reikalavęs iš rusų padaryti prieinamus visus dokumentus,
susijusius su sovietų žudynėmis ne tik Katynės miške, bet ir kitose vie-
tovėse.

Su prezidentu skrido daug aukštų Lenkijos vyriausybės pareigūnų ir
lenkų kultūros darbuotojų elito: Lenkijos kariuomenės štabo viršininkas,
Valstybės saugumo vadovas, Valstybinio banko prezidentas, Lenkijos užsie-
nio reikalų ministro padėjėjas, Žmogaus teisių komiteto vadovas ir kelioli-
ka Lenkijos Seimo atstovų. Tarp keleivių buvo ir Lenkijos karo veteranų,
ir Katynėje žuvusių karių šeimų narių. Žuvo ir kartu su prezidentu ke-
liavusi jo žmona Maria Kaczynska.

Su jais skrido ir 90-metis Ryszard Kaczorowski, paskutinis Lenkijos
egzilinės vyriausybės narys. Lėktuve buvo ir Anna Walentinowicz, Gdynios
laivų statyklų darbininkė – valdžiai atleidus ją iš darbo, prasidėjo protes-
tai, po kiek laiko atvedę prie komunizmo griūties Lenkijoje. Kokia likimo
ironija, kad su tuo lėktuvu skridęs žuvo ir Čikagos lenkų bendruomenėje
gerai žinomas skulptorius Wojciech Seweryn, kurio sukurtas didingas Ka-
tynės aukų paminklas tik pernai buvo pašventintas Čikagos Niles prie-
miesčio Šv. Adalberto kapinėse. Katynėje palaidotą skulptoriaus tėvą ne-
tikėta žūtimi taip netoli tėvo kapo pagaliau atrado ir sūnus. Skulptorius
buvo numatęs iš Varšuvos į Katynę važiuoti traukiniu ir buvo nepaprastai
laimingas, kai Kaczynski jį pakvietė skristi kartu.

Senas, 25 metų senumo rusų statytas „Tupolev 154” tipo lėktuvas pa-
kilo iš  Varšuvos oro uosto skrydžiui į Smolenską Rusijoje. Prezidentinio
lėktuvo šonuose išdidžiai puikavosi užrašas „Rzeczpospolita”. Artėjant
prie Smolensko, oras pablogėjo, ir oro dispečeriai dėl tiršto rūko ragino lėk-
tuvo pilotus nerizikuoti, bet bandyti nusileisti Minske arba Maskvoje. Ma-
noma, kad kažkas lėktuve perkalbėjo lakūnus leistis Smolenske. Mėginant
nutupdyti lėktuvą jau ketvirtą kartą, šis palietė medžių viršūnes ir sudužo.
Visi keleiviai ir įgula žuvo. Pasklidus gandams, kad prie nelaimės galėjo
prisidėti ir lakūnai arba ir gedimai lėktuve, Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev, bijodamas galimų įtarimų dėl sąmokslo, paskyrė premjerą Vla-
dimir Putin asmeniškai vadovauti nelaimės priežastims išaiškinti.

Po nelaimės lenkų tautai ir vyriausybei buvo atsiųsta daug užuojautos
laiškų. Savo užuojautos laiške Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
prisiminė, kad tik prieš dvi dienas, balandžio 8-ąją, ji  Vilniuje susitiko su
prez. Kaczynski ir kalbėjo apie galimybes plėtoti tarp abiejų valstybių vyks-
tantį dialogą. Ateinančios žinios iš Lietuvos rodo, kad Lietuvos politiniai
sluoksniai pripažįsta, jog Kaczynski yra buvęs geras, Lietuvai palankus
draugas. Mums, čikagiečiams, gal įdomu žinoti, kad Kaczynski buvo nu-
matęs ateinančią Lenkijos Konstitucijos dieną gegužės 1 d. švęsti Čikago-
je.

Kaczynski, anksčiau buvęs Varšuvos miesto meru, Lenkijos preziden-
tu buvo išrinktas 2005 m., nugalėjęs savo varžovą, dabartinį premjerą Do-
nald Tusk. Kiti rinkimai turėjo vykti ateinantį spalį. Nors Lenkijos prezi-
dento pareigos yra labiau simbolinės, rinkimai įvyks jau birželio mėnesį.
Iki tol prezidento pareigas eis Seimo vadovas Bronislaw Komorowski. Žu-
vusio prezidento brolis dvynys Jaroslaw, buvęs premjeras, dabar eina par-
tijos „Įstatymas ir teisingumas” vadovo pareigas.

Nors Lenkija bando vesti taikią politiką su visomis savo kaimynėmis,
santykiai su Rusija jau daug šimtų metų nėra šilti. Užtenka tik prisiminti
senų laikų nuožmius karus, Lenkijos valstybės padalijimą, carų priespau-
dą,  Sovietų Sąjungos gėdingą užpuolimą 1939 metais, Raudonosios Armi-
jos nepateisinamą stovėjimą prie Vyslos, vokiečiams tuo laiku įnirtingai
naikinant 1944 metų Varšuvos sukilėlius. Bet turbūt labiausiai lenkai ru-
sams negali dovanoti už 20,000 lenkų karių žiaurų nužudymą Katynėje
1940 metų pavasarį.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  
Kvietimas maldai už žuvusius

Lenkijos nelaimėje
Mieli Lietuvos tikintieji,

Su ypatingu dėmesingumu, užuo-
jauta bei malda šiomis dienomis visi
kartu glaudžiamės prie lenkų tautos,
kurią ištiko didelė tragedija. Visose
Lietuvos šventovėse šią savaitę buvo
aukojamos šv. Mišios žuvusiųjų atmi-
nimui pagerbti. Tai visų mūsų ypatin-
gos vienybės, krikščioniško artumo ir
Visuotinės Bažnyčios vienybės liudiji-
mo ženklas. Visų tikinčiųjų maldos
artumą bei krikščioniškąjį vienumą ir
mūsų pagarbą išreiškiu ir perduosiu
asmeniškai dalyvaudamas šį šeštadienį,
balandžio 17 d., vyksiančiose laidotuvių
apeigose Varšuvoje.

Nuoširdžiai kviečiu ir raginu tra-
gedijos aukų laidotuvių dienomis burtis
maldai bei Eucharistijos šventimui
parapijų bendruomenėse, kad Gailes-
tingasis Viešpats amžinųjų Velykų
pokylyje jiems visiems leistų regėti
Prisikėlusiojo Veidą bei džiaugtis Dan-
giškojo Tėvo Amžinybės Artumu.

Raginu gausiai dalyvauti sekma-
dienį Lietuvos bažnyčiose aukojamose
šventosiose Mišiose už Lenkijos žuvu-
siuosius. Kviesdami į minėtas Mišias
skambės Lietuvos bažnyčių varpai.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos vyskupų konferencijos

pirmininkas

Šventojo Sosto nota: Bažnyčios
kryptis – siekti tiesos

Šventojo Sosto spaudos salės direk-
torius Federico Lombardi, SJ pra-
ėjusią savaitę paskelbė ilgą notą, kurio-
je aptaria Bažnyčios kryptį po diskusijų
apie seksualinius išnaudojimus iš dva-
sininkų pusės ir ne tik.

Kaip plaukti šių audringų diskusi-
jų vandenyse ir išlaikyti deramą kryptį,
klausiama notoje ir čia pat atsakoma –
ieškant tiesos ir taikos įskaudintiems.
Vienas iš labiausiai sukrečiančių daly-
kų, pasak t. Lombardi, yra daugybės
vidinių žaizdų iškilimas į dienos šviesą.
Kartais tos žaizdos yra net kelių de-
šimtmečių senumo, bet vis dar atviros.
Daug aukų ieško ne materialinio atly-
gio, o vidinės pagalbos, jų skausmingos
asmeninės istorijos išsprendimo. Turi-
me tai iš tikro suprasti. Turime geriau
įsigilinti į dalykus, kurie taip neigiamai
paveikia asmenų, Bažnyčios, visos vi-
suomenės gyvenimą, panašiai kaip, ko-
lektyviniu lygmeniu, tautų tarpusavio
neapykanta, kurią taip sunku įveikti ir
pakeisti susitaikymu.

Išnaudojimas asmenis sužeidžia
giliai. Todėl tinkamai pasielgė tos
vyskupų konferencijos, kurios drąsiai
sudarė sąlygas aukoms laisvai kalbėti,
sąlygas jas išklausyti, taip pat pasiūlė
žmogišką, liturginį, dvasinį dėmesį.
Kaip rodo padėtis Jungtinėse Amerikos
Valstijose, mažėja skundų dėl išnaudo-
jimų skaičius, tačiau gydymo kelias
daugeliui tik prasidėjo ar dar tik pra-
sidės. Siekiant parodyti reikiamą dė-
mesį aukoms ir popiežius pažadėjo su
jomis susitikti, įsitraukdamas į visos
bažnytinės bendruomenės kelią.

Kartu su dėmesiu aukoms reikia
ryžtingai laikytis kanonų teisės numa-
tomų veiksmų ir procedūrų kaltųjų
atžvilgiu, bendradarbiauti su civili-
nėmis institucijomis, kiek tai susiję su
jų teisine kompetencija, atsižvelgiant į
kiekvienos šalies padėtį ir ypatybes.
Tik taip bus galima atkurti pasiti-
kėjimą bažnytine institucija. Tuo tarpu
daugelis (bažnytinių) bendruomenių ir
institucijų atsakingųjų dėl patirties ar
pasiruošimo stokos nežino ar nepa-
sitelkia gairių, kurios turėtų jiems pa-
dėti spręsti sunkius atvejus, nors tai
būtų sunku ar skausminga.

Žvelgiant į ateitį, tiek kandidatų į
kunigystę ar, imant plačiau, tiek ir baž-
nytinių institucijų darbuotojų atranka
bei formacija turėtų tapti veiksmin-
giausia piktnaudžiavimų užkirtimo
prielaida. Nepilnamečių ir jaunuolių
apsauga yra milžiniškas darbo laukas,
gerokai didesnis už problemas, susiju-
sias su kai kuriais dvasininkais.

Niekad nebuvo lengva pasiekti
asmeninę brandą, taip pat ir seksua-
linę, tačiau šiandien tai dar sunkiau,

nepaisant psichologijos ir medicinos
mokslų teikiamos pagalbos dvasinei ir
moralinei formacijai. Buvo pastebėta,
kad daugiausia išnaudojimų pasitaikė
per patį karščiausią „seksualinės revo-
liucijos” metą. Tad gera formacija turi
atsižvelgti į šį kontekstą, taip pat į ben-
drą sekuliarizaciją. Reikia konkrečiai, o
ne abstrakčiai atrasti seksualumo,
skaistumo, prieraišumo santykių pras-
mę ir svarbą. Suprasti, kokia netvarka
ir kančia gali gimti, jei to nepaisoma. 

Kas myli tiesą ir objektyvų prob-
lemų vertinimą, mokės ieškoti ir atrasti
duomenų geresniam pedofilijos ir pikt-
naudžiavimų nepilnamečių atžvilgiu
problemos supratimui mūsų laikais.
Galės geriau suprasti, kokiu mastu ka-
talikų Bažnyčia dalijasi problemomis,
kurios yra ne tik jos. Kokiu mastu Baž-
nyčia privalo į jas atsakyti ir kaip jos
patirtis gali tapti naudinga kitoms ins-
titucijoms ir visai visuomenei.

Žiniasklaida neatkreipė į tai pa-
kankamo dėmesio, pasuko lengvesniu
kritikos keliu. Tokie dokumentai kaip
JAV nacionalinė ataskaita apie blogą
elgesį su vaikais turėtų būti visuomenė-
je labiau žinomi, kad būtų pažintas
visas problemos mastas ir skubaus
socialinio įsikišimo reikalaujančios sri-
tys. Vien 2008 metais JAV nustatyti
62,000 nepilnamečių išnaudotojai. Tarp
jų katalikų kunigų skaičius toks mažas,
kad jiems kaip atskirai grupei dėmesys
net neskiriamas.

Nepilnamečių ir jaunuolių apsauga
yra milžiniškas darbo laukas, gerokai
didesnis už problemas, susijusias su kai
kuriais dvasininkais. Tie, kurie darbuo-
jasi šiame lauke, nusipelno dėkingumo,
pagarbos ir padrąsinimo iš visų, taip pat
bažnytinių ir civilinių autoritetų. Popie-
žius Benediktas XVI aukštus vertinimus
jau išsakė laiške Airijos katalikams. 

Popiežius Benediktas XVI, rašoma
t. Lombardi notos pabaigoje, yra nuo-
seklus ir tvirtas vedlys, nusipelnęs pa-
laikymo, kuris jam rodomas iš visų Baž-
nyčios pusių. Šiuo sunkiu laikotarpiu,
kuriuo netrūksta kritikos ir nepagrįstų
bandymų sukelti įtarimus, galima pa-
tvirtinti, jog jis daug kalbėjo apie Dievo
Tiesą, apie pagarbą šiai tiesai, pats tap-
damas patikimu jos liudytoju. Jį lydime
ir mokomės iš jo ištvermės augant tie-
soje, skaidrume, suvokdami platų pa-
saulio problemų horizontą, kantriai at-
sakydami į tariamas ar dalines „nau-
jienas”, kurios menkina pasitikėjimą
juo, Bažnyčia ar kitomis institucijomis.
Šios kantrios ir tvirtos meilės tiesai rei-
kia Bažnyčioje ir visuomenėje, kurioje
gyvename, jei norime tarnauti savo am-
žininkams, o ne juos klaidinti.

,,Vatikano radijas”
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Vėžio diagnozė  – kaip  mirties
nuosprendis, sukaustantis mirties ir
skausmo baime. Ligonius užgula
begalė sudėtingų klausimų: ,,Ką da-
ryti? Ką daro kiti? Kaip gyventi su
vėžiu? Kas gali padėti? Kur rasti viltį,
kaip rasti ramybę? Kodėl aš, už ką
man? Kas gali mane suprasti, iš-
klausyti? Kas gali atsakyti į mano
klausimus?”

Onkologinėmis ligomis kasmet
serga vis daugiau žmonių. Lietuva –
ne išimtis. Kiekvienais metais  Lie-
tuvoje vėžiu suserga 17,000 žmonių.
Turbūt nerasime nė vienos šeimos,
kurios nebūtų palietusi ši amžiaus
rykštė. Medikai pripažįsta, kad įveik-
ti onkologinę ligą vaistų ir įprastų
gydymo būdų neužtenka. Gydymo
sėkmę lemia ir dvasinė ligonio būse-
na, ryžtas ir tikėjimas, artimųjų pa-
laikymas.

Turbūt niekas nesiima skai-
čiuoti, kiek išleidžiama lėšų vėžio
profilaktikai, gydymui. Pasaulyje vei-
kia gausybė organizacijų, fondų, cen-
trų, pasirengusių ištiesti pagalbos
ranką onkologiniams ligoniams. Lie-
tuvoje vis garsiau kalbama, kad pats
laikas skirti šiai ligai kuo didesnį
dėmesį, neapsiribojant vien medi-
cininiu gydymu.

Atrodo, kad šioms kalboms lemta
tapti konkrečiais darbais – Klaipė-
doje iškils pirmasis šalyje ir visoje
Rytų Europoje onkologinių ligonių
centras. Jame prieglobstį ir pagalbą

ras ne tik sunkios ligos kamuojami
žmonės, bet ir jų artimieji. 

Onkologinės pagalbos centras
iškils šiaurinėje miesto dalyje, prie
Klaipėdos universitetinės ligoninės.
Sumanymą įkurti pirmąjį šalyje
pagalbos onkologiniams ligoniams
centrą palaikė ir uostamiesčio val-
džia, skyrusi 2,3 ha sklypą, bei So-
cialinių reikalų ir darbo ministerija.
Būsimo centro žemėje pastatyti ir
pašventinti  kertiniai akmenys, pris-
tatytas  projekto  maketas. Centro
projekto architektas – italas Nunzio
Rimmaudo, techninio projekto archi-

Lietuva nėra tik lygumų kraštas,
joje – didžiuliai skausmo kalnai

tektas – klaipėdietis Saulius Plungė.
Susisiekimo ministerija skyrė lėšų
nutiesti keliui iki centro. 

Vaistais negydys

Kovo mėnesį Jungtinėse Valstijo-
se lankėsi Šv. Pranciškaus Onkolo-
gijos centro Klaipėdoje projekto su-
manytojai – projekto vadovas,
Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio
vienuolyno vyresnysis,  kunigas Be-
nediktas Jurčys, OFM, Pranciškaus
onkologijos centro direktorė Aldona
Kerpytė ir centro savanorė Liudovika
Pakalkaitė.

Projekto autoriai pabrėžė, kad
centre nebus teikiamos medicinos
paslaugos. Čia sergančiųjų ir jų ar-
timųjų lauks psichologinė, socialinė,
dvasinė pagalba. Juk daugelis on-
kologinių ligonių jaučiasi labai vie-
niši, neturi artimųjų, šeimos. Arba
jaučiasi atstumti, lyg sirgtų kokia gė-
dinga liga. Šis centras – vienas būdų
išgyvendinti tokį požiūrį.

A. Kerpytė sakė, kad būsimas
centras nesiekia tapti alternatyva
medicininiam gydymui. ,,Norime,
kad čia atvykę ligoniai rastų sielos
ramybę. Ketiname pradėti taikyti psi-
choonkologijos terapiją. Čia bus žmo-

nių, su kuriais galima kalbėtis, ku-
riems jie tikrai rūpi. Su ligoniais
dirbs specialiai apmokyti savanoriai,
dvasininkai, socialiniai darbuotojai,
psichologai”, – vardijo pašnekovė.
Svarbu, anot jos, kad žmonės kuo
daugiau žinotų apie ligą, gydymosi
galimybes.

Būsimajame centre taip pat
įsikurs biblioteka, dienos centras su
muzikos ir meno terapijos užsiėmi-
mais. Norintieji galės gauti nakvynę. 

Centro atsiradimo 
priežastys

Kretingiškė A. Kerpytė,  kuriai
prieš 11 metų buvo nustatytas vėžys,
nusprendė suburti šia liga sergančių
žmonių grupelę. Kartu su keletu
moterų Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje įkūrė Klaipėdos apskrities
moterų, sergančių onkologinėmis
ligomis draugiją ,,Zunda”, kad būtų
galima suėjus  į krūvą pasiguosti, pa-
sidalinti gyvenimo su onkologine liga
istorija. Tuo metu daugelis vėžiu ser-
gančių apie savo ligą nedrįsdavo gar-
siai kalbėti. Pabuvus drauge, pasipa-
sakojus apie ligą darydavosi geriau,
saugiau. Mūsų viešnia įsitikinusi,
kad susirgus būna daug lengviau
kalbėti su tuo,      Nukelta į 13 psl.

Pranciškonų ordinas pernai šventė 800 metų jubiliejų, nuo to laiko, kai
Šv. Pranciškus apkabino raupsuotąjį ir jį pabučiavo – šis bučinys ir yra brolių
pranciškonų stigma. Pranciškonai ateidavo į pagalbą, kai siautė maras ir
kitos epidemijos, jiems nėra svetima pagalbos idėja. Kunigas B. Jurčys sakė,
kad matant, kaip kenčia žmonės, susirgę vėžiu, gimė noras pagelbėti jiems,
palengvinti jų kančias. Jo nuomone, šiems žmonėms negana kaip atpildą
pasiūlyti pomirtinį gyvenimą. Jiems reikia pagalbos čia ir dabar.

2004 metais Lietuvos Mažesniųjų brolių Šv. Kazimiero provincijos pro-
vincijolas B. Jurčys tapo sergančiųjų vėžiu bendruomenės dvasiniu globėju ir
pradėjo centro kūrimo organizacinius darbus. Telšių vyskupas Jonas Boruta
pritarė šiai misijai  ir įpareigojo Mažesniuosius brolius pranciškonus vykdyti
ligonių pastoracinę veiklą. Taip 2005 m. Lietuvos Mažesniųjų brolių Šv.
Kazimiero provincija įsteigė  VšĮ Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių pagal-
bos ir informacijos centrą šiai misijai vykdyti.

Užmegzti ryšiai su Šiaurės Airijos  pagalbos vėžiu sergantiems organi-
zacijos „Cancer Choices” įkūrėja Madeleine Mulgrew ir Didžiosios Britanijos
ir Lietuvos asociacija „Tiltas Trust”. Centro savanoriams surengtas semi-
naras Kretingoje, suruošta tarptautinė konferencija „Išgelbėti viltimi”.
Konferencijoje dalyvavo moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, organi-
zacijos iš visos Lietuvos, svečiai iš Didžiosios Britanijos, Šiaurės Airijos,
JAV.

2008 m. centro savanoriai, padedant organizacijai „Tiltas Trust”, lankėsi

Šiaurės Airijos ir Anglijos pagalbos vėžiu sergantiems ir paliatyvios pagalbos
centruose,  užmezgė ryšius su ,,Macmillano Cancer Support”, didžiausia Di-
džiosios Britanijos organizacija, kuri padeda žmonėms, paliestiems vėžio. 

Tais pačiais metais brolio Benedikto sumanymu Klaipėdoje įvyko soli-
darumo su vėžiu sergančiaisiais ir jų artimaisiais akcija – pirmasis ,,Vilties
bėgimas”. Renginio tikslas – viešai kalbėti apie vėžio ligonių problemas ir
rinkti lėšas centro statybai. Akcijoje dalyvavo apie 2,500 dalyvių. Sukurtas
interneto puslapis www.viltiesbegimas.lt. Praėjusiais metais įvyko antras
,,Vilties bėgimas” – ,,Vardan savo ir kitų vilties” – jame bėgo 4,000 dalyvių.
Netrukus, gegužės 23 d., vyks trečias ,,Vilties bėgimas”.

Išleistas psichologų Astos Libikienės ir Mindaugo Radušio  leidinys „Vė-
žys ir emocijos. Rekomendacijos onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems”
(yra vertimas į anglų k.), kiti leidiniai. Centro savanoriai apgynė 2 diplo-
minius darbus pagalbos onkologiniams ligoniams tema –  dailės terapija ir
socialinis darbas. Šiuo metu rengiama centro internetinė svetainė. Praėju-
siais metais atidarytas pirmasis centro biuras Kretingos pranciškonų vie-
nuolyne.

Centro įkūrimui reikalinga 6 milijonai litų, rengiamas projektas ir tiki-
masi gauti 3 milijonus litų iš Europos struktūrinių fondų. Šią vasarą ketina-
ma padėti pamatus centro pastatui. Dar trūksta 3 mln. litų – iš pirmo žvilgs-
nio atrodo, kad tai nėra didelė suma – tereikia, kad kiekvienas Lietuvos
gyventojas paaukotų po 1 litą.

,,Bijojau be galo, pirmos mintys
sukosi apie mirtį, kurios taip pat la-
bai bijojau. Jaučiausi nugalėta. Slė-
piau savo bėdą nuo vaikų, mamos,
norėdama juos apsaugoti. Draugams
irgi nieko nesakiau, tai atrodė gėdin-
ga. Mano mama buvo atsisakiusi gy-
dytis, silpo akyse. Nežinojau, ką da-
ryti, pati buvau neviltyje, mane ka-
mavo depresija, persekiojo mirties
baimė, o mama geso.” (Ingrida)

,,Galvojau, kad tik spėčiau na-
muose apsitvarkyti, sutvarkyti rūbus
spintoje, parodyti šeimai, kas kur su-
dėta. Persekiojo mintis, kad tuoj pat
mirsiu.” (Alina)

,,Tą dieną aš neverkiau. Kitą
dieną užėjo baisiausia depresija.
Verkiau, raudojau iš beviltiškumo.”
(Gina)

Centro kūrimo istorija
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DR. KOSTAS ALGIRDAS
ALEKSYNAS
Lietuviû literatùros ir tautosakos
institutas

Na, ir pasisekė dainai „Aš ver-
kiau parimus tarpvartėj darželio”.
1942 metų pabaigoje ir 1943 metų
pradžioje paskelbta kaip autorinis
eilėraštis ir veikiai pradėta dainuoti,
ji yra gyvybinga lig šiol, suskamba
užstalės susibūrimuose, chorų bei
ansamblių padainavimuose. Rungda-
masi populiarumu su kitais naujai-
siais giminingais autoriniais ir šiaip
romansų tipo kūriniais, ji pritampa
prie liaudies dainų, o kita vertus, yra
kėlusi ir spėlionių, kas ją, tokią ly-
rišką, nuoširdžiai poetišką, galėtų
būti sukūręs, nes jos autorystės pa-
liudijimas ilgą laiką buvo nulandin-
tas į tarybinių „specfondų” seifus.

Po įvairių įtarinėjimų (žvilgsniai
krypę ir į Justiną Marcinkevičių,
sukūrusį ne vieną puikią dainą) 2006
metais šios dainos žodžių kūrėju pir-
masis ryžtasi pasiskelbti poetas Vy-
tautas Bložė (žr. jo „Prisiminimai
apie talentingąjį Vygandą”, „Litera-
tūra ir menas”, 2006 m. gegužės 19
d., p. 2–3). Deklaravęs, jog laikosi
nuostatos „kalbėti tiesą, nedailinti –
nei savęs, nei kitų”, jis teigia gavęs iš
kompozitoriaus Vygando Telksnio
melodiją („(...) Muzika paprasta,
nuoširdi, melodinga. Minimalistinė”)
ir sukūręs jai analogiškus žodžius su
užuominomis „į pokarį, į partizanus,
tremtinius ir pan.” Bet kompozito-
riui esą kliuvę tokie teksto pataisy-
mai, kaip „O kada žemelė bus nuo
kraujo soti, / aš ir vėl pareisiu vieške-
liu senu.” V. Bložė juos apgina argu-
mentu, kad už tekstą atsakąs jo kūrė-
jas, o ne kompozitorius. Jeigu taip
yra buvę, tad V. Telksnys negalėjo
pritarti poetui, nes neabejotinai žino-
jo tikrąjį šios dainos tekstą, taigi ir
tikrąją cituotos ištraukos antrąją
eilutę „Ir kada sugrįši tu su žirgeliu”,
ir kitas teksto vietas, kurias poetas
mėginęs taisyti.

Kad V. Bložė sakosi ėmęsis per-
dirbti jokių pataisymų neprašantį
eilėraštį, jo autorė Vanda Panavaitė-
Stankienė iš manęs sužinojo tik pra-
ėjus metams po šio „fakto” paviešini-
mo ir buvo ne tiek nustebinta, kiek
sugluminta. Teko ją įtikinėti, kad,
pasak Bernardo Brazdžionio, „netei-
sybė greit pakyla, greit ir žūva”. Mat,
domintis naująja, XX amžiaus antro-
joje pusėje sukurta dainuojamąja
poezija, susidurta su tokiais atvejais,
kad to paties daina virtusio eilėraščio
autorystę yra savinęsi du ar ir trys
„kūrėjai”, nors tikrasis autorius te-
galįs būti vienas. Mėginta net papirk-
ti vienos partizanų dainos autorę,
kad ji atsisakytų autorystės ją pasi-
gviešusios moters naudai. Keista ar
ne, bet, praėjus vos trejetui metų po
pirmosios eilėraščio pseudoautorys-
tės paviešinimo, V. Panavaitei-Stan-
kienei beveik vienu laiku teko išgirsti
apie dar du jos autorystės neigimus.

Laikraštis „Tremtinys” (2009 m.
lapkričio 27 d.) išspausdintame infor-
maciniame Mildos Ulkštinaitės raši-
nėlyje „Džiugi pastaba” Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių chorų
vadovų prašoma, atliekant dainą „Aš

verkiu parimus...” (dar pervarijuotą į
„Stoviu aš parimus”) per Telšiuose
įvyksiančią politinių kalinių ir trem-
tinių dainų ir poezijos šventę, nuro-
dyti dainos autorę esant Juliją Šva-
baitę-Gylienę ir kartu dėkojama vil-
nietei R. Zinkevičienei, pranešusiai
šią žinią. Jokio argumento, nors toks
teiginys svarbus jau vien autorinių
teisių atžvilgiu, nepateikiama. Veikiai
ir rašinėlio autorei paaiškėjo, jog tai
paprasčiausias nesusipratimas. Juk
pati Julija Švabaitė-Gylienė, gerai
pažįstanti V. Panavaitę-Stankienę,
„Draugo” (1996 m. balandžio 13 d.)
literatūriniame priede išspausdinta-
me pokalbyje su ja anei kiek nesu-
abejoja eilėraščio autoryste, prašo
autorės papasakoti apie jo atsiradimo
aplinkybes, taip pat labai palankiai
vertina kitas jos sukurtas ir pačios

Jungtinėse Amerikos Valstijose į
plokšteles įdainuotas dainas („Savo
dainomis tu praturtinai ne vieną cho-
rų programą, puotą, susibūrimą”).
Tad ir dabartiniu metu visi chorai,
atlikdami šią dainą, turėtų nurodyti
tikrąją teksto autorę, o jei taip, tai ir
dainuoti jos sukurtą tekstą (pokario
metais taip daryti ne kartą buvo ra-
ginti užsienio lietuvių chorai), o ne
perdirbinį „Stoviu aš parimus”: jau
vien pirmasis pakeitimas ne tik ne-
vykęs gramatiškai bei stilistiškai, bet
ir sumenkina poetinį vaizdą. (Aišku,
įvairūs teksto varijavimai priimtini
dainuojant ją kaip liaudies dainą.)

• • •
Galiausiai pluoštą paspėliojimų

apie eilėraščio „Stoviu aš parimus”
(„Aš verkiau parimus” laikant perva-
dinimu) autorystę, turinčių paneigti,
kad jį sukūrė V. Panavaitė-Stankienė,
ir iš to darytinų prielaidų, kad jis –
partizanų poetės Dianos Glemžaitės
kūrinys, „Drauge” ką tik (š. m. kovo
20 d.) pateikė Alfonsas Nakas, kartu
lyg ir norėdamas (kaip pats tarsi
prisipažįsta), „kad jos nepasitvirtin-
tų”. Jos ir negali pasitvirtinti, nes,
kaip pats straipsnio autorius viena
proga rašo, neturima „po ranka”
duomenų arba tik miglotai ir ten-
dencingai pasamprotaujama (antai
ką gali reikšti teiginys, jog „ne visi”
patikėjo V. Panavaitės „ašarom si-
dabro”, jei jau po kelių mėnesių nuo
paskelbimo spaudoje eilėraštis virto
daina?). Rašinio autoriui žinoma, kad
toje Rokiškio mokyklos klasėje, ku-
rioje mokėsi Vanda, Dianos nebuvo,
bet nežinoma, ar Diana su Vanda
draugavo, netgi ar jodvi buvo pažįsta-
mos, ir išvedama, jog tada Diana,
kurios „talentas poezijai buvo tik
pradėjęs skleistis”, padovanojo Van-

Tikrai verkė. Ir nuo
žodelių neteisių...

dai savo eilėraštį ir netgi leido naudo-
tis jos autoryste (negirdėtas atvejis
mokinių kūryboje!) vien todėl, kad
Vanda, ši „meili, šilta, linksma mer-
gaitė”, gavusi tą eilėraštį ir virtusi
agresyvia „autore”, jį išgelbėtų nuo...
keliavimo per Lietuvos spaustuves
(!). A. Nakas teigia, jog D. Glemžaitė
ir V. Panavaitė buvusios vienmetės,
mokėsi toje pačioje klasėje. Kruopš-
čiai parengtoje D. Glemžaitės poezi-
jos knygoje „Mes mokėsim numirt”
(Vilnius, 1994) pateikiama jos gimi-
mo data – 1926 metų gruodžio mė-
nuo. Vadinasi, ji yra kone pusantrų
metų jaunesnė už Vandą ir eiti į mo-
kyklą turėjo pradėti dvejais (geriau-
siu atveju, jei į mokyklą buvo priimta
nesulaukusi septynerių, – vieneriais)
metais vėliau. Tad labiau tikėtina V.
Panavaitės-Stankienės žodžiais, kad
jodvi nebuvusios pažįstamos, nei V.
Nako spėjimu, kad jos draugavusios,
remiamu vien tuo, kad joms susi-
draugauti buvo lengva.

Nesuprantama, kodėl V. Panavai-
tei „D. Glemžaitės-Bulovienės šmėk-
la” turėjusi kelti „šiurpą” (koks hi-
perbolizavimas!) ligi tiek, kad ji „iš

savo gyvenimo išmetė Rokiškį”. Juk
ji, dažnai iš vienos vietos į kitą kilno-
to pasienio policijos tarnautojo duktė,
šio miesto gimnazijos suole sėdėjo
trumputį savo gyvenimo tarpsnelį.
Užtat su malonumu ji prisimena tuos
metus, kai, rašydama „Aš verkiau
parimus...”, buvo Švenčionių moky-
tojų seminarijos antrakursė, pri-
klausė literatūros būreliui, kūrė ir
eilėraščius, ir apsakymėlius.

A. Nako straipsnio pabaigoje pa-
teikti D. Glemžaitės eilėraščių, rašy-
tų 1943 metų pabaigoje, posmai pri-
reikus galėtų remti prielaidą, kad kur
kas anksčiau sukurtas V. Panavaitės
eilėraštis paveikęs D. Glemžaitės vė-
liau kurtos poezijos eilėdarą. Ne ma-
žiau nei remiasi jos oponentas, teig-
damas ir eilėraščių ištraukomis tei-
ginius grįsdamas, kad eilėraščio
„Aš verkiau parimus...” struktūros
(„Skiemuo į skiemenį!”) sutapimas
su dalies D. Glemžaitės eilėraščių
struktūra rodąs šios eilių kūrėjos
autorystę. Nors ir žinodamas, kad
reikia taupyti šio laikraščio vietą ir
vengti ilgų citavimų, vis dėlto negaliu
susilaikyti neparodęs, jog „absoliučiai

tokios struktūros” eilėraščių karo
metais (o ir ne tik tada) yra prirašę ir
kiti poetai, žinomi ir pradedantieji:
Jonas Šiožinys (Vos tiktai pakvimpa
pumpurai agrastų / Ir linksmutės
viksvos šypsos paupy – / Prarandu aš
ūpą dailų rimą rasti, / Nueinu per
lauką. Kam tie posmai pint...); Da-
nutė Aukselytė (Pasakyk dar kartą: –
Tu brangi be turtų, / Be šilkinių
suknių, deimantų skaidrių!); Aldona
Naudžiūnaitė (Nebelauk, negrįš jau,
kas tada išėjo / Tuo taku, nuklotu
vasaros žiedais...), Vacius Vareikis
(Aš dažnai nuklysiu prie to balto
kero, / Nes galvosiu – tu čia juk gali
ateit...). 

Ir ne tik jie. Ne vienas iš tokių
eilėraščių prašosi būti dainuojamas.
Kai kurie, sukurti dar prieš karą, yra
ir virtę romansais (Algio Griškevi-
čiaus-Griškėno, prasidedančio ,,Nebe-
lauk, mergyte, nebelauk prie vartų –
Jau nebeateisiu liepų takeliu...”; Ele-
nos Karaliūtės – ,,Ką tu man sakytum,
jei mane sutiktum / Vienišą beeinant
parugės ežia...” ir t. t.). Pats A. Nakas
tikriausiai dar nebus pamiršęs visuo-
tinai mokėtos, šitokią eilėdarą turin-
čios dainos Pauliaus Drevinio tekstu
„Nerasi tu laimės, liūdinti mer-
gaite”... Tokių dainų lyriškumą, arba,
A. Nako žodžiais tariant, verksmingą
turinį, nulėmė bendri veiksniai: ir
jaunatviškas jausmingumas, ir – jau
kiek vėliau – slogūs karo meto išgy-
venimai. Į knygą „Mes mokėsim nu-
mirt” sudėta (kitaip, nei teigia A.
Nakas) daugiau kaip pusantro šimto
eilėraščių, iš jų „absoliučiai tokios
struktūros kaip ‘Aš verkiau’” – lygiai
tuzinas, tai yra vos 8 procentai. Toks
kiekis – ne argumentas, lyginant su
bendra to meto poezijos metrorit-
mikos padėtimi, daryti tokią „struk-
tūrą” savita vien šiai poetei.

Pabaigai – pora posmų iš parti-
zanų dainų, pokariu „prikibusių”
prie dainos „Aš verkiau parimus...”
teksto, tad ir turinčių tą pačią me-
troritmiką:

Tu klausei lakštutės lauko 
sutemoje

Ir skabei žiedelį: myli jis ar ne.
Aš nebežinojau ir nebežinosiu,
Ar apverksi mūšy kritusį mane.

Lengvai mėto šeivas staklės 
ąžuolinės,

Josios plonas drobes taip baltai 
baltai...

Ir – iš kito varianto:

Brolį surakintą iš namų išvarė,
Žirgą pabalnotą pasiėmė sau.
Netekai tu brolio, mylimo 

bernelio,
Ir vėl širdį skauda, lietuvaite,  tau.

Kas paklaus, kodėl gi ašaros tau
rieda,

Kas tau ravint rūtas padėkdiev
sakys...

Na, ir pasisekė dainai „Aš verkiau parimus
tarpvartėj darželio”. 1942 metų pabaigoje ir
1943 metų pradžioje paskelbta kaip autorinis
eilėraštis ir veikiai pradėta dainuoti, ji yra gy-
vybinga lig šiol, suskamba užstalės susibūri-
muose, chorų bei ansamblių padainavimuose.
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Vilnius, balandžio 16 d. (ELTA)
– Viename Vidurio Azijos valstybės
Kazachijos universitetų turėtų atsi-
rasti lituanistikos studijų centras, o
Lietuvoje – kazachų kalbos centras.
Tokių centrų steigimo galimybes ap-
tarė švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius su Kazachijos
ambasadoriumi Galymžan Koišybajev.

Kazachija – dvikalbė valstybė:
kazachiškai kalba apie 64,4 proc. šios
šalies gyventojų. Ji yra pripažįstama
valstybine kalba. Tuo tarpu rusų kal-
ba, kuria kalba beveik visi kazachai,
yra laikoma oficialiąja šalies kalba. 

Kazachstane gyvena apie 20,000
lietuvių, todėl, pasak ambasadoriaus,
yra nemažas susidomėjimas Lietuvos
kultūra, verslo plėtojimo galimybė-

mis. Ministras G. Steponavičius pa-
kvietė daugiau studentų iš Kazachs-
tano studijuoti Lietuvos aukštosiose
mokyklose ir supažindino su vykdo-
ma mokslo ir studijų pertvarka, kuria
siekiama pagerinti studijų kokybę ir
kartu – Lietuvos aukštojo mokslo sis-
temos patrauklumą. 

Kazachstano ambasadorius pa-
brėžė, kad tiesioginių ryšių tarp
aukštųjų mokyklų stiprinimas turėtų
paskatinti Kazachijos studentus
rinktis galimybę studijuoti Lietuvoje.
Pasak diplomato, maždaug dvide-
šimties būsimųjų medikų grupė nuo-
lat stažuoja Kauno medicinos univer-
sitete. Kazachstano jaunimą užsieny-
je domina medicinos, biotechnologijų,
edukologijos mokslų studijos.

Pradedama remontuoti gimnazija

Vilnius, balandžio 16 d.
(Delfi.lt) – Per aštuntą LNK ,,Geru-
mo dieną” žiūrovų suaukoti pinigai
pasieks penkias didžiausias onkologi-
nius ligonius gydančias ligonines. Už
juos bus perkama trūkstamos medici-
nos technikos, be kurios šiuolaiki-
niais būdais gydyti vėžį būtų neįma-
noma. 

Per ,,Gerumo dieną” iš viso su-
aukoti 2,036,305 litai. Galutinė suma
paaiškės, kai telekomunikacijų bend-
rovių klientai apmokės savo sąskai-
tas. Vilniaus universiteto vaikų ligo-
ninė už 583,000 gerumo litų ketina
įsigyti trūkstamos įrangos tyrimams
atlikti. Vilniaus universiteto Onko-
logijos institutas 280,000 litų ketina
skirti lazeriniam dermatoskopui, ku-
riuo operuojami odos navikai, įsigyti.
Kauno medicinos universiteto klini-
kos už 450,000 pirks naujos kartos

echoskopą. Kauno medicinos univer-
siteto Vaikų ligų klinika 280,000 litų
skirs įsigyti penkis kardiomonitorius,
reikalingus sergančių vaikų gyvybi-
nių funkcijų sekimui, taip pat šiuolai-
kinį elektrokardiografą, nes dažnai
chemoterapijos kursai sukelia sun-
kius širdies pažeidimus, ir dirbtinio
plaučių vėdinimo aparatą. Klaipėdos
universitetinė ligoninė už 350,000 litų.
planuoja įsigyti ultragarsinę sistemą
onkologinių ligų diagnozavimui. 

Iš viso per aštuonias ,,Gerumo
dienas” paaukota beveik 12 milijonų
litų. Pinigai metai iš metų buvo ski-
riami tiems, kuriems labiausiai jų
trūksta – akliesiems, cerebriniu para-
lyžiumi sergantiems, neišnešiotiems
kūdikiams. Tris kartus iš eilės ,,Ge-
rumo diena” buvo pašvęsta kovai su
vėžiu.

Pinigai skirti su v∂žiu
kovojançioms ligoninèms 

Vilnius, balandžio 16 d. (Delfi.lt)
– Vienintelėje Vakarų Europoje lietu-
viškoje mokykloje – Vasario 16-osios
gimnazijoje Vokietijoje – balandžio 16
d. pradėti remonto darbai. Kaip rašo-
ma gimnazijos interneto svetainėje, į
tą vietą, kurioje iškils naujas mokyk-
los priestatas, buvo įbestas kastuvas
– kaip darbų pradžios ženklas. 

Iškilmėse Hiutenfelde dalyvavo
gimnazijos mokiniai, mokytojai ir
darbuotojai, taip pat aukšti Hesseno
žemės valdžios pareigūnai. Nors dvie-
jų aukštų priestato statyba didžiąja

dalimi finansuojama Hesseno žemės,
Vasario 16-osios gimnazijos kuratori-
ja yra paskelbusi paramos akciją. No-
rintys paremti akciją „Nutieskime
kelią į gimnazijos ateitį” už 250 arba
1,000 eurų gali įsigyti plytą. Vėliau
plytomis su rėmėjų inicialais bus nu-
klotas kelias į gimnazijos priestatą. 

Priestate žadama įrengti naujas
klases bei modernias tiksliųjų mokslų
laboratorijas. Kaip skelbiama Hesse-
no žemės žiniose hr-online.de, naujo-
jo gimnazijos priestato statybos kai-
nuos milijoną eurų.

Paminètas pirmosios Vyriausybès 
vadovo A. Voldemaro gimtadienis

Vilnius, balandžio 16 d. (Lietuviams.com) – Kuršių nerija – vienas ge-
riausių pajūrių pasaulyje. Šią džiugią žinią paskelbė bene populiariausias ke-
lionių gidas „Lonely planet”. Kuršių nerija nusileido tik Egipto Dahab paplū-
dimiui ir liko antroje kelionių gido sudaryto geriausių pasaulio pajūrių sąrašo
vietoje. Štai ką „Lonely planet“ rašo apie Lietuvos kurortą: „Šis 98 kilometrų
pusiasalis yra nuostabus kopų ir miško derinys. Pušų kvapas suteiks dvasinę
ramybę jūsų laikui, praleistam ilsintis hamake. Wilhelm von Humboldt tikėjo,
kad kelionė į Kuršių neriją yra būtinas maistas sielai. Thomas Mann taip pat
buvo pakerėtas šios amžinos stebuklų šalies. Manoma, kad po begalinėmis,
pustomomis kopomis palaidota apie 14 kaimelių. Šios kopos daro neriją
Baltijos Sahara. Aukščiausia – 52 metrų – Didžioji kopa yra Nidoje.” Į dešim-
ties geriausių pasaulio paplūdimių sąrašą pateko šie kurortai: 1. Dahab,
Egiptas 2. Kuršių nerija, Lietuva 3. Jambiani, Tanzanija 4. Kerala Coast, Indija
5. Pulau Perhentian, Malaizija 6. Kai salos, Indonezija 7. Isla Mujere, Meksika
8. North Stradbroke, Australija 9. Ko Pha-Ngan, Tailandas 10. Punalu’u,
Jungtinės Valstijos.                                                                    APN nuotr.

Kaunas, balandžio 16 d. (ELTA)
– Kaune simboliškai paminėtas pir-
mosios nepriklausomos Lietuvos po-
litinio veikėjo, istoriko, pirmosios Vy-
riausybės vadovo Augustino Volde-
maro gimtadienis. 

Miesto tarybos Kultūros, bend-
ruomenių ir savivaldos plėtojimo ko-
miteto pirmininko Raimundo Ka-
minsko siūlymu grupė istorijos mo-
kytojų, architektų, Kauno seniūnijų
atstovų turėjo progą  pasižvalgyti po
A. Voldemaro apartamentus Lietuvos
banko Kauno skyriuje.

,,A. Voldemaras gimė 1883 m. ba-
landžio 16 dieną. Norėjosi taip pa-
gerbti žmogų, gyvenusį ir dirbusį
Kaune. Pareikšti pagarbą istorinei
asmenybei, nors tiek anksčiau, tiek
dabar Voldemaras buvo ir yra nevie-
nareikšmiškai vertinamas, bet jo
nuopelnai Lietuvos diplomatijai, tu-
rime pripažinti, yra didžiuliai”, – sa-
kė politikas. 

1928 metais Kaune – laikinojoje
sostinėje – pastatyto neoklasicizmo

stiliaus pastato viršutiniuose aukš-
tuose nuo pat pradžių buvo numaty-
ta įrengti ministro pirmininko A.
Voldemaro apartamentus – 8 kam-
barių butą. Jame buvusios didžiulės
erdvės  aukštiems svečiams priimti.
Ant gretimo stogo buvo terasa, žie-
mos sodas. Dabar šiuose apartamen-
tuose darbo vietas įsikūrę banko sky-
riaus administracijos vadovai. 

Anot ekskursijoje dalyvavusių is-
torikų, A. Voldemaras buvo labai iš-
prusęs žmogus, puikiai galėjęs pasi-
rinkti mokslininko kelią, bet jam prie
širdies labiau buvo politika. Esą kaž-
kada vienas aiškiaregis jam išpra-
našavo, kad banko patalpos jam su-
teikia politinės galios, tarsi kokiam
Samsonui. Todėl apartamentų šeimi-
ninkas iš jų nesitraukė ir pareigų ne-
tekęs, kol policijos buvo išvestas ir
palydėtas apsigyventi Plateliuose.

A. Voldemaras vadovavo I ir XIV
Ministrų kabinetams, buvo ir užsie-
nio reikalų ministras. Mirė 1942 m.
Vladimir kalėjime, Rusijoje.

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.
Atkelta iš 1 psl.        Lietuvos

teritorijos, todėl visi šalies oro uostai
– uždaryti. Didieji Europos oro uostai
taip pat neveikia, daugelis keliautojų
raginami rinktis žemės transportą.
Tiesa, bilietų į traukinius, važiuojan-
čius tarp Didžiosios Britanijos ir
Prancūzijos, savaitgaliui jau nėra.
Keltai taip pat pilnutėliai, sumaištį
Europoje dar labiau didina streikuojan-
tys prancūzų geležinkelio darbuotojai. 

Nutraukta beveik pusė tarpže-
myninių skrydžių, uždaryti pagrindi-
niai Vokietijos, Lenkijos, Čekijos,
Prancūzijos, Britanijos ir Skandina-
vijos šalių oro uostai. Skelbiama, kad
toks oro erdvės ištuštėjimas – didžiau-
sias nuo Antrojo pasaulinio karo lai-
kų. Oro uostuose laukia tūkstančiai
keliautojų, kurie laukia savo atidėtų
skrydžių, daugeliui jų trūksta vietų
viešbučiuose. 

Oro eismas dėl išsiveržusio Is-
landijos ugnikalnio išmestų dalelių
gali būti sutrikęs pusmečiui, tvirtina
Didžiosios Britanijos mokslininkas
profesorius Bill McGuire. Moksli-
ninkas atkreipia dėmesį į tai, kad du
šimtmečius ,,miegojusio” ugnikalnio

išsiveržimas paskutinį kartą truko 12
mėnesių. B. McGuire siūlo skrydžius
Šiaurės Europoje atidėti dar keletui
dienų. 

Tuo tarpu Lenkijos prezidento
Lech Kaczynski ir jo žmonos laidotu-
vės vyks šį savaitgalį, net jeigu neišsi-
sklaidys vulkaninių pelenų debesis,
sutrikdęs skrydžius Europoje ir ga-
lintis sukelti pavojų užsienio vadovų
atvykimui, pareiškė aukštas prezi-
dento kanceliarijos pareigūnas.

Prezidento ,,šeima pageidauja,
jog dėl jokių aplinkybių laidotuvių
data nebūtų keičiama ir kad viskas
vyktų, kaip planuota”, Jacek Sasin
sakė žurnalistams. Anksčiau buvo iš-
kelta prielaidų, kad šiandien turin-
čios vykti per lėktuvo avariją Rusijoje
žuvusios Lenkijos pirmosios poros at-
minimo iškilmės ir rytoj vyksiančios
laidotuvės gali būti atidėtos. 

Dėl Islandijos ugnikalnio pelenų
jau uždaryta beveik visa oro erdvė
virš Lenkijos. Lenkijos pietiniame
mieste Krokuvoje vyksiančiose laido-
tuvėse planuoja dalyvauti JAV prezi-
dentas Barack Obama ir dešimtys ki-
tų šalių vadovų.

Vulkaniniai pelenai sukaustè�
Europos oro erdvê�                      

Kazachijoje tur∂t¨ atsirasti 
lituanistikos studij¨ centras
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Kirgizija – Rusijos ir JAV varžyb¨ laukas
per metus. Tokios savivalės savo in-
teresų vieta laikytai Kirgizijai Mask-
va negalėjo leisti.

Vos prieš metus „Foreign Policy”
rašė, kad Kremliaus įtaka šalyje aiš-
kiai didėja. Ilgą laiką Rusijos investi-
cijos buvo sveikintinos ir sklido Kirgi-
zijoje, Maskvos įtaka šalyje tapo aki-
vaizdi. Bet per šiuos metus K. Baki-
jev tapo nenuspėjamas ir vis labiau
pataikaujantis kinams bei amerikie-
čiams.

Kovo pabaigoje, iki tragiškų ba-
landžio 7-osios įvykių likus vos porai
savaičių, Rusijos žiniasklaida, pažy-
mėjusi prezidento atėjimo į valdžią
penkmetį, be užuolankų perspėjo,
kad Kirgizijoje galvą kelia galinga
opozicija. Ji suvienijo gyventojus, ku-
rie nenori apsunkinti santykių su Ru-
sija dėl paprastos priežasties: mat
Kremlius gali išsiųsti beveik 1 mln.
kirgizų, kurie uždarbiauja Rusijoje ir

siunčia pinigus savo šeimoms tėvynė-
je. Tai didelė parama joms, nes šios
piniginės perlaidos sudaro apie treč-
dalį Kirgizijos BVP. Šalyje ir taip yra
18 proc. bedarbių, 40 proc. gyventojų
gyvena už skurdo ribos, infliacija su-
daro apie 20 proc.

Be to, V. Putin kovo 29 d. pasira-
šė įsaką panaikinti lengvatas kuro
eksportui į Kirgiziją, todėl nuo ba-
landžio 1 d. šalyje padidėjo muitai,
dar po kelių dienų Rusija pristabdė
kuro tiekimą, todėl išaugo benzino
kainos. Ko gero, tai buvo paskutinis
degtukas po „tulpių revoliucijos”
katilu.

Naujos laikinosios vyriausybės
vadove pasiskelbusi Roza Otunbajeva
(buvusi užsienio reikalų ministrė) kol
kas nerodo aiškios politinės orienta-
cijos nei į Rytus, nei į Vakarus. Wa-
shington ji vadina „mūsų draugais
amerikiečiais” („Freedom House”
Biškeko opozicijos skyriui padovano-
jo spausdinimo mašiną), o Maskvą –
strategine partnere (Biškekas negali
atstumti dosnios finansinės para-
mos). Gali būti, kad, kaip rašo
„Scoop”, bus padaryta tam tikrų pa-
keitimų JAV ir NATO operacijoje
Kandahare, numatytoje po dviejų
mėnesių, gal pasikeis Kirgizijos daly-
vavimas Kolektyvinio saugumo su-
tarties ar Šanchajaus bendradarbia-
vimo organizacijose. 

Kol kas Pentagonas pranešė pri-
stabdąs ,,Manas” tranzito centro
veiklą ir pasirinksiąs kitas kareivių ir
krovinių pristatymo į Afganistaną
kryptis. Tai padės abiem šalims tartis
dėl bazės likimo, nors R. Otunbajeva
yra patvirtinusi, kad visi susitarimai
dėl jos toliau galioja. Rusija taip pat
neparodė susierzinimo dėl kruvinų
neramumų Kirgizijoje. V. Putin iškart
pareiškė pripažįstąs naująją valdžią
ir patikino, kad Maskva niekaip ne-
susijusi su K. Bakijev nuvertimu. O
nušalintasis vadovas pagrasino, kad,
jei su juo bus mėginama fiziškai susi-
doroti, šalis paskęs kraujyje.

Taigi, šįkart tulpės niekuo dėtos.
Kirgizija raudona spalva nusidažė
nuo tikrojo kraujo. Ir dar nežinia, ar
ir toliau ši žaizda nekraujuos.

Çeslovas Iškauskas
Geopolitika.lt

Kirgizijoje naujas perversmas.
Penkerius metus valdžioje išsilaikęs
Kurmanbek Bakijev skynė per daug
saldžius „tulpių revoliucijos” vaisius
ir visaip erzino Rusiją. Balandžio 7–8
d. šalyje vykę neramumai baigėsi tuo,
kad opozicija pasiskelbė „atkurianti
demokratiją”, o šalies vadovui teko
lėktuvu bėgti į pietvakarinį šalies pa-
kraštį, kur susitelkusi jo giminė ir ša-
lininkai. 

Šis „žaidimas revoliuciją” nusi-
nešė 81 gyvybę, sudeginti, suniokoti
pastatai Biškeko centre, valstybei pa-
daryta milžiniška žala. Ar visi šie
nuostoliai pasiteisins, į valdžią atėjus
K. Bakijev priešininkams, ar išsipil-
dys jų ir Maskvoje tūnančio lygiai
prieš penkerius metus nuversto As-
kar Akajev lūkesčiai? Koks dirigentas
mosavo perversmo lazdele šį kartą?

Apžvalgininkai seniai pastebėjo,
kad Kirgizija kaip nė viena kita Vi-
durio Azijos šalis yra JAV ir Rusijos
santykių aiškinimosi laukas. Kinija,
kuri tylomis stebi šias varžybas, ko
gero, laimi daugiausia. Ilgus šimtme-
čius buvusi mongolų imperijos dali-
mi, XVIII a. ši teritorija atiteko Kini-
jos Čingų dinastijai. Ilga siena su Ki-
nija leido palaikyti glaudžius prekybi-
nius ryšius, per ją į Aziją ir Europą
driekėsi Šilko ir kiti keliai. Beijing
įtaka Kirgizijai ir dabar yra didžiulė.

Tačiau po Rugsėjo 11-osios stra-
tegine Kirgizijos vieta susidomėjo Va-
karai. Jungtinėms Valstijoms labai ti-
ko 25 km nuo Biškeko į šiaurės vaka-
rus 1974 m. SSRS pastatytas oro uos-
tas, į kurį tų metų spalį nusileido pir-
masis sovietų lėktuvas su tuometiniu
ministrų tarybos pirmininku A. Ko-
sygin. 2001 m. spalį Manaso oro uos-
tas tapo amerikiečių karine baze, pa-
togia permesti krovinius ir specialią-
sias pajėgas kovai su teroro išpuolius
JAV surengusia „al Qaeda” ir Afga-
nistane įsikūrusiais talibais. Pernai ši
bazė buvo pavadinta tranzito centru
„Manas”, bet savo paskirties ji nepa-
keitė. 2009 m. birželį Pentagonas pa-
skelbė ataskaitą, kad „per trumpą
laiką per šį tranzitinį punktą iš Afga-
nistano ir į Afganistaną buvo permes-
ta daugiau kaip 170,000 kareivių,
5,000 t krovinių, taip pat atsarginių
dalių ir įrengimų, karinės amunicijos,
maisto produktų, o dabar jame yra
beveik 1,000 Amerikos kareivių, taip
pat keli šimtai aptarnaujančių dar-
buotojų iš Ispanijos ir Prancūzijos”.

Vasarį Kirgizijoje bei dar trijose
Vidurio Azijos respublikose lankęsis
specialusis Baltųjų rūmų atstovas Af-
ganistano ir Pakistano klausimais Ri-
chard Holbrooke pareiškė, kad „per
šią bazę pereina maždaug 35,000 ka-
reivių per mėnesį”. Jeigu tai tiesa, ra-
šo Naujosios Zelandijos leidinys
„Scoop”, tai per metus šio centro
slenkstį mina net 420,000 kareivių.

JAV ir NATO turi įkūrusios ka-
rines bazes Tadžikijoje ir Uzbekijoje,
nors jų veiklos mastai ne tokie dideli.
Tačiau amerikiečiai buvo išprašyti iš
nuomotos bazės Uzbekijoje, kai pra-
sidėjo ginkluoti neramumai Andiža-
ne. Netoli Termezo miesto yra įsikū-
rę vokiečiai. Ši bazė yra kaip tranzito
centras pakeliui Kundūzo provinciją,
kurioje yra diduma Vokietijos karių
Afganistane.

Taigi Manaso tranzito centras ta-
po varžytynių tarp Rusijos ir JAV ob-
jektu. 2009 m. pradžioje, kai Maskva
prezidentą K. Bakijev dar laikė savo
sąjungininku, šis per savo apsilanky-
mą Rusijos sostinėje išprašė daugiau
kaip 2 mlrd. dolerių ekonominės pa-
galbos. Už tai Biškekas turėjo atsisa-
kyti amerikiečių karinės bazės. Grį-
žęs namo Kirgizijos prezidentas taip
ir padarė: pranešė Pentagonui, kad
,,Manas” nuoma nutraukiama. Mask-
va netrukus iš tikrųjų ėmė vykdyti

savo pažadą – skyrė Biškekui 415
mln. dolerių. Tačiau po keturių mė-
nesių K. Bakijev jai pateikė staigme-
ną: Washington sutikęs mokėti dau-
giau kaip tris kartus padidintą mo-
kestį, ir nuomos laikotarpis buvo pra-
tęstas. 

V. Putin pasiuto. Lapkritį Rusi-
jos premjeras viename aukščiausiojo
lygio susitikime tiesiog užpylė Kirgi-
zijos prezidentą priekaištų lavina ir
apkaltino, kad jo šeima išvogusi Ru-
sijos finansinę paramą. Šių metų va-
sarį Maskva sustabdė likusių 1,7
mlrd. dolerių mokėjimą ir paskelbė,
kad pirmasis pinigų srautas buvo pa-
naudotas ne pagal paskirtį. Rusijos
žiniasklaida ir Kirgizijos spauda
pradėjo didžiulį K. Bakijev puolimą, o
vienas laikraštis jį net pavadino šiuo-
laikiniu Čingischanu. Daug kliuvo ir
prezidento sūnui Maksim, kurį šalies
vadovas buvo paskyręs ekonominės
plėtros agentūros, tvarkančios fi-
nansinę paramą, direktoriumi.

Tačiau, kaip rašo „The Washing-
ton Post”, Kremlius prezidentui K.
Bakijev keršijo ne tik dėl karinės ba-
zės ir suteiktos paramos. Kirgizijos
vadovas mėgino į Rusijos ir Kirgizijos
susitarimą dėl hidroelektrinės staty-
bos įtraukti ir Kiniją, kuri veržiasi
būti pagrindine šios šalies energeti-
kos sistemos dalininke. Rusijos nepa-
sitenkinimą sukėlė ir tai, kad K. Ba-
kijev šeima iš Rusijos pirko kurą
lengvatinėmis kainomis, paskui par-
davė jį karinei bazei, uždirbdama iš
tokio tarpininkavimo 80 mln. dolerių

Kirgizijoje galvą kelia galinga opozicija. Ji suvienijo
gyventojus, kurie nenori apsunkinti santykių su Rusija
dėl paprastos priežasties: mat Kremlius gali išsiųsti
beveik 1 mln. kirgizų, kurie uždarbiauja Rusijoje ir
siunčia pinigus savo šeimoms tėvynėje. Be to, V. Putin
pasirašė įsaką panaikinti lengvatas kuro eksportui į Kir-
giziją, todėl šalyje padidėjo muitai, dar po kelių dienų
Rusija pristabdė kuro tiekimą, todėl išaugo benzino kai-
nos. Ko gero, tai buvo paskutinis degtukas po „tulpių
revoliucijos” katilu.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

Chirurgai 

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau of
Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums reikalingas
imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų vertimus bei tvirti-
name notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio iki ketvirtadienio,
nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

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

Bendra praktika

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708 349-0747

www.seimosgydytojas.com

Nenuostabu, kad Jungtinėse
Amerikos Valstijose, turinčiose vieną
labiausiai išvystytų oro skrydžių pra-
monę, keliaujančiųjų lėktuvais yra
itin daug. Taip pat nevertėtų stebėtis
jog, nuolat brangstant oro linijų pa-
slaugoms ir tuo pačiu prastėjant jų
kokybei, ,,Better Business Bureau”
sulaukia daugybės skundų iš nepa-
tenkintų klientų. Didžioji dauguma
šių nusiskundimų – dėl prarasto ba-
gažo, atidėtų ar vėlavusių skrydžių ir
kitos nemalonios, o dažnai ir finan-
siškai nuostolingos patirties. 

Kai kurie keliautojai, įniršę dėl
prasto oro linijų darbo, netgi imasi
organizuoti prieš oro linijas nukreip-
tas kampanijas bei rašyti skundų
peticijas. Deja, iki šiol visos šios pas-
tangos davė mažai naudos. Tačiau,
atrodo, pagaliau įsitikinę, jog padėtis
netoleruotinai suprastėjo, oro linijų
veiklą prižiūrinčios valstybės įstaigos
nusprendė įvesti naujas taisykles,
kurių bus privalu laikytis visoms
didžiosioms JAV veikiančioms oro
linijoms bei jų partnerėms ir kurios
turėtų palengvinti keliautojų, neretai
besijaučiančių ne klientais, o oro lini-
jų įkaitais dalią. 

Naujos taisyklės, išleistos JAV
Transporto departamento (U.S. De-
partment of Transportation arba
DOT), įsigalios nuo šių metų balan-
džio 29-tosios. Pagrindinės jų nuosta-
tos, turėsiančios apsaugoti keliautojų
teises, bus šios: 

• Oro linijos privalės reaguo-
ti į klientų skundus per 30 dienų ir
juos išspręsti ne vėliau, kaip per 60
dienų nuo skundo pateikimo datos.
Be to, netgi pateikus skundą netei-
singai (ne klientų aptarnavimo sky-
riui), vis tiek galėsite tikėtis per nus-
tatytą laiką sulaukti atsakymo. Oro
linijos taip pat privalės akivaizdžiai
pateikti savo informaciją (adresą,
telefoną, interneto svetainės duome-
nis) visose keleivių aptarnavimo vie-
tose oro uostuose. 

• DOT turės teisę bausti pi-
niginėmis baudomis oro linijas,
jei bent pusė jų skrydžių (kas mėnesį)
vėluoja daugiau nei 30 minučių bent
keturis mėnesius iš eilės. 

• Jei skrydis bus atidėlioja-
mas jau sulaipinus keleivius į
lėktuvą, ne vėliau kaip po dviejų va-
landų laukimo keleiviams privalės
būti patiekta užkandžių, geriamo
vandens, sudarytos sąlygos pasinau-
doti tualetu bei, reikalui esant, gauti

medicininę pagalbą. Jei laukimas
truktų ilgiau nei tris valandas, lėktu-
vą bus privalu sugrąžinti prie įlaipi-
nimo vartų ir leisti keleiviams išlipti.
Vieninteliai skrydžiai, kuriems nega-
lios ,,trijų valandų taisyklė” – tarp-
tautiniai skrydžiai, vykdomi JAV
kompanijų. Tačiau visos kompanijos
privalės iš anksto pateikti informaci-
ją keleiviams apie galimus trukdžius
bei numatytas priemones išspręsti
iškilusias problemas. Tarp dalykų,
kuriuos bus privalu iš anksto išaiš-
kinti keleiviams (ir į kuriuos, be
abejo, derėtų atkreipti dėmesį prieš
įsigyjant bilietą), tai kompanijos
taisyklės dėl atsakomybės už bagažo
pradanginimą, vietų lėktuve priešlai-
kinį išnaudojimą (,,overbooking”),
atlyginimo keleiviams ir pan.

• Avialinijos taip pat turės
pranešti keleiviams numatomą
laukimo laiką visiems jų vykdo-
miems vietiniams skrydžiams savo
interneto svetainėse, kad keliautojai,
prieš įsigydami bilietą, žinotų, kokia
tikimybė, jog jų lėktuvas neišskris
laiku. Deja, dėl kilusio pasipriešinimo
iš oro linijų pusės gali būti, jog šis
reikalavimas įsigalios ne iškart, o bus
kuriam laikui atidėtas.

Svarbu paminėti, jog naujos tai-
syklės, nors ir daug žadančios, grei-
čiausiai stebuklingai nepakeis esa-
mos tvarkos – greičiau šiek tiek pa-
lengvins susidariusią nepakenčiamą
padėtį. Naujos tvarkos kritikai nuo-
gąstauja, jog oro linijos, norėdamos
išvengti baudų už vėluojančius skry-
džius, bus dažniau linkusios juos
išvis atšaukti, o pinigus, sumokėtus
kaip baudas valstybei, vienu ar kitu
būdu išsireikalaus iš klientų, pvz.,
didindamos jau ir taip nemažai išau-
gusias bilietų kainas. Kaip bebūtų,
naujų taisyklių įvedimas rodo, kad į
oro linijų savivalę pagaliau bus at-
kreiptas dėmesys ir bent jau leidžia
tikėtis didesnių laimėjimų ateityje.

Kaip visuomet, ,,Better Business
Bureau” pataria, nukentėjus bei ne-
pasiekus jokių rezultatų po to, kai
pateikėte skundą  oro linijoms, kreip-
tis į vietinius BBB atstovus arba už-
pildyti skundo formą internete
(www.bbb.org). Taip pat gali būti pra-
vartu kreiptis į DOT, kaip oro linijas
prižiūrinčią valstybinę organizaciją
(adresas internete http://airconsu
mer.dot.gov/problems.htm). 

Pagal ,,Better Business Bureau”
bei žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

NAUJOS TAISYKLĖS 
ORO LINIJOMS SUMAŽINS 

KELIAUTOJŲ GALVOS SKAUSMĄ?
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

SEPTYNIOLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Sudoku Nr. 25

IEÍKO DARBO

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* Vyras ir žmona ieško pagyvenusių
žmonių  priežiūros darbo bet kurioje
valstijoje. Vyras gali dirbti ir kitus
namų ūkio darbus. Tel. 773-701-3586
arba 773-679-7914.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.

* Studentė iš Lietuvos gali išleisti
atostogų nuo birželio 12 d. Tel. 630-
212-9098.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu pietiniuose rajo-
nuose. Galimi pakeitimai. Žalia korta,
kalba angiškai, vairuoja. Tel. 312-593-
5903.

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Ateitininkų Šalpos fondas, Lemont, IL, parėmė mūsų laikraštį 50
dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame.

Food  Depot International, Lake Zurich, IL, atsiuntė dosnią 100
dol. auką mūsų laikraščiui paremti. Labai ačiū už paramą.

Mažosios Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje, atsidėkodama už
gražų bendradarbiavimą ir dėmesį draugijai, paaukojo „Draugui” 100 dol.
auką. Labai ačiū, kad mus dosniai remiate.

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kazimiera Kaupaitė gimė 1880
m. sausio 16 d. Gudelių kaime, Ra-
mygalos valsčiuje. Brolio kunigo
Antano Kaupo kviečiama 1897 m.
atvyko į JAV ir apsigyveno Scranton,
PA. Čia ji susipažino su seserų na-
zaretiečių siekimais ir nusprendė
tapti vienuole. Kunigo Antano Mi-
luko patariama 1902 m. Kazimiera
išvyko į Šveicariją ir iki 1905-tųjų
mokėsi Šv. Kryžiaus vienuolyne In-
genbohle. 1905 m. sugrįžusi į Scran-
toną, įstojo į Nekalčiausios Marijos
Širdies seserų vienuolyną. 1907 m.
rugpjūčio 30 d. Kaupaitė su savo
draugėmis Judita Dvaranauskaite ir
Antanina Unguraityte davė įžadus ir
tapo kunigo Antano Staniukyno
rūpesčiu įsteigtos Šv. Kazimiero se-
serų kongregacijos vienuolėmis. Pra-
džioje seselės įsikūrė Mount Carmel,
PA, kur turėjo savo namus ir lietu-
višką pradžios mokyklą. 1911 m.
Kaupaitė persikėlė į Čikagą ir čia
1913 m. buvo išrinkta generaline vy-
resniąja. Šias pareigas ji ėjo iki mir-
ties.

1920 m. vyskupo Pranciškaus
Karevičiaus rūpesčiu buvo gautas
Popiežiaus Benedikto XV leidimas
steigti Lietuvos Šv. Kazimiero seserų
kongregaciją. Kaupaitė, grįžusi į Lie-
tuvą, 1920 m. įsteigė vienuolyną Pa-
žaislyje. Išdirbusi ten beveik dvejus
metus iki 1922 m. liepos vėl sugrįžo į
Čikagą.

Motina Marija buvo puiki organi-
zatorė ir administratorė. Čia Ameri-
koje ji įkūrė net 29 pradžios mokyk-
las, tris aukštesniąsias mokyklas, dvi
ligonines. Ji savo globoje turėjo apie
400 seselių. Už nuopelnus lietuvybei
Lietuvos Respublikos valdžia 1933 m.
ją apdovanojo Gedimino ordinu.

Tarnaudama Dievui, 
ji nebijojo mirti dėl jo

1940 m. sausio 6 d. buvo Motinos
Marijos šešiasdešimtasis gimtadienis.
Iš visos Čikagos seserys susirinko į
Motinišką namą atšvęsti garbingos
sukakties. Nors Motina Marija buvo

geros nuotaikos, ji seselėms pasakė,
kad tai jos paskutinis gimtadienis.
Seselės nustebo – nepatikėjo jos žo-
džiais. Po dviejų savaičių Motina
Marija buvo nuvežta į Mercy ligo-
ninę. Patikrinę jos sveikatą gydytojai
nustatė, kad padėtis beviltiška. Ne-
trukus ją pervežė į Švento Kryžiaus
ligoninę, tačiau ir ten ji ilgai neišbu-
vo – gydytojai nedaug kuo galėjo
padėti. O ir ji pati norėjo būti tarp sa-
vųjų seselių, kazimieriečių vienuo-
lyne. Seselės dėmesingai slaugė Mo-
tiną Mariją. Net mirties patale Mo-
tinėlė (taip seselės su pagarba ir
meile ją vadindavo) buvo draugiška ir
linksma. Porą dienų prieš mirtį ją
aplankė naujasis Čikagos arkivysku-
pas Samuel Stritch, iš Scranton
atvykusi Motinos Marijos auklėtoja
Motina Cyrilė bei vienuolė Immacu-
lata. Motina Marija prisipažino savo
slaugei, kad ji dėkinga Dievui už
paskirtą tokį kelią į mirtį, kad ji ga-
linti kentėti už atliktas gyvenime
nuodėmes prieš iškeliaudama pas
Aukščiausiąjį.

Balandžio 17 d. gydytojai pakvie-
tė visas vienuoles ir pranešė, jog
Motina Marija miršta. Ji buvo pilnos
sąmonės, kartais ištardavo maldos
žodį, bet po to nustojo kalbėti. Kar-
tais plačiai atverdavo akis ir vėl jas
užmerkdavo. Kartais nusišypsodavo,
tačiau paklausta kodėl, nieko neat-
sakydavo. Tą vakarą apie devintą
valandą ji mirė. Motinos Marijos
paskutines dienas detaliai – minutę
po minutės – užfiksavo jos slaugė.
Motina Marija dvi dienas buvo pašar-
vota vienuolyno svečių kambaryje.
Velionę aplankė daug žmonių. Tre-
čios dienos vakarą jos kūnas buvo
perkeltas į vienuolyno koplyčią. Ba-
landžio 22 d. Šv. Mišias už velionės
sielą atnašavo vienuolyno kapelionas
kunigas Boleslovas Urba, dalyvau-
jant Čikagos arkivyskupui Stritch ir
Rockford vyskupui Edward Hoban.
Tūkstantinė žmonių minia palydėjo
Motiną Mariją į Amžino poilsio vietą
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Karstą nešė Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas Petras Dauž-
vardis, ,,Draugo” dienraščio redakto-
rius Leonardas Šimutis, advokatas
Juozas Grišius ir Claire Driscoll.
Laidotuvių metu vienuolės bandė
viena kitą paguosti, nuolat kartoda-
mos pačios Motinos Marijos pamiltą
,,Teesie Tavo valia...”

Beatifikacijos eiga

Kadaise tirštai lietuvių apgyven-
tame Čikagos kvartale Marquette
Park vis dar tebestovi Šv. Kazimiero
kongregacijos vienuolynas. Tai mil-
žiniškas pastatas su 65 kambariais.
Iki šiol čia gyvena apie 70 seselių.
Manyčiau, jų amžiaus vidurkis – apie
85 metai. Dauguma jų lietuviškai
nemoka arba gerokai primiršo, tačiau
jų širdyse tebeliepsnoja patriotišku-
mas savo tėvų žemei, juolab didelė
pagarba ir meilė kongregacijos steigė-
jai Motinai Marijai. Viena jų – kazi-
mierietė seselė Margaret Petcavage.
Ji – Motinos Marijos paskelbimo
palaimintąja byloje yra vicepostula-
torė (vice postulator). Pats postulato-
rius yra advokatas, gyvenantis Ro-
moje (toks yra reikalavimas). Seselės
Margaret misija yra kuo plačiau
paskleisti informaciją apie Motiną

Mariją ir jos nuveiktus darbus. Ji
maloniai sutiko ,,Draugo” skaityto-
jams išsamiau papasakoti apie ilgą ir
sudėtingą procesą prašant, kad ka-
zimieriečių steigėja būtų paskelbta
palaimintąja.

Netrukus po Motinos Marijos
mirties Šv. Kazimiero kongregacija
paprašė arkivyskupo Stritch leidimo
išleisti maldos kortelę dėl Motinos
Marijos beatifikacijos. Kadangi arki-
vyskupas buvo aplankęs Motiną
Mariją prieš pat jos mirtį ir net daly-
vavo jos laidotuvėse, jis noriai suteikė
tokį leidimą. Jis pripažino jos šven-
tumą dar tuo metu, kai ji buvo gyva.
Maldos kortelė buvo išspausdinta
1943 m. balandžio 17-ąją. Netrukus
žmonės pradėjo susisiekti su kazi-
mierietėmis, pasakojančiomis apie
dvasines Dievo paslaugas, kurias jie
gavo per Motinos Marijos užtarimą.
Žmonės meldėsi dėl Motinos Marijos
metų metais. 1979 m. gruodžio 31 d.
čikagietis kardinolas John Cody
prižadėjo seselėms kazimierietėms
padėti Motinos Marijos palaiminimo
procese. Darbo buvo nepaprastai
daug, mat iki tol viskas apie Motiną
Mariją buvo skelbiama tik lietuvių

kalba. Kad ji būtų įtraukta į palai-
mintųjų sąrašą, visą informaciją rei-
kėjo išversti į anglų kalbą. 

2000 m. seselė Margaret baigė
redaguoti knygą apie Motinos Ma-
rijos didvyrišką ir dorą gyvenimą.
706 puslapių knyga pavadinta ,,Posi-
tio”, buvo nusiųsta į Romą. Joje
paskelbti 44 liudininkų, gyvenančių
Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir 12
liudininkų iš Lietuvos parodymai. Tai
visi žmonės, pažinoję Motiną Mariją.
Jiems buvo užduoti 35 klausimai, į
kuriuos jie atsakė pavyzdžiais, liudi-
jančiais jos gilų tikėjimą, neribotą
geraširdiškumą, teisingumą, nuolan-
kumą, tvirtybę, meilę vargšams ir
taip toliau. Iš daugelio stebuklų,
priskirtų Motinai Marijai, dešimt
atvejų buvo įtraukti į knygą. Kiek-
vienas buvo pateiktas žmonių, tei-
giančių, kad Motina Marija tarpinin-
kavo jiems stebuklingu būdu. 2009
m. spalio 30-ąją devyni Šventųjų
komisijos Romoje teologai, išstudi-
javę ,,Positio” paskelbtus dokumen-
tus, vieningai nubalsavo už tai, kad
paskelbti liudijimai įrodo, jog Ka-
zimiera Kaupaitė iš tikrųjų buvo pa-
laiminta moteris. Jie pateikė savo

,,Teesie Tavo valia...”
Prisimenant Motiną Mariją – Kazimierą Kaupaitę

Trys kazimierietės po pirmųjų įžadų (iš k.): sesuo Concepta (Unguraitytė),
sesuo Marija (Kaupaitė) ir sesuo Immaculata (Dvaranauskaitė).

Kazimiera Kaupaitė prieš išvykdama į
vienuolyną Šveicarijoje.

Motinos Marijos laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.
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parodymą Šventajam Tėvui, ir, jeigu
šis pritars, Motina Marija bus pa-
skelbta šventenybe (venerable). Šis
paskelbimas turėtų įvykti netrukus –
per artimiausius kelis mėnesius. Kol
kas Motinai Marijai suteiktas ,,Dievo
tarno” vardas.

Kad įvyktų beatifikacija, kandi-
datui privaloma priskirti jo atliktą ir
dokumentuotą stebuklą. 2002 m.
seselė Margaret taip pat nusiuntė į
Romą knygą, skelbiančią medicinos
pranešimus, bei gydytojų, slaugytojų
ir kitų liudininkų tvirtinimus dėl ste-
buklo, kuris priskiriamas Motinai
Marijai. Tą stebuklą šiuo metu Ro-
moje studijuoja trys gydytojai. Kai jie
užbaigs savo tyrimą, su Švento Tėvo
pritarimu Motina Marija bus pa-
skelbta palaimintąja. Komisija taipo-
gi reikalauja, kad būsimojo kandida-
to kūnas būtų iškastas iš žemės –
reikia įrodymo, jog asmuo tikrai eg-
zistavo. Tai jau įvyko – 1999 m. ge-
gužės 6-ąją Motinos Marijos palaikai
buvo atkasti Šv. Kazimiero kapinėse
Čikagoje. Šiuo metu Motina Marija
ilsisi gražiame Šv. Kazimiero mo-
tiniškos namų koplyčios sarkofage.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį
dėl būsimo Motinos Marijos beati-
fikacijos palaiminimo laikomos šv.
Mišios. Jose dalyvauja nemažai žmo-
nių, ir daugelis tęsia savo liudijimus
apie Dievo palaiminimą, sulauktą per
Marijos Kaupaitės užtarimą. Kazi-
mierietės ragina tikinčiuosius kaip
galima gausiau atvykti į šias šv. Mi-
šias ir melstis dėl jos beatifikacijos.
Tiktai maldos dėka Motinos Marijos
beatifikacija bus paskelbta.

Ją gerbia visi baltai

Baigdamas šį straipsnį apie
Motiną Mariją, kurios mirties 70-ties
metų sukaktį kaip tik šiandien ir
minime, norėčiau atkreipti visų
dėmesį, jog JAV–Baltijos Fondas
(US–Baltic Foundation) savo šieme-
tiniame pokylyje, kuris įvyks gegužės
8 d. ,,Mayflower” viešbutyje Wa-
shington, DC pagerbs Šv. Kazimiero
seselių kongregaciją bei jos steigėją
Motiną Mariją. Seselėms kazimie-
retėms bus įteiktas humanitari-
nis apdvanojimas (,,Humanitarian
Award”) už jų nenuilstamą darbą
padedant ligoniams, vyresnio am-
žiams žmonėms bei dvasiškai likimo
nuskriaustiems. Gal tai tik sutapi-
mas, o gal iš tikrųjų Fondas tokiu
būdu mini Motinos Marijos 70 metų
mirties sukaktį. Plačiau apie poky-
lį sužinosite apsilankę svetainėje
www.usbaltic.org, o mes prisi-
minkime Motiną Mariją savo mal-
dose.

Motina Marija, švenčianti 25 metų
vienuolės pašaukimo sukaktį.

JURGA BUZYTÈ
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos mokslo taryba jau šeš-
tuosius metus plėtoja iniciatyvą, sie-
kiančią sukurti patrauklią kūrybinės
veiklos terpę jaunimo akademinei
veiklai Lietuvoje ir skatinančią jau-
nus žmones pažinti mokslininko pro-
fesiją, domėtis moksliniais tyrinėji-
mais ir įsilieti į mokslo pasaulį dir-
bant kartu su geriausiomis moksli-
ninkų grupėmis. 

Kaip ir kiekvieną pavasarį, ne-
trukus bus skelbiamas studentų, no-
rinčių vasaros laikotarpį skirti moks-
liniam darbui, mokslinei praktikai,
konkursas. Šiais metais ypatingas dė-
mesys skiriamas studijuojantiesiems
užsienyje. Jie kviečiami atvykti į Lie-
tuvos mokslo institucijas bei centrus
ir dirbti su pasaulyje pripažintais Lie-
tuvos mokslininkais. 

Neabejotinai sėkmingą ir pelniu-
sį daugelio studentų bei mokslininkų,
vadovaujančių studentų moksliniams
darbams, sumanymą dar 2003-aisiais
metais Lietuvoje ėmėsi „auginti” dr.
Gintaras Valinčius, buvęs tuo metu
Lietuvos mokslo tarybos narys, Bio-
chemijos instituto Bioelektroche-
mijos ir biospektroskopijos skyriaus
vedėjas, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto docentas. 

„Be jokios abejonės, naujas žinias
ir mokslą kuria ribotas žmonių skai-
čius. Tad šiuo metu Lietuva, kaip ne-
didelių finansinių išteklių valstybė,
negali tikėtis, jog kvalifikuoti, moks-
linius tyrimus ir technologinę plėtrą
gebantys vykdyti tyrėjai atvyks į šalį
iš kitų valstybių. Priešingai, vis stip-
rėjanti mokslinių ir technologinių ži-
nių skvarba į įvairiausias ekonomi-
kos šakas sukuria didėjantį talentų
poreikį Lietuvą supančiose kaimyni-
nėse šalyse bei visoje Europos Sąjun-
goje. Europa tampa judresnė, netru-
kus sulauksime laiko, kai nebus dide-
lio skirtumo, kur studijuoti, gyventi
ir dirbti. Todėl kritiškai svarbu, kad
Lietuva šiuose sparčiai vykstančiuose
Europos procesuose neprarastų savo
talentų. Jaunosios kartos ugdymas
yra pačios jaunos valstybės reikalas”,
– sako mokslininkas. 

G. Valinčius yra tvirtai įsitikinęs,
kad neprarasti savo talentingų jaunų
žmonių Lietuva gali tik išmintingai
reaguodama į vis didėjantį konkuren-
cinį spaudimą, atsirandantį dėl didė-
jančio talentų poreikio. Lietuvai Eu-
ropos mokslo infrastruktūros plėtros
strategijos forume atstovaujantis
daktaras mano, jog padėtis keičiasi.
Pasak G. Valinčiaus, Lietuvos univer-
sitetai modernėja, formuojasi stiprios
mokslo grupės ir centrai, visuomenė-
je auga supratimas, jog modernios
valstybės ateitis neatsiejama nuo
moksliniais tyrimais ir žiniomis pag-
rįstos ekonomikos įsitvirtinimo šalies
ūkyje.

„Šioje padėtyje reikia suprasti,
jog mūsų šalis nepajėgs varžytis su
didžiosiomis Europos valstybėmis,
juolab su Jungtinėmis Amerikos Vals-
tijomis, dėl brangių laboratorijų bei
didelių investicijų reikalaujančios
stambios mokslinių tyrimų infra-
struktūros. Tačiau Lietuva gali su-
kurti tyrimams patrauklios šalies
įvaizdį, formuodama ir puoselėdama

atviros kūrybinės laisvės aplinką.
Dažnai tai galima padaryti palyginti
nebrangiomis priemonėmis, suku-
riant skaidriais principais veikiančias
paramos moksliniams tyrimams pro-
gramas. Viena tokių – Lietuvos moks-
lo tarybos vykdomas ‘Studentų mok-
slinės veiklos skatinimo projektas’.’’ 

Šio projekto mintis gimė projek-
to iniciatoriui dr. G. Valinčiui 2002-
aisiais grįžus iš JAV. Jis ilgai dirbo
Nacionaliniame standartų ir tech-
nologijų institute (NIST) ir iš arti
matė, kaip tokio pobūdžio studentų
mokslinių tyrimų veikla yra skatina-
ma JAV. 

„NIST yra federalinė laboratori-
ja, kurioje nevyksta studijos. Todėl
šioje mokslo įstaigoje paprastai stu-
dentų nėra. Tačiau vasarą ją užplūsta
studentai iš daugelio JAV universi-
tetų ir kolegijų. Gaudami paramą iš
Nacionalinio mokslo fondo (NSF),
studentai mielai dalyvauja patyrusių
mokslininkų atliekamuose tyrimuo-
se. Ši programa paskatino ne vieną
studentą pasirinkti mokslininko ke-
lią. Amerikietiškas pavyzdys užkrėtė,
ir Lietuvos mokslo taryba 2005 me-
tais panašų projektą pradėjo įgyven-
dinti Lietuvoje. Šį sumanymą parėmė
ir Lietuvos studentų organizacijos bei
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija. Ir štai per kele-
rius metus projektas subrendo: šiuo
metu jis vykdomas ES paramos lėšo-
mis, per penkerius metus jame daly-
vavo daugiau nei tūkstantis studen-
tų. Projekto populiarumą liudija ir
tai, jog norėjusių jame dalyvauti stu-
dentų skaičius buvo penkis kartus
didesnis nei mokslinės praktikos fi-
nansuojamų vietų skaičius. Pastarai-
siais metais turėjome ir lietuvių stu-
dentų, mokslinės vasaros praktikos
atvykusių į Lietuvą iš įvairių Ang-
lijos, Danijos, Vokietijos universitetų,
Stokholmo aukštosios mokyklos.
Toks susidomėjimas džiugina ir skati-
na judėti pirmyn”, – pasakoja dr. G.

Valinčius.

Šiais metais projektas į vasaros
studentų mokslinę praktiką vėl pa-
kvies 150 jaunų žmonių, kurie savo
ateitį sieja su moksliniais tyrimais.
Kaip ir ankstesniais metais, studentų
mokslinėje praktikoje galės dalyvauti
Lietuvos universitetų ir kolegijų ba-
kalauro ir magistro pakopų studentai
bei studentai iš kitų ES šalių ir už ES
ribų. 

„Ypač džiaugiamės pagaliau galė-
dami pakviesti projekte dalyvauti ir
išeivijos lietuvius, besidominčius
mokslininko karjera ir moksliniais
tyrimais. Tikimės, jog atvykti į Lie-
tuvą ir 2 mėnesius vasarą padirbėti
geriausiose Lietuvos mokslinėse labo-
ratorijose, geriausių mokslininkų ko-
lektyvuose, bus labai patraukli min-
tis JAV studijuojantiems lietuvių stu-
dentams”, – mano projekto autorius.

Vasaros praktikos laikotarpiu 9
savaičių trukmės moksliniam darbui,
kaip ir ankstesniais metais, studentui
bus skiriama 2,080 Lt stipendija, o
atvykstantiems iš kitų šalių gali būti
atlyginamas iš dalies ar visos kelionės
ir gyvenamosios vietos išlaidos.

Rinktis mokslinės praktikos vie-
tas interaktyvioje projekto svetainėje
www.smpraktika.lt studentai galės
įpusėjus balandžiui, pasibaigus šiuo
metu vykstančiam praktikos vadovų
atrankos konkursui. Studentai turi
registruotis projekto svetainėje ir
teikti paraiškas pačių pasirinktajam
vadovui. Vadovų sąrašas bei darbo te-
mos bus paskelbtos balandžio 15 d.

Visus susidomėjusius projekto
įgyvendinimo grupė kviečia apsi-
lankyti interneto svetainėje www.
smpraktika.lt, o kilus klausimų,
drąsiai rašyti laiškus el. paštu:
info@smpraktika.lt

Dr. G. Valinčius: geriausi Lietuvos mokslininkai
ir mokslo centrai lauks išeivijos lietuvių

Mokslinė praktika Biotechnologijos
institute.

Mokslinė praktika VU lazerių centre.

Dr. Gintaras Valinčius.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Century 21 
Accent Realty

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Sužinoti, ar jūs galite pasinaudoti šiomis
nuolaidomis, skambinkite šiandien:

įstaiga 708-361-0800 x 159

MARIUS KASNIŪNAS
Century 21 Pro-Team

12932 S. LaGrange Rd., 
Palos Park, IL 60464

708-361-0800 įstaiga
708-267-9014 mobilus

Laikas 
greitai
bėga...

Pasinaudokite valdžios
mokesčių nuolaidomis,

kurios dabar galioja
perkant nekilnojamą turtą.

PARDUODA

Parduodamas 1 miegamojo, 1
vonios butas Pasaulio Lietuvių

centre. Kaina $117,900.
Skambinkite Linui 

630-674-5414
Century 21 ProTeam

Margumynai

Lietuvių architektai įvertinti Kazachstane
Kazachstane Lietuvos architek-

tai laimėjo du konkursus – Nacio-
nalinio ir Rusų dramos teatrų.

Konkurse Kazachstane dalyvavo
architektai iš viso pasaulio – pateikti
83 darbai. Tačiau Kazachų Naciona-
linio teatro geriausiu projektu išrink-
tas vilniečių „Jungtinių architektų
dirbtuvių” ir „Architektūros linijos”
pasiūlymas. Projekto autoriai – Sau-
lius Pamerneckis, Gintaras Čaikaus-
kas ir Tumas Mazūras.

Kitą tarptautinį architektūros
konkursą, kuriame ieškota geriausio
siūlymo Rusų dramos teatrui Ka-
zachstane, Astanoje, taip pat laimėjo
lietuviai. Pirmoji vieta skirta kūry-
biniam kolektyvui „Trys A.M.” ir G.

Klimavičiaus projektavimo bendrovei
„Suti”. Projekto autoriai – architek-
tai Kazimieras ir Auksė Reimeriai,
Sigita Norviliūtė-Majerienė, Gintaras
Klimavičius, Marius ir Aušra Nek-
rošiai.

Premijos skirtos ir dar dviem
Lietuvos architektų grupėms: trečioji
už urbanistinį teritorijos vystymo
projektą bei skatinamoji premija už
gyvenamojo kvartalo sumanymą.

Pasak Lietuvos architektų sąjun-
gos, tiek laimėjimų užsienio konkur-
suose lietuviai pasiekė bene pirmą
kartą.

Monika Petrulienė 
Lrt.lt

Labanore planuojama pradėti sudegusios
bažnyčios atstatymo darbus

Švenčionių rajone esančiame La-
banore planuojama pradėti pernai
sudegusios Švenčiausios Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios atstatymo
darbus. Labanoro seniūnas Vincas
Jusys sakė, kad ketinama talkoje
nuardyti senuosius pamatus, o nau-
jieji bus pradedami lieti savaitės
pradžioje.

Seniūno teigimu, pamatų liejimo
darbus planuojama baigti iki gegužės
8-osios, kai altoriaus vietoje ketina-
ma įleisti kapsulę. Šiais metais tiki-
masi pastatyti visas sienas ir už-
dengti stogą. Pasak V. Jusio, jau džio-
vinama atstatymo darbams reikalin-
ga mediena.

Kovo mėnesį Vyriausybė nutarė
paremti gruodį sudegusios Labanoro

bažnyčios atstatymo darbus puse mi-
lijono litų. Dar 100 tūkst. litų tvirtin-
dama biudžetą vasarį skyrė Šven-
čionių rajono savivaldybė. V. Jusio
teigimu, maldos namams atstatyti
gyventojai jau yra paaukoję daugiau
nei 250 tūkst. litų. Iš pradžių skai-
čiuota, kad Labanoro bažnyčios atkū-
rimo darbai turėtų kainuoti apie 1,7
mln. litų, bet tikimasi išsiversti ir su
mažesne suma.

Labanoro Švenčiausios Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčia sudegė per-
nai gruodžio 21-ąją. Ugniagesiai iš-
gelbėjo tik varpinę. Bažnyčia pastaty-
ta XVIII amžiuje, ji buvo pripažinta
architektūros paminklu, joje buvo 17
dailės paminklų.

BNS

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org
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Norintys pagelbėti centrui gali kreiptis:

VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras – ne pelno siekianti ne-
vyriausybinė organizacija 

Adresas: Vilniaus g. 2A Kretinga, LT -97129
Įmonės k. 300502187, įregistruota 2005 m. 
Steigėjas – MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
AB DnB NORD bankas,  Kretingos sk., SWIFT AGBL LT2X 
sąsk. Nr.LT 84010041800332253  

Projekto vadovas – Br. Benediktas Jurčys, OFM 
tel. +370 698 40049, sjurcys@gmail.com

Direktorė – Aldona Kerpytė, 
tel. +370 671 35417, akerpyte @gmail.com

Savanorė – Liudovika Pakalkaitė, 
tel. +370 659 34034, liudovika@gmail.com

Atkelta iš 4 psl. kas tai išgyveno,
tokie pokalbiai nevargina klausančio-
jo. Kartu su gydytojais Klaipėdos uni-
versitetinėje ligoninėje vykdavo susi-
tikimai ir seminarai sveikatos klausi-
mais. Dvasinės, emocinės ir psicho-
loginės pagalbos nebuvo, ligoninė ne-
turėjo psichologų.  Medicininė infor-
macija neteikė vilties – draugijos na-
riai norėjo dvasinės pagalbos, todėl
pradėjo rinktis Kretingos pranciško-
nų vienuolyne.  

Norinčių susirinkti daugėjo,
žmonės atvykdavo jau ne tik iš Va-
karų Lietuvos, bet ir kitų šalies re-
gionų.  Broliai pranciškonai, matyda-
mi, kad toks buvimas drauge žmo-
nėms labai reikalingas, pasiūlė kurti
pagalbos centrą. Taip Klaipėdoje
įkurta pacientų organizacija vėliau
tapo Šv. Pranciškaus onkologijos cen-
tru. Gydytojai, iš pradžių gana ne-
patikliai žiūrėję į jų veiklą, vėliau
ėmė rekomenduoti  ligoniams lan-
kytis šiame centre. 

Užsienyje tokių pagalbos centrų
yra ir Europoje, ir Amerikoje. Tuo
tarpu Lietuvoje profesionalios psi-
chologinės, dvasinės ir socialinės
pagalbos centrų ar tarnybų onkolo-
ginėmis ligomis sergantiems žmo-
nėms kol kas nėra. Ligoniai patys
steigia pagalbos vieni kitiems draugi-
jas, grupes, organizacijas. Lietuvoje
yra apie 50 organizacijų, užsiimančių
labai įvairia su onkologinėmis ligomis
susijusia veikla, tačiau dažnai, nu-
mirus ar pasitraukus vadovui, išyra
ir grupelė.

Centro ateitis

Šv. Pranciškaus onkologijos cen-
tre bus teikiama profesionali pagalba
onkologiniams ligoniams ir jų
artimiesiems. Kaip pasakojo viena iš
centro savanorių L. Pakalkaitė, cen-
trą sudarys keli pastatai: dienos cen-
tras su nedideliais nakvynės namais,
meno galerija. Vienuoliai įsikurs gre-
ta pastatytame vienuolyne, šalia
kurio išaugs nedidelė koplyčia. Atei-
tyje numatoma pastatyti ir sporto
salę. Naujajame onkologinių ligonių
pagalbos centre bus teikiama psi-
chologinė, informacinė, socialinė ir
dvasinė pagalba, taikoma meno te-
rapija: dailės, muzikos, šokio. Bus
įrengtas vaikų žaidimų kambarys su
akvariumu, užsiėmimų, pokalbių
kambariai. Nakvynės namuose galės
apsistoti ne tik centro lankytojai, bet
ir iš toliau atvykusieji lankyti ligonių,

besigydančių ligoninėje.

Mūsų svečiai sakė norintys
kviesti ir vienyti Lietuvos žmones
padėti vėžio ligomis sergantiems
žmonėms, atkreipti dėmesį į šią skau-
džią beveik kiekvieną šeimą palie-
čiančią problemą.

Bendradarbiaujama su Didžio-
sios Britanijos ir Šiaurės Airijos
pagalbos vėžiu sergantiesiems orga-
nizacijomis ,,Macmillan Cancer Sup-
port”, ,,Marie Curie Cancer Care” ir
,,The Tiltas Trust”, kitomis Lietuvos
organizacijomis, besirūpinančiomis
onkologiniais ligoniais. Šiuo metu
stengiamasi studijuoti geriausią kai-
mynų patirtį, ją tikimasi taikyti  cen-
tro veikloje.  Liga kai kuriose šalyse
nėra vadinama nepagydoma, ji yra
pripažinta kaip chroninė.

Užsienyje tokios patirties dau-
giau, todėl centro sumanytojai tikisi
ir žinių, ir patirties, ir finansinės pa-
ramos. Reikalinga mokomieji filmu-
kai, literatūra – viskas, kas susiję su
šalutiniu ligos poveikiu. Turima vil-
ties, kad atsilieps žmonės, dirbantys
panašiuose centruose, gal yra persir-
gusių šia liga ir norinčių pasidalinti
savo patirtimi, turinčių literatūros ta
tema. Centro kūrėjai lankėsi Cleve-
land ir Toronto pagalbos vėžiu ser-
gantiems centruose, susipažino su jų
veikla ir dar labiau sutvirtino savo
pasiryžimą kurti tokį centrą Lietu-
voje.  Grupėje jau yra apie 40 ligonių,
dirbsiančių savanoriais. Juos reikės
apmokyti, tad laukiama ir tokios
pagalbos. Centro kūrėjai sakė: ,,Juk
išeivija visuomet prisidėdavo prie
gerų sumanymų įgyvendinimo Lietu-
voje, tad ir dabar tikimasi sulaukti
atsako.”

Detroit gyvenanti latvė paaukojo
koplyčiai pusę milijono – pasirodo, ji
po karo gyveno Vokietijoje stovykloje
su lietuviais. Yra pavienių žmonių,
kas mėnesį aukojančių pinigų būsi-
mam centrui.

Kunigas B. Jurčys sakė: ,,Lietu-
voje yra garsus Kryžių kalnas, tačiau
mūsų šalyje ne ką mažesnis ir skaus-
mo kalnas – daugybė žmonių kenčia
skausmą. Lietuva nėra tik lygumų
kraštas – joje yra didžiuliai skausmo
kalnai.” Mūsų svečiai kvietė maldoje
jungtis su visais, kuriems reikalinga
viltis ir Dievo palaima. Jie sakė:
,,Mūsų durys bus atviros visiems,
kuriems reikalinga pagalba. Esame
pilni noro mokytis.”

Lietuva nėra tik lygumų kraštas...

Šv. Pranciškaus onkologijos centras sulaukia ir pavienių žmonių paramos.

Jau padėti koplyčios pamatai.

Onkologinės pagalbos centras iškils Klaipėdoje.

Kunigas B. Jurčys (d.) džiaugiasi, kad jų sumanymą palaiko ir žymūs šalies
žmonės. Kairėje – prof. Vytautas Landsbergis.
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LAIMA PUTRIUVIENÈ
Pamarys.EU

Pagėgių savivaldybės tarybos
sprendimu Pagėgių krašto garbės
piliečio vardas suteiktas ir tai pat vir -
tinančiu ženklu apdovanotas filosofi-
jos ir humanitarinių mokslų dakta -
ras, Vydūno draugijos pirmininkas,
do centas Vaclovas Bagdonavičius.

Pagėgių garbės piliečio vardas V.
Bagdonavičiui suteiktas už Vydūno
nuopelnų, kūrybinio palaikymo sklai -
dą visuomenėje, Vydūno vardo garsi -
nimą Pagėgių krašte, Lietuvoje ir už -
sienyje, už rūpestį perlaidoti Vydūno
palaikus Bitėnų kapinaitėse, jų tvar -
kymą, nenuilstamą asmeninį dar  bą
šioje veikloje, įkvepiant Vy dūno
draugijos narius, 4 tomų „Ma žosios
Lietuvos enciklopedijos” leidybą ir
leidinių pristatymą Pagėgių kraš te,
publikacijas, kuriose minimas Pagė -
gių vardas, šio krašto raštijos, visuo -
menės veikėjų Vydūno, Martyno Jan -
kaus, Enzio Jagomasto ir kitų krašto
šviesuolių veiklos aprašymus – už vi -
sus darbus garsinant Pagėgių kraštą.

„Šis įvertinimas man netikėtas,
jis verčia didžiuotis, nors visa, ką da -
rau, darau ne dėl apdovanojimų, ne -
siekdamas garbės, bet tam, kad la -
biau klestėtų Tėvynė, mielas Lietu -
vos kraštas. Esu labai laimingas, kad
likimas mane ir visus mano ben-
dražygius – Lietuvos Vydūno draugi-
ją – atbloškė čia. Šis įvertinimas ne
tik man – visiems vydūniečiams.

Mūsų draugystė su Pagėgių savi-
valdybe prasidėjo iškart jai susikū -
rus. Tuomet, ką tik išrinktiems jau -
nos Pagėgių savivaldybės valdžios
žmo nėms, pristačiau Mažosios Lietu -
vos enciklopedijos projektą, kuris bu -
vo palankiai priimtas ir nuo pirmų
die nų mūsų darbams buvo nuolat
pri tariama.

Į Bitėnus kiekvieną vasarą at -
vyksta nemažas vydūniečių būrys.
Ben draudami su vietos gyventojais ar
su valdžios atstovais pastebime, kad
esame sutinkami palankiai, su šyp se -
na. Vydūnas visą savo gyvenimą ati-
davė kultūrai puoselėti, dvasinei kul -
tūrai ugdyti. Džiaugiuosi, kad šio
krašto tradicijos niekada nebuvo pa -
mirštos, ir šiandien toliau puoselėja -
mos. Sutinku, kad labai svarbu eko -
nomika ir kitos veiklos sritys, bet
kraš to ateitis bus šviesi tuomet, jei
nebus pamirštos dvasinės vertybės”,
– kalbėjo Pagėgių garbės pilietis, fi -
losofijos mokslų daktaras, doc. Vacys
Bagdonavičius, prisipažinęs, kad da -
bar jaučiasi esąs šio krašto žmogus.

Paklaustas apie šių metų vy -
dūniečių planus, Pagėgių krašto gar-
bės pilietis doc. Vacys Bagdonavičius
„Pamario” laikraščio skaitytojams
sa kė, kad šiemet daugiau dėmesio
skirs krašto pažinimui. Šią vasarą ir
vėl Bitėnuose įsikurs stovykla. Kaip
ir kasmet, svetingoje Žemgulių sody-
bos pievelėje, tarsi pas savo tėvus, vėl
rinksis vydūniečiai. Netils kalbos,
pamąstymai šiltomis vasaros nakti -
mis. Numatoma tvarkyti antrąsias
Bitėnų kapinaites, tęsis užsimezgusi
draugystė su krašto rašytojais, bus
keliaujama, bendraujama su žmonė -
mis, kaip ir kasmet – dalyvaus suei -
goje pas Martyną Jankų.

„Darbų  atsiranda. Džiugu, kad
jiems visuomet sulaukiame vietos
valdžios pritarimo, net tada, kai su -
manymai gimsta stichiškai. Štai vie -

nos stovyklos metu pasvarstėme, kad
reikia sugrąžinti iš Deltmond par vež -
tą ir laikinai Šilutės muziejuje saugo -
tą antkapinį Vydūno akmenį. Mes tik
užsiminėme apie tai vietos valdžiai ir
iškart gavome pritarimą. Tokio prita-
rimo sulaukiame ir kitiems mūsų
sumanymams. Tą patį jaučiame ben-
draudami su šio krašto kaimų žmo -
nėmis, išlaikančiais pagarbą krašto
pa veldui, kultūros praeičiai”, –
kalbėjo doc. V. Bagdonavičius.

„Baigėsi beveik 15 m. trukęs tar -
p tautinis projektas, nuo 2000 iki
2009 m. išleisti keturi „Mažosios
Lietuvos enciklopedijos” tomai. Kas
toliau?”

„Darbų visada atsiranda. Turime
tokią iniciatyvą – išleisti „Mažosios
Lietuvos enciklopedijos” vienatomį,
kuris būtų išverstas į kelias užsienio
kalbas. Tegul pasaulis sužino apie
Ma žąją Lietuvą –  plačiai ir išsamiai.
Tačiau knygų leidybai reikalingi ne
tik tyrinėjimo, rašto darbai – leidybai
reikia pinigų. Pritarimą, kad gausime
finansinį palaikymą iš Kanados Ma -
žosios Lietuvos fondo jau turime. Pa -
jėgų yra, bazė yra, reikia, kad kas
nors varinėtų kraują. Tas kraujas –
finansai...”

* * *
Mažosios Lietuvos enciklopedija,

MLE – Mažosios Lietuvos fondo
(Kanada-JAV) ir Mokslo ir enciklope-
dijų leidybos instituto (Vilnius) en -
ciklopedinis leidinys apie Mažąją Lie -
tuvą. Jį sudaro 4 tomai (80 spaudos
lankų) – apie 12,000 straipsnių, 2,000
iliustracijų, žemėlapių ir schemų.
Dalis jų – iš privačių rėmėjų bei retų
nuotraukų, dokumentų fondo.

Idėją rengti didelės apimties in -
formacinį leidinį apie Mažąją
Lietuvą dar 1983 m. pirmą kartą
lietuvių išei vijoje pasiūlė klaipėdiškis
Martynas Gelžinis. 1985 m. „Lietuvos
pajūryje” kalbininkas ir visuomenės
veikėjas prof. Vilius Pėteraitis iškėlė
mintį rinkti, fiksuoti ir skelbti visą
lietuvininkų politinę ir kultūrinę
doku men taciją. Tais pačiais metais
buvo įsteigtas Mažosios Lietuvos fon-
das. 1996 m. viešėdamas Lietuvoje,
tuo me tinis fondo pirmininkas Vilius
Pėteraitis pasiūlė imtis enciklopedijos
rengimo Mokslo ir enciklopedijų lei-
dyklai. Tais pat metais buvo pra dėti
parengiamieji darbai, sudarytas var -
dynas, pradėta rinkti medžiagą ir
rašyti straipsnius. 2000 m. išleistas
pirmasis tomas, 2009 m. – ketvirta-
sis.(lt.wikipedia.org)

Frances Covalesky (JAV) koncertas Taikomosios dailės muziejuje
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vydūno draugijos pirmininkas –
Pagėgių krašto garbės pilietis 

Lietuvaičius muzikus iš viso
pasaulio į gimtinę sukvietęs 12-asis
muzikos festivalis ,,Sugrįžimai” savo
prog ra mą ketvirtadienį tęsė lietuvių
kilmės pianistės Frances Covalesky
(Kava liaus kaitės) koncertu Taiko -
mosios dai lės muziejuje.

Tai trečios kartos Amerikos lie -
tuvė. Jos seneliai atvyko iš Lietuvos į
JAV. Pianistė, gavusi bakalauro dip -
lomą Rutgers University (New York
valstija), magistro laipsnį įgijo Man -
hattan muzikos kolegijoje. Mokslus
tęsė University of Miami School of
Mu sic (Florida), ten apgynė daktaro
disertaciją apie M. K. Čiurlionio
kūrybą. Studijuodama doktorantūro-
je laimėjo Miami premiją ir buvo
pakviesta koncertuoti į ,,Manuel
Airtime” teatrą Florida. Gavo sti pen -
diją studijoms gilinti Salzburg
(Austrija).

Pianistė yra koncertavusi JAV,
Austrijoje, Italijoje, Lietuvoje. Šiuo
metu dėsto fortepijono specialybę Šv.
Elžbietos kolegijos muzikos fakul-
tete. Jos studentai yra dažni fortepi-
jono studijų stipendijos laimėtojai.
Taip pat moko dainavimo mažuosius
muzikantus. Yra surengusi keletą
labdaros koncertų. Koncertavusi ir
Lietuvos ambasadoje Washington,
DC, Čikagos lietuviams.

Lietuvos muzikų rėmimo fondo
rengiamame ,,Sugrįžimų” festivalyje
iki gegužės vidurio numatoma su ren -

g ti 15 koncertų. Kitose šalyse gyve -
nan tys ar studijuojantys lietuvių mu -
zikai gimtinėje pasirodys kartu su
užsienio ir Lietuvos kolegomis.

Pasak Lietuvos muzikų rėmimo
fondo direktorės Liucijos Stulgienės,
vienas iš svarbiausių šio fondo veik-
los tikslų – bendradarbiauti su mūsų
tautiečiais užsienyje, ten įsitvirtinu-
siais, jau dirbančiais ar dar tik studi-
juojančiais, tikintis, kad lietuviai
muzikai sugrįš nuolatiniam gyveni -
mui ir darbui į Lietuvą, nenutrauks
ryšių su gimtine.

Šįmet ,,Sugrįžimai” sulaukė mu -
zikų iš Italijos, Didžiosios Britanijos,
Jungtinių Amerikos Valstijų, Šveica -
ri jos, Vokietijos, Austrijos. 

Balandžio 21 d. tradiciniame lie -
tuvių išeivijai skirtame vakare bus
pri simintas pernai miręs poetas Ka -
zys Bradūnas, ilgą laiką gyvenęs ir
kū ręs JAV, o atkurtos nepriklausomy-
bės metais iki mirties gyvenęs Vil -
niuje.

,,Sugrįžimų” koncertai ir ren gi -
niai vyksta Lietuvos muzikos ir teat -
ro akademijoje, Taikomosios dailės
muziejuje, Stasio Vainiūno namuose,
Vilniaus paveikslų galerijoje, aukšto-
siose mokyklose.

Festivalis baigsis gegužės vidury-
je koncertais Lietuvos nacionalinėje
filharmonijoje ir Kauno filharmonijo-
je. 

ELTA info

,,Sugrįžimų” festivalyje – lietuvių
kilmės pianistė iš JAV 

Frances Covalesky

Mažosios Lietuvos enciklopedija.

BALSSI kalbų kursai
Baltijos studijų vasaros institu-

tas (The Baltic Studies Summer
Institute (BALSSI)) šią vasarą vėl
kviečia visus į intensyvius lietuvių,
latvių ir estų kalbų kursus.  Kaip ir
pernai, BALSSI šiemet globoja Uni-
versity of Wisconsin-Madison Rusi-
jos, Rytų Europos ir Centrinės Azijos
centras (The Center for Russia, East
Europe and Central Asia (CREECA)).
Šių metų programoje siūlomi pir-
mųjų ir antrųjų metų lietuvių, latvių
ir estų kalbų lygiai, taip pat bus gali-
ma klausyti paskaitų anglų kalba

apie Baltijos šalių istoriją, kultūrą,
bus rengiami kultūriniai renginiai,
susiję su Bal tijos šalimis. Registracija
kursams pra tęsta iki gegužės 12 d.,
tad sku bė kite registruotis!

Norintiems moky tis taip pat yra
galimybė gauti stipendijas. Dėl išsa -
mesnės informacijos apsilankykite
BALSSI tinklalapyje: http://creeca.
wisc.edu/balssi/index.html arba
kreipkitės į BALSSI programos koor-
dinatorę Nan cy Heingartner el. paštu
balssi@creeca.wisc.edu arba tel.:
1-608-262-3379. 

Jaunimo centro Moterų klubo narės, Chicago IL, parėmė mūsų
laikraštį 50 dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame Moterų klubui už paramą.
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SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto

apylinkèse ir priemiesçiuose. 
Patarnavimas 24 val.

Buvusiam ilgamečiam Lietuvių Fondo nariui

A † A
BRONIUI KROKIUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą žmonai JUZEI, dukroms RAMUNEI,
JŪRATEI, DANUTEI, RASAI, jų šeimoms bei visiems
kitiems artimiesiems. Pasigesime darbštaus ir atsida-
vusio lietuvybei asmens. Netekties valandą liūdime ir
gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

A † A
Prof. JULIUS ŠMULKŠTYS

Mirė 2010 m. balandžio 12 d.
Julius buvo prezidento Valdo Adamkaus patarėjas per pirmąją jo

kadenciją. Dėstė politinius mokslus Indianos universitete, buvo
departamento vadovas, o vėliau buvo paskirtas dekanu.

Nuliūdę liko: žmona Nijolė (Juodakytė), duktė Inga su vyru
Christopher Klose, anūkai Noah ir Lina; sūnus Linas su žmona
Katie; brolis Liudas su žmona Rūta ir sūnus Tauras su šeima.

Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, balandžio 24 d. nuo 2 val. p. p.
iki 5 val. p. p. Petkaus laidojimo namuose, Lemonte.

Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui (Lithuanian

Foundation, Inc.). Aukos bus skiriamos prezidento Valdo ir Almos
Adamkų Stipendijų fondui.

Liūdinti šeima

A † A
JULIUI ŠMULKŠČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai NIJOLEI,
sūnui LINUI, dukrai INGAI, broliui LIUDUI su
šeimomis bei visiems artimiesiems. Dalinamės jūsų
skausmu.

Sofija Cibienė
Bronė Vengianskienė
Regina Albrechtienė
Viktorija Karaitienė

Dana Petkūnienė
Stasė Steponkienė

Marija Nenienė
Ona Petrienė

Paulina Mikštienė

Bendradraugiui

A † A
JULIUI ŠMULKŠČIUI

mirus, žmonai NIJOLEI, dukrai INGAI, sūnui LINUI ir
artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Union Pier Lietuvių draugija

Lietuvos regionai

Klaipėdai čempionatas kainuos milijoną
Pirminiais apskaičiavimais, uos-

tamiesčiui rengiantis 2011 m. Euro-
pos krepšinio čempionatui teks pa-
kloti nuo 750 tūkst. iki milijono litų.

Anot Klaipėdos mero Rimanto
Taraškevičiaus, šie pinigai jokiu būdu
neiškeliaus vėjais, o turėtų atsipirkti
su kaupu. ,,Mes į miesto biudžetą
gausime pajamų kitu pavidalu – čem-
pionato metu turėtų pagyvėti aptar-
navimo sritis, verslas ir kitos dalys,
kurios duos papildomų lėšų. Norime
kuo greičiau pasirašyti Lietuvos
krepšinio federacijos pateiktus įsi-

pareigojimus-sutartis, tuo dar kartą
įrodydami, kad Klaipėdoje čempio-
natas tikrai vyks”, – teigė jis.

Siekiant Lietuvoje surengti aukš-
čiausios kokybės ir ,,FIBA Europe”
reikalavimus atitinkantį čempionatą,
iš viso Lietuvai reikia sudaryti beveik
30,5 mln. litų biudžetą. Čempionato
darbo grupės vadovas Raimundas
Alekna tikino, kad premjeras And-
rius Kubilius pažadėjo visokeriopą
paramą vykdant Lietuvos prisiimtus
įsipareigojimus. 

,,Vakarų ekspresas”

Šiaulių Petro ir Povilo katedrai – 
specialus albumas

Istorikai, sakralinės kultūros
vertybių tyrinėtojai bei visi besido-
mintys bažnyčių architektūros istorija
sulaukė jiems skirto albumo ,,Šiaulių
katedra”. Anot redakcinės kolegijos
pirmininko Raimundo Balzos, šią
knygą savo namuose galėtų turėti
kiekvienas šiaulietis. Tai pirmasis lei-
dinys, skirtas bene ryškiausiai rene-
sanso epochos šventovei Lietuvoje, ku-
rią vyskupas Motiejus Valančius pa-
vadino ,,puikiausia ant visų žemaičių”.

Albumas parengtas remiantis
,,Aušros” muziejaus tarptautine pa-
roda, skirta Šiaulių vyskupijos įkūri-
mo dešimtmečiui. Leidinyje be moks-
linių tyrinėjimų spausdinami doku-
mentiniai bei ikonografiniai šaltiniai.

Leidinyje skelbiama viso Šiaulių
bažnyčios statytojo kunigo P. Tar-

vainio reikšmingiausio kūrinio ,,Links-
mas pasveikinimas” (Vilnius, 1634
m.) faksimilė lenkų kalba ir doc. dr.
R. R. Trimonienės šio kūrinio verti-
mas į lietuvių kalbą su komentarais.

Antrojoje leidinio dalyje spausdi-
nami dokumentiniai ir ikonografiniai
šaltiniai, saugomi Šiaulių ,,Aušros”
muziejuje bei kitose Lietuvos ir už-
sienio institucijose. Didelė dalis iko-
nografinės medžiagos iki šiol buvo
beveik neskelbta. Tai su Šiaulių kate-
dros statybos sumanytojais ir statyto-
jais susiję dokumentai, Šiaulių mies-
to planai, bažnyčios vidaus ir išorės
atvirukai, fotografijos, piešiniai, įam-
žinę jau negrįžtamai sunaikintas
Šiaulių katedros architektūrines
detales, meno vertybes.

,,Šiauliai plius”
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, birželio 7 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos re-
kolekcijų vedėjas kun. James White,
SCCR.

�Balandžio 22 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. restorane ,,Seklyčia” įvyks Či -
kagos Suvalkiečių klubo pavasarinis su -
sirinkimas. Visi klubo nariai prašomi
dalyvauti. Po susirinkimo – vaišės.

�Šakių klubo pavasarinis susirin -
kimas  vyks balandžio 29 d., ketvirta-
dienį, 1 val. p. p. restorane ,,Seklyčia”.
Visi klubo nariai prašomi dalyvauti. Po
susirinkimo – vaišės.

��Į Lietuvių Operos premjerą F.
Le har ,,Linksmoji našlė” balan džio
25 d. iš Pasaulio lietuvių centro bus
galima nuvažiuoti autobu su. Kaina –
10 dol. Autobusas iš PLC išvyks 1:30
val. p. p. Vietas užsisakyti galima Le -
mont so cialinių reikalų skyriuje tre -
čia die niais, tel.: 630-243-8611 arba
per kant bilie tus į premjerą sekma -
dieniais po šv. Mišių Palaimintojo J.
Matulaičio misijos prieangyje. Dau -
giau informacijos tel.: 630-334-2906
arba tel.: 708-269-3070.

�Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
gegužės 15 d. 6 val. v. kviečia į prem-
jerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją
,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė
Ilona Čiapaitė. Spektaklis vyks Jau -
nimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Auka – 15 dol.

��Kviečiame į susitikimą su Lai -
monu Briedžiu, parašiusiu knygą
„Vilnius: klajūnų miestas” („Vilnius
City of Strangers”) ir Elizabeth No -
vickas, kuri išvertė Ričardo Gavelio
knygą ,, Vilniaus pokeris” į anglų kal -
bą. Susitikimas knygyne ,,57th Street
Books” (1301 E 57th Street, 60637)
vyks gegužės 25 d., antradienį,  6 val. v.

�Informaciją apie Lietuvių Fon -
do bei Pasaulio lietuvių centro ruo -
šia mą golfo turnyrą, kuris įvyks bir -
želio 19 d. Old Oak Country Club, jau
galima rasti internete adresu: www.
lithuaniangolf.com, kur taip pat gali-
ma ir registruotis. Turnyrą remia

,,Liberty Mutual In surance”.  Vakare
vyks iškilminga puo ta. Jeigu ne žai -
džiate gol fo, ateikite į puotą. Daugiau
infor maci jos gausite pas Daivą Rugie -
niū tę tel.: 949-735-2779 arba Rimą
Griš kelį tel.: 312-315-5739.

�Arkivyskupas S. Tamkevičius,
SJ  sekmadienį, balandžio 18 d.  8 val.
v. (EST laiku) dalyvaus ,,Salt and
Light” televizijos laidoje (Kanada).
Prog rama bus kartojama: balandžio
18 d. 7 val. v., balandžio 19 d. 7:30
val. v., balandžio 22 d. 8 val. v. ir
balandžio 23 d. 7:30 val. v. (EST lai -
ku). 

�Union Pier lietuvių draugija
ge gužės 8 d., šeštadienį, visus, kam
daugiau nei 21-ri, maloniai kvie čia į
8-uo sius kasmetinius ,,Pava sario šo -
kius” gražioje Gintaro vasar vietėje,
15860 La ke Sho re Rd., Union Pier,
MI. Renginio pradžia – 7 val. v. (Mi -
chigan laiku), gros grupė ,,Kau kas”,
veiks baras, bus užkandžių, galėsite
laimėti loterijoje. Bilietų kaina: per -
kant iš anksto – 15 dol., prie įėjimo
durų – 20 dol. Bi lie tus galite nusi -
pirkti Mil dos parduotuvėje, Gintaro
vasarvie tėje (Union Pier) arba iš -
rašyti čekį Union Pier Li thuanian
Association vardu ir at siųsti adresu:
P. O. Box 605, Union Pier, MI 49129.
Daugiau informacijos tel.: 269-612-
7162 arba el. paštu milda@milda.us.

��Šv. Kazimiero lituanistinės mo -
kyklos (Los Angeles) gimtadienis!
Ma loniai kviečiame jus į Atvirų durų
dieną. Atsiveskite tėvus, senelius,
brolius, seseris ir t.t. šeštadienį, ba -
landžio 24 d. į mūsų mokyklą, 2718
St. George Street, Los Angeles, CA
90027. 9 val. r. – šv. Mišios; 10 val. r.
– mokyklos gimtadienio šventė: vei-
dukų dažymas, spragėsiai, pyragų
valgymas, balionai, žaidimai, spek-
taklis, ir dar daug daugiau! Įėjimas
nemokamas.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

IÕ ARTI IR TOLI...

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $100 Valerija Aukš-
tikalnienė, Ona Daugirdienė, Vytau-
tas Vizgirda. $80 Vytautas J. Grau-
žinis. $50 Feliksas ir Janina Bobinai,
Rūta Kleinaitienė, Marija Kuprienė,
Meilutė Kusak, Viktoras Makiejus,
Aleksandras Petrauskis. $30 Vladas
Sinkus, Aldona Venckūnienė. $25
Algis Garolis, Kęstutis Keblys, Ervy-
nas ir Rūta Naujokai, Paulius ir
Aldona Švarcai. $20 Ričardas Sle-
petys. $15 Danutė Uogintas. $6 J. V.
Lopatauskas. $5 Jurgis Kisielius,
Kunigunda Viešpataitienė. Dėkojame

visiems rėmėjams. Mažosios Lietu-
vos Lietuvių draugija, 1394
Middleburg  Ct., Naperville, IL
60540

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Regi -
na Petrauskienė $600 studentų para-
mai, Elena Rožėnienė $1,300 Kybar -
tų Kristijono Donelaičio gimnazijos
mokinių premijoms. Labai ačiū.
„Sau lutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435.

Vienos dalies monospektaklis ,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” bus ro domas
balandžio 18 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre. Režisierius Gy tis Padegimas. Vaidina Šiau lių dra mos
teatro aktorė Olita Dau tar  taitė. Po spektaklio – poetės Liū nės Sute mos pager-
bimas, kom pak  tinės plok š telės ,,Tebūnie” pristatymas.

Balandžio 13 d. Cook County Treasurer įstaigoje apygardos iždininkė
Maria Pappas, neslėpdama susižavėjimo ir pasididžiavimo, įteikė Lietuvių
Operai garbingą apdpvanojimą – ,,AWARD of EXCELLENCE”. 

Balan džio 25 d. Lietuvių Opera maloniai visus kviečia į F. Lehar
operetės ,,Linksmoji našlė” premjerą.

Lietuvių Operos valdyba ir visi, kurie pasiaukojančiai ir negailėdami jėgų
dirba prie šiųmetinio pastatymo, prašo didžiųjų Lietuvių Operos aukotojų
pagalbos, kad šis nepakartojamas ir vienintelis Amerikoje operos sambūris ne
tik išliktų, bet ir gyvuotų dar daug metų! 

Aukas Lietuvių Operai galima siųsti: 8204 Gruener Ct., Palos Hills, IL
60465. Jos nurašomos nuo pajamų mokesčio. Federalinis Tax ID Nr. 36-
2935678. Čekį rašyti: Lithuanian Opera, Co., Inc. Aukoti galima ir internetu,
adresu: www.operalt.com. Visi aukotojai bus įrašyti Operos spektaklio lei-
dinyje.

Tel. pasiteiravimui: 708-691-9114.
Lietuvių Operos valdyba

Apdovanojimo metu (iš kairės):  Marija Remienė (ji atsiėmė apdovanojimą ra -
dijo laidai ,,Margutis II”), Elena Ablingytė, 10 metų buvusi Lietuvių Operos
(LO) iždininke ir vienerius metus valdybos pirmininke, solistas Vaclovas Mom-
kus, LO išdainavęs 46 metus, 10 metų dirbo LO valdybos pirmininku, Daiva
Guzelytė-Shvabas, dabartinė valdybos pirmininkė, Jonė Bobinienė, 37 metus
dainavusi operoje ir 20 metų buvusi vadybos narė, Jurgis Vidžiūnas, 46 metus
dainavęs LO, iš jų 40 metų buvo valdybos nariu, 10 – valdybos vicepirmi-
ninku, ir Jūratė Grabliauskienė, dabartinė LO chormeisterė.

LO archyvo nuotr.

Įteiktas apdovanojimas Lietuvių Operai


