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Ministrè: Lietuva su JAV bendradarbiauja kaip niekada gerai
Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) –

Jungtinėse Valstijose viešinti krašto
apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė
atmeta nuogąstavimus, kad Washing-
ton prarado susidomėjimą Rytų Eu-
ropa ir tvirtina, kad bent jau gynybos
srityje bendradarbiavimas su ameri-
kiečiais yra geras kaip niekada iki šiol.

R. Juknevičienė regioninio ir pa-
saulinio saugumo klausimus aptarė
su JAV prezidento Barack Obama vy-

riausiuoju patarėju nacionalinio sau-
gumo klausimais James Logan Jones.
Pasak ministrės, J. L. Jones buvo nu-
stebęs dėl kalbų apie mažėjantį JAV
susidomėjimą Europa ir tikino, kad
tam nėra jokio pagrindo. R. Juknevi-
čienė teigė savo ruožtu taip pat ne-
jaučianti, kad amerikiečiams mažiau
rūpėtų Rytų Europos regionas.

„Galiu pasakyti labai atsakingai,
nebūtinai atskleisdama visų detalių

ir svarbių planų, kad bendradarbiavi-
mas yra aukštumoje kaip niekad.
Kaip niekad yra labai gerų ir konkre-
čių darbų. Gynybos srityje matau la-
bai teigiamus žingsnius”, – sakė Krašto
apsaugos ministerijos vadovė.

Susitikime, anot jos, buvo kalbė-
ta ir apie santykius su Rusija. Ji pa-
žymėjo pastebinti atsiradusius Mask-
vos noro bendradarbiauti ženklus ir
teigė, Nukelta į 6 psl.

Ž. Pavilionis si∆lomas
skirti ambasadoriumi

Vytauto Didžiojo universitetas
siekia tapti lietuvi¨ išeivijos centru

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) –
Vyriausybė teikia prezidentei skirti
karjeros diplomatą Žygimantą Pavi-
lionį Lietuvos ambasadoriumi Jung-
tinėse Amerikos Valstijose. Ministrų
kabinetas nusprendė teikti Ž. Pavi-
lionį į šias pareigas nuo rugpjūčio 2 d.

Buvęs Užsienio reikalų ministe-
rijos (URM) sekretorius, šiuo metu
ambasadorius ypatingiems pavedi-
mams Ž. Pavilionis turėtų pakeisti
ambasadai JAV nuo 2007 m. vado-
vaujantį Audrių Brūzgą.

Ž. Pavilionis 1993–1999 m. dirbo
URM Vakarų Europos šalių skyriaus
trečiuoju sekretoriumi, Politikos di-
rektoriaus padėjėju, Europos integ-
racijos departamento Politinio bend-
radarbiavimo skyriaus pirmuoju sek-
retoriumi, Politinio bendradarbiavi-
mo skyriaus vedėju. 1999–2002 m. jis
buvo paskirtas į Lietuvos nuolatinę
misiją prie Europos Sąjungos pata-
rėju, vėliau ministru-patarėju. 2002–
2004 m. Ž. Pavilionis buvo URM Eu-
ropos integracijos departamento di-
rektoriumi, Lietuvos vyriausiojo de-
rybininko su ES pavaduotoju. 2006
m. diplomatas paskirtas URM sekre-
toriumi ir ėjo šias pareigas iki 2009
m., kada buvo panaikintos sekretorių
pareigybės.

D. Grybauskait∂: svarbiausiu NATO tikslu
turi išlikti saugumo užtikrinimas
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Vilnius/Briuselis, balandžio 28
d. (ELTA) – Svarbiausiu NATO tikslu
turi išlikti saugumo užtikrinimas or-
ganizacijos narėms, pabrėžė NATO
būstinėje apsilankiusi prezidentė Da-
lia Grybauskaitė. Briuselyje Lietuvos
vadovė susitiko su NATO generaliniu
sekretoriumi Anders Fogh Rasmus-
sen ir skaitė pranešimą Šiaurės At-
lanto Tarybos posėdyje.

Šiaurės Atlanto Tarybos darbe
pirmą kartą dalyvavusi Lietuvos va-
dovė, savo pranešime apžvelgdama
organizacijos ateitį, pabrėžė, jog
NATO ir toliau turi išlikti svarbiau-
sia saugumo garantija Europoje.

,,Raginu organizacijos nares ku-
riant naująją NATO strateginę kon-
cepciją daryti viską, kad organizacija
netaptu vien diskusijų klubu apie
saugumą, o išliktų tikra saugumo ga-
rantija savo narėms tiek karine, tiek
politine, tiek ekonomine prasme”, –
pabrėžė prezidentė D. Grybauskaitė.

Valstybės vadovė supažindino
Šiaurės Atlanto Tarybą su Lietuvos

sprendimu kurti energetinio saugu-
mo centrą, apie kurį daugelio šalių
ambasadoriai atsiliepė labai palan-
kiai. Diskusijoje su NATO partnerių
ambasadoriais Lietuvos vadovė pa-
brėžė atvirų ir konstruktyvių santy-
kių su Rusija svarbą, ypač pabrėžda-

ma, jog atvirumas ir konstruktyvu-
mas būtinas iš abiejų pusių. Prezi-
dentė patvirtino ambasadoriams, jog
Lietuva palaiko NATO atvirų durų
politiką dėl tolesnės plėtros.

,,Priimant naujas nares turime
taikyti Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 28 d. (Lietu-
viams.com) – Vytauto Didžiojo uni-
versitetas (VDU) nuo šiol globos lie-
tuvių išeivijos studentus, vasaromis
atvykstančius į Lietuvą atlikti profe-
sinės praktikos. Tokį susitarimą pa-
sirašė VDU ir JAV Lietuvių Bendruo-
menės atstovai – VDU rektorius prof.
Zigmas Lydeka ir JAV LB pirminin-
kas Vytautas Maciūnas.

„Ši sutartis mums labai reikš-
minga, nes tai – kur kas didesnio pro-
jekto, kurį pavadinome Pasaulio lie-
tuvių akademija, dalis. Simboliška,
kad universitetas, kuris prieš du de-
šimtmečius buvo atkurtas bendromis
Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pas-
tangomis, šiandien siekia vėl atsi-
gręžti į savo ištakas ir vykdyti tautos
vienijimo misiją, padėti išeivijos lietu-
viams užmegzti arba atnaujinti ry-
šius su Lietuva”, – sakė VDU rekto-
rius prof. Z. Lydeka.

Lietuvių išeivijos studentų sta-
žuočių (LISS) programa vykdoma jau
nuo 2005 metų. Kiekvieną vasarą pa-
gal šią programą lietuvių išeivijos

studentai atvykdavo į Lietuvą sta-
žuotis įvairiose valstybinėse įstaigo-
se, ligoninėse, meno kolektyvuose ir
nevyriausybinėse organizacijose.
„VDU indėlis šią programą turėtų
dar labiau praturtinti: savo lėšomis
universitetas skirs atsakingus VDU
dėstytojus – praktikos vadovus, kurie
sudarys atskirą stažuotės programą
kiekvienam Nukelta į 6 psl.

Prezidentė Briuselyje susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi.
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

VDU rektorius prof. Z. Lydeka.
Delfi. lt nuotr.
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Redakcijos žodis

Dar sovietiniais laikais gi-
męs ir trimituotas šūkis apie
balandį – švaros mėnesį – ak-
tualus ir šiandien. Ar švarinimo-
si talkos nėra anų laikų atgyve-
na? Ar reikalingos tokios talkos?
Žmones sukviečia išvalyti vietų,
kurių tvarkymui skelbiami kon-
kursai, juos kažkas laimi. Tai –
miesto gatvės, skverai, parkai,
žaliosios zonos. Yra žmonės, ku-
rie už tai gauna algą. Vadinasi,
savivaldybės administracija ne-
atlieka savo pareigų. Važiuoda-
ma Kaune per Šančius ir Pane-
munę stebėjausi – šie Kauno
priemiesčiai paskendę šiukšlė-
se, styro nepjauta žolė, iškrypu-
sios tvoros. O juk tie rajonai –
daugiausia nutupdyti asmeninės
nuosavybės namų. Ar tvarko-
mės tik varu varomi ir galvo-
jame, kad tai, kas darosi už
mano namo tvoros, – ne mano
kiaulės, ne mano pupos?

Redaktorė Laima Apanavičienė

Tarptautinė Seder vakarienė

OMAHA, NE

Iš Missouri pakrantės

DR. VIKTORAS STANKUS
JAV LB Ohio apygardos
vicepirmininkas

Pavasarį krikščionys švenčia Pri-
sikėlimą, o žydų bendruomenė – Pas-
sover – žydų išsigelbėjimą iš Egipto
faraono vergijos ir laisvės atgavimą.

Pagrindinis Passover ritualas yra
Seder vakarienė. Žodis ,,seder” reiš-
kia tvarką ar eigą, pagal kurią paei-
liui atliekamos penkiolika ritualo da-
lių. Seder, kuri švenčiama namuose,
ne šventovėje, kaip mūsų Kūčios, yra
labiausiai švenčiama žydų šventė.

Tarptautinį renginį ,,Annual
International Diplomatic Seder” su-
rengė reformuoto žydų tikėjimo iš-
pažintojai, Amerikos žydų komiteto
(American Jewish Committee) direk-
torė Lee C. Shapiro. Vakarienę vedė
iškalbus, dinamiškas sinagogos An-
she Chesed Fairmount rabinas Jo-
shua Caruso.

Šventėje dalyvavo įvairių tikėji-
mų, tautybių, užsienio konsulatų
atstovai, bendruomenių vadovai, JAV
senatoriaus Sherrod Brown atstovė
Meredith Turner, LR garbės konsulė
Ingrida Bublienė ir JAV LB Ohio apy-
gardos vicepirmininkas dr. Viktoras
Stankus.

Rabinas Caruso paaiškino, kad
Seder simbolizuoja ne tik žydų išsi-
laisvinimą, bet ir visos žmonijos isto-
rinę kovą prieš nelaisvę, nuolatinį at-

gimimą laisvėje. Passover festivalis
išaugo iš senesnės šventės – pavasa-
rio derliaus. Pavasario žalumynai
(karpas) merkiami į sūrų vandenį pri-
siminti protėvių karčią vergiją, kuri
sužaliavo laisve.

Žodis ,,karpas” yra graikiškos
kilmės, kaip ir ,,afikoman” – valgis,
valgomas Seder pabaigoje. Rabinas
Caruso paaiškino, kad žydų šventoje
knygoje yra dešimt tūkstančių grai-
kiškos kilmės žodžių. Tai parodo,
kaip žmonija yra glaudžiai susijusi.
Jis sakė: yra skaudu, kai žydai varto-

ja užgaulų žodį ,,goyim” apibūdinti
ne žydą asmenį. Bet ,,goy”, – tęsė jis,
– reiškia žmones, tautą. Tad ,,goy”
esame visi. Mes visi esame Dievo vai-
kai, – įsitikinęs rabinas Caruso. Mi-
nime šešis milijonus žydų, bet nega-
lime pamiršti, kad buvo sunaikinta
šeši milijonai krikščionių, daug čigo-
nų. Bendraukime kartu žmonijos
labui!

Amerikos žydų komitetas tą vyk-
do bendraudamas su JAV LB, jis ofi-
cialiai rėmė Lietuvos narystę NATO.

Omaha lietuviai gali džiaugtis,
kad ateinanti karta dar ilgai garsins
mūsų tautos vardą. Tai didelė padėka
„Aušros” mokytojai Almai Šarkaitei-
Tomasello už jos įdėtą darbą ir
kantrybę su jaunais šokėjais. Šiais
metais spalio 23 d. „Aušros” šokėjai

švęs savo veiklos 40-ąsias metines.
Kviečiame visus buvusius šokėjus ir
svečius dalyvauti šiame jubiliejuje.

Galime džiaugtis, kad yra jaunų
šeimų, kurios rėmė tautinius šokius.
Tikėkime, kad lietuviški tautiniai
šokiai išliks ilgus dešimtmečius mūsų

kartoms. Mes, vyresnieji, džiau-
giamės ir linkime daug daug darbščių
ir laimingų metų „Aušros” šokėjams
ir jų vadovams.

Parengė
Algis Antanėlis

Iš kairės: LR garbės konsulė Ingrida Bublienė, LB Ohio apygardos vicepir-
mininkas dr. Viktoras Stankus, AJC prezidentas Scott C. Matasar, Olivet Ins-
titutional Baptist Church dvasininkas Rev. Jawanza Colvin, rabinas Joshua Ca-
ruso, JAV senatoriaus Sherrod Brown atstovė Meredith Turner.

Lee C. Shapiro nuotr.

Cicunas Logen, Lauren Lynch, Emmla Lynch ir Katie
Stark. Algio Praičio nuotr.

Šių metų Vasario 16 d. minėjimą veda Omaha LB pirmi-
ninkė Danguolė Antanėlis-Hanson.
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Kokia valdžios kaina?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Praėjusią savaitę dar buvo neaišku, ar Arūno Valinsko siekis tapti
kultūros ministru – dar vienas megalomanijos proveržis, ar dings-
tis griauti valdančiąją koaliciją. A.Valinskas linkęs pervertinti sa-

vo galimybes. Reikia prisiminti jo liūdnai pasibaigusias pastangas kandi-
datuoti į prezidentus arba bergždžią viltį išlikti Seimo pirmininku, kai
sulaukė vos dvidešimties Seimo narių palaikymo. Gal tikėjosi, kad prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė paskirs jį ministru?

Abejonių neišsklaidė A. Valinsko veiksmai penktadienį. Jis neatsiėmė
savo kandidatūros, nors D. Grybauskaitė pareiškė, kad nepatvirtins jos. Ir
suskubo įžeisti prezidentę teigdamas, jog laukia ne „kažkokios įskaudin-
tos, bobiškos nuomonės, o oficialių valstybės vadovės argumentų”. Tačiau
A. Valinskas aiškino, kad jo frakcija nepasitrauks iš koalicijos. Nėra pag-
rindo tuo abejoti, nes bent iki penktadienio jis nesitarė su opozicija dėl pe-
rėjimo į šios stovyklą.

Savo veiksmais A. Valinskas įstūmė Permainų koaliciją į labai nepa-
togią padėtį. Nors premjeras Andrius Kubilius buvo tvirtinęs, kad, vykdy-
damas koalicijos susitarimą, teiks A. Valinsko kandidatūrą, sekmadienį jis
pranešė to nedarysiąs. Nežinia, kaip partneris reaguos, ar pasitrauks iš
koalicijos.

Kai kuriems to nepakaktų. Jų nuomone, Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai (TS-LKD) seniai turėjo nutraukti ryšius su A. Va-
linsku ir jo partija. Išvis buvo klaida pakviesti Tautos prisikėlimo partiją
į koaliciją. Esą save gerbianti partija turi laikytis principų ir nebendra-
darbiauti su tokia neaiškia grupe.

Galima ginti šią kategorišką nuostatą nurodant, kad rinkėjų balsas
nuvertinamas ir iškreipiamas, kai sudaromos neaiškios koalicijos. Bal-
suojama už viena, o gaunama kita. Atiduodi balsą TS-LKD, nes esi nepa-
tenkintas socdemų valdymu, ir staiga konservatoriai palaiko kairiųjų val-
džią (kaip 2K laikais) arba kviečia juos į koaliciją. Rinkėjas gali priekaiš-
tauti, jog balsuodamas už TS-LKD neįsivaizdavo, kad balsuoja ir už koali-
ciją su „valinskininkais” ar socdemais. Jei būtų žinojęs, būtų balsavęs
kitaip.

TS-LKD labiau už kitas partijas mini principus ir vertybes, kurios ne-
va grindžiamos užsienio, šeimos ir kitų sričių politika. Bet kokiais princi-
pais remiamasi renkantis partnerius? Ar čia politikos laukas, kuriame
negalioja jokie principai, kur viskas leidžiama?

Neseniai TS-LKD buvo priekaištaujama dėl koalicijos susitarimo su
Valstiečių liaudininkų sąjunga (VLS). VLS įsipareigojo palaikyti Vyriau-
sybę, o koalicija patenkino VLS prašymus dėl įvairaus atlygio. Esą kon-
servatoriai buvo papirkti ir parsidavė.

Tačiau partija, kuri atsisakytų daryti nuolaidų arba bendrauti su
kitokius principus palaikančiomis partijomis, kuriai jos „politinės skaisty-
bės” išsaugojimas rūpėtų labiau negu programos įgyvendinimas, greitai
netektų įtakos, tad išduotų savo rinkėjus. Politinės partijos nėra funda-
mentalistų sektos.

Dauguma rinkėjų, balsavusių už TS-LKD, 2008 metais nuo jų nusi-
gręžė, nes buvo nepatenkinti konservatorių valdymu. Nusivylė ir dalis iš-
tikimiausių rinkėjų. Tačiau nemažai dar džiaugiasi, kad konservatoriai,
gal ir pažeisdami kokius nors neaiškiai formuluotus principus, sudarė
koaliciją, pakvietė į ją A. Valinską, priėmė skaudžių, bet Lietuvai reika-
lingų sprendimų.

Šiems ištikimiems rinkėjams TS-LKD verta kritikos ne todėl, kad per
daug bendravo su netinkamomis politinėmis jėgomis, bet dėl to, kad per
mažai dėmesio skyrė koalicijai išlaikyti, neteikė pirmenybės naujų part-
nerių paieškoms, tad didėja tikimybė, jog koalicija žlugs, neatlikusi dalies
svarbiausių uždavinių – nepažabojusi korupcijos, nepašalinusi stagnato-
rių valdžios aparato, nepakankamai pertvarkiusi energetiką.

Kokia kaina galima siekti valdžios? Kada kompromisai būtini, sie-
kiant įgyvendinti valstybei svarbius tikslus? Kada kompromisai nebetar-
nauja bendriems interesams, o tik sudaro sąlygas patekti į valdžią ar joje
likti? Riba tarp pateisinamų ir nepateisinamų kompromisų yra, nors ją
labai sunku nubrėžti, o skirtingų pažiūrų žmonės skirtingai ją nubrėžia.

Kadaise TS-LKD buvo raginami su socdemais sukurti didžiąją koali-
ciją. Tokia koalicija būtų tvirta, bet jos kaina – per didelė. Socdemų grįži-
mas reikštų kovos su stagnacija ir korupcija nutraukimą. Gal į valstybės
tarnybą negrįžtų buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadas
Romualdas Boreika, vidaus reikalų viceministras Stanislovas Liutkevi-
čius, atstatydinti neveiksmingi prokuratūros tarnautojai, tačiau būtina
kadrų kaita būtų sustabdyta, liautųsi kiekvienai valstybei reikalingas
aukštų pareigūnų peržiūrėjimas, nebebūtų galima atsikratyti tų, kurie
mums davė „Leo LT”, taikstėsi su neveiksminga prokuratūra ir teisė-
sauga, energetine Lietuvos izoliacija ir t. t. Koalicija su socdemais pažeistų
esminius TS-LKD principus. Nukelta į 9 psl.

VITALIJ PORTNIKOV

Balandžio 27 dieną Rusijos ir Uk-
rainos parlamentai turėjo balsuoti už
Charkovo sutartį, kurią pasirašė
Dmitrij Medvedev ir Viktor Januko-
vyč. Rusijos politikai kalba apie isto-
rinę, ukrainiečiai – apie ekonominę
šios sutarties reikšmę. Tačiau keistu
būdu niekas nenori rimčiau apmąs-
tyti tokio susitarimo politinių pada-
rinių. (Pagal šią sutartį Ukraina įsi-
pareigojo 25 metams pratęsti Rusijos
Juodosios jūros laivyno bazės Sevas-
tapolyje nuomos sutartį su galimybe
po to ją pratęsti dar 5 metams. Mai-
nais už tai Rusija įsipareigojo Ukrai-
nai 30 proc. sumažinti jai tiekiamų
gamtinių dujų kainą. – A.N.)

Taip jau yra buvę 2004 metais.
Tada Rusija buvo pasiruošusi parem-
ti V. Janukovyč kaip iš didžiosios poli-
tikos besitraukiančio Leonid Kučma
įpėdinį. Tačiau tuomet „savo” kandi-
dato rėmėjų štabe, beje, jam vadova-
vo D. Medvedev, gimė įsitikinimas,
kad naujasis Ukrainos prezidentas
turi būti kitoks nei L. Kučma. Jam
esą nereikia palikti judėjimo laisvės,
nevalia, kad jis galvotų, jog Ukraina –
tai ne Rusija, jis turi nedelsdamas
pažadėti Rusijai viską, ko tik ji nori.

Viskas taip ir vyko: buvo parašy-
tas tekstas, kurį V. Janukovyč viešai
perskaitė Rusijos politechnologų su-
rengtame susitikime su rusiškų lei-
dinių redaktoriais. Viktor Juščenka
šalininkai iki tol vargo, įtikinėdami
ukrainiečius, kad V. Janukovyč atsto-
vauja Rusijos interesams, o po šio
įvykio nuo pastarojo nusisuko nema-
ža dalis ukrainiečių.

Labai daug pastangų ir laiko
reikėjo V. Janukovyč, idant jis įrody-
tų, kad yra savarankiškas politikas,
kuris nekelia pavojaus savo valstybei,
jog nesudarys jokių Ukrainai nepa-
lankių sutarčių. Aišku, „oranžinių”
rinkėjų jis neįtikino, tačiau per šiuos
rinkimus viską lėmė abejojančių uk-
rainiečių balsai. Būta tikrai daug
žmonių, kurie pavargo nuo V. Juš-
čenka ir J. Tymošenko populizmo ir

V. Janukovyč vertino kaip rūstų pro-
fesionalą, o 2004 metais V. Juščenka
laikė tikru reformatoriumi. Svarbu
suprasti, kad ne vien tik aklas „bal-
tųjų-mėlynųjų” (ištikimų rinkėjų)
palaikymas, bet ir abejojančiųjų bal-
sai padėjo V. Janukovyč tapti prezi-
dentu.

Tačiau Rusija ir vėl paskubėjo.
Neaišku tik kodėl? Kam reikėjo taip
skubėti pasirašyti sutartį dėl laivyno
Kryme? Jis juk ir taip ten turėjo būti
mažiausiai iki 2017 metų. V. Janu-
kovyč tik ką tapo prezidentu ir nesi-
ruošia atsistatydinti. Kitas dalykas –
Juodosios jūros laivynas šiandien –
sunkiai ant vandens išsilaikantis
šlovingos karinės praeities muziejus.
Tai, koks jis bus dar po 30 metų,
sunku net įsivaizduoti.

Ar buvo kita išeitis? Jei norima
išlaikyti laivyną, aišku, kad buvo.
Reikėjo perplukdyti laivyną ten, kur
jis galėtų būti modernizuotas. Buvo
galima pasirašyti sutartį dėl bazės,
kurioje po 2017 metų galėtų būti mo-
dernizuotas laivynas, nuomos. Dabar
jau viskas – 30 metų laivynas rūdys
Sevastopolyje.

Ukrainos opozicijai ši sutartis –
nelaukta dovana. Daugiau neberei-
kės įrodinėti, kad V. Janukovyč nepa-
sikeitė. Dar prieš kelias dienas ka-
ringa J. Tymošenko ir jos aplinkos
laikysena kėlė ironišką šypseną. Da-
bar karinga tapo visa opozicija, nes
tai populiaru, suprantama rinkėjams.
Tas, kuris sugebės šiandien aršiau-
siai oponuoti V. Janukovyč, labai tikė-
tina, taps kitu Ukrainos prezidentu.
Rusijai esą palankios sutarties pasi-
rašymo kritika Ukrainoje taps svar-
biu politiniu koziriu.

Atsiteisimas gali būti ankstyves-
nis nei manoma. Jau 2012 metais
opozicija turės galimybę laimėti par-
lamento rinkimus. Pavojinga tai, kad
sudėtinga Ukrainos santykių su Ru-
sija svarstyklė dabar tiek palinkusi į
rytus, kad netrukus gali būti staigus
judesys į kitą pusę.

Net nekeliu klausimo, ar Char-
kovo sutartis atitinka Ukrainos na-
cionalinius interesus, tačiau žinau ir
tai, kad ji neatitinka ir Rusijos
interesų.

Pagal www. grani.ru parengė
Andrius Navickas

Bernardinai.lt

Vitalij Portnikov – Ukrainos žur-
nalistas, dirbantis laikraštyje ,,Neza-
visimaya Gazeta”. Bendrabarbiauja
su ,,Laisvos Europos radijumi”.

KVAILA SUTARTIS TARP
RUSIJOS IR UKRAINOS

Net nekeliu klausimo,
ar Charkovo sutartis ati-
tinka Ukrainos nacionali-
nius interesus, tačiau ži-
nau ir tai, kad ji neatitinka
ir Rusijos interesų.

Sevostopolis, Ukraina.
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Lietuvoje, skirtingai nei JAV, Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų seno-

vės. Šią dieną motinas sveikina vaikai ir vyrai, tądien jie stengiasi už jas atlikti visus namų ruošos darbus. Motinos diena ne šiaip sau
švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė,
kad būtų derlinga, kai žemė pasipuošia gražiausiais žiedais nepamirštamos ir motinos. Nepamirškite ir Jūs, vaikai, pasveikinti savo
mamytes su šia gražia švente.

Redaktorė

Čikagos lituanistinės mokyklos mokinių mamytės aktyviai dalyvauja mokyklos
gyvenime. Nuotraukoje: šeštokų mamytės rodo savo vaikams, kad jos taip pat
moka šokti.                                               Laimos Apanavičienės nuotr.

DANGUOLÈ JURGUTIENÈ

Mamytei

Mamyt, brangi mamyte,
ši diena Tau skirta –
vaikai linksmai pasveikina
su šokiu ar daina.

Mamyte, ak mamyte
Nemoku aš vaidint,
Nemoku dar ir šokt
Ar tau vainiką pint.

Mamyt, brangi mamyte,
žinok, Tave myliu
ir iš visos širdelės
Tau groju bei gaidų.

Mamai

Mama, tu greita kaip pavasario vėjelis.
Mama, tu linksma kaip čiurlenantis upelis.
Mama, tavo plaukai kaip saulės kaselės,
O lūpos kaip raudonos roželės.

Mama, tavo balsas kaip vieversio dainelė.
Mama, tavo rankos švelnios kaip pienės galvelės.
Mama, tavo akys lyg gilus šaltinėlis,
O šypsena lyg saulės spindulėlis.

Raminta Dirvanauskaitė, 5 kl.
Viršužiglio pagrindinė m-kla

Jaunųjų Respublikos kūrėjų
,,Poezijos rudenėlis”,

skirtas poeto J. Graičiūno atminimui

MARTINAITIS, MARCELIJUS

Tu numegzk man, mama, kelią
Iš spalvų, balsų ir spindulių.
Iš mirties, iš kur sugrįžt negalima,
Kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu.

Tu numegzk man tai, ką myliu,
Ir pavasarį – kaip tūkstantį malūnų.
Tu numegzk man, mama, tylą
Ir medžius, kokių nebūna.

Tavo numegztu keliu pareisiu, pasėdėsiu
Toks išvargęs nuo eilėraščių ir nuo klaidų.
Tu numegzki, kad jame nebūtų priešų,
Vienadienių ir lengvų draugų.

Tu pavasarį numegzk – kaip tūkstantį malūnų
Ant krantų ir ant kalvų žalių.
O jei kartais... Juk žinai, kaip būna –
Tu užklok mane keliu.

Pavasario gėlės mamai.                              
Laimos Apanavičienės nuotr.

Mano spalvotas pasaulis
Mano pasaulis yra labai spalvo-

tas. Ryte kai atsikeliu, pasaulis yra
geltonas, nes šviečia saulė. Žinau,
kad greitai man reikia eiti į mokyklą,
tai pasaulis pasidaro juodas. Man
liūdna, turiu palikti savo šuniuką ir
sesytę namuose, o pati turiu eiti į mo -
kyklą. 

Kai nueinu į mokyklą pasaulis
nusidažo kitomis spalvomis. Kai pa -
matau drau ges – pasaulis pasidaro
viol etinis, o kai  pamatau mokytoją –
vėl juodas. Laikas mokytis. Pirma pa -
moka – fizika. Pasaulis pasidaro rau -
donas. Man fizika kartais patinka, o
kartais negaliu pakęsti. Raudona
spal va man nemyli miau sia, net pati
šlykščiausia. 

Toliau turim istorijos pamoką,
pasaulis vėl violetinis. Man labai
patinka istorija. Vėliau turim anglų
kalbą. Pasaulis pasidaro žalias. Anglų
kalba yra labai lengva. Po anglų kal-

bos pietaujame. Pasaulis pasidaro
mėlynas! Tai mano mylimiausia spal-
va. Per pietus  aš valgau ir plepu su
sa vo draugėmis.

Po pietų – matematika. Pasaulis
pasidaro raudonas. Matematika yra
gana lengva, bet man labai nepatin-
ka. Po matematikos yra skaitymas.
Skai tymas man labai patinka, pa-
saulis pasidaro vėl mėlynas. O po
skai tymo einam namo. 

Pagaliau, mano pasaulis pasidaro
spalvotas. Kai grįžtu namo, sesė žai -
džia su šuniuku, o mamytė daro val-
gyti. Mano pasaulis nusidažo visomis
gražiausiomis spalvomis. Aš pa žai -
džiu su savo sese, ir jau laikas miego -
ti. Pasaulis pasidaro tamsiai mėlynas.

Aš užmerkiu akis ir žinau, kad
ry toj bus tas pats.

Diana Melstrad
ČLM 4B klasė

Dailininkė Danguolė Šeputaitė-Jur-
gutienė ,,Toliau visko”, 1997.
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TOM MCNAMEE

Raimunda Karėnienė pirmąjį
laišką „Chicago Sun-Times” redakci-
jai parašė 1984 m. vasario 13 d.: „Per
televiziją kiekvieną vakarą parodoma
tiek daug prastų laidų. – tuo metu
rašė ji. – Kodėl televizijos kanalai
mums neparodo to, ko mums iš tiesų
reikia: pusės valandos fizinių prati-
mų žmonėms, kurie visą dieną pralei-
džia sėdėdami prie stalų ir neturi nei
laiko, nei pinigų brangiems sporto
klubams.” Šie Karėnienės žodžiai
buvo pranašiški, dabar tokių pro-
gramų jau netrūksta.

Per paskutiniuosius du dešimt-
mečius ,,Chicago Sun-Times” paskel-
bė per 100 Karėnienės laiškų: pasver-
tų, apgalvotų, kartais išreiškusių ne-
pasitenkinimą, kartais – smalsumą.
Paskutinis Raimundos laiškas „Chi-
cago Sun-Times” buvo išspausdintas
2006 m. liepos 6-ąją. Karėnienė žino-
jo, kaip rašyti paprastai, bet gerai. 

Praėjusį sekmadienį (kovo 28 d. –
Red.) 83-ių sulaukusi laiškų autorė
iškeliavo į Amžinybę. Jos laidotuvių
metu susirinkusieji galėjo pamatyti
daugybę kopijų laiškų, kuriuos ji
buvo parašiusi į laikraščius.

Laikraščių nekrologuose įprasta
paminėti bendradarbių ar korespon-
dentų netektis. Tačiau iki šiol neteko
matyti nekrologo, skirto ilgamečiams
laiškų rašytojams. Nors jų svarba
kiekvienam laikraščiui – nenusako-
ma.

Raimunda Karėnienė gimė Lie-
tuvoje, per Antrąjį pasaulinį karą
kartu su tėvais ir seserimi pasitraukė
į Vakarus, penkerius metus gyveno
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 1949
m. šeima atvyko į JAV ir apsistojo
Čikagos Marquette Park rajone, ku-
riame tuo metu gyveno didelė lietu-
vių bendruomenė.

Su savo būsimu vyru Petru Ka-
rėnu Raimunda susipažino išvykoje į
Union Pier, MI, tarp lietuvių neretai
vadintoje „Lietuviškąja Rivjera”.
Kartu su vyru užaugino tris vaikus
Ray, Claudia ir Peter Jr.

Daugelį metų Raimunda Karė-
nienė dirbo dokumentų specialiste
inžinerijos įmonėje „Sargent and
Lundy”, į kurios biurą Čikagos centre
vykdavo kas rytą. Viename iš anks-
čiausiai rašytų jos laiškų Raimunda
skundėsi savo rytiniu važiavimu: „Ar
kas nors kada matė, kaip mes važiuo-
jame Archer gatvės autobusu Nr. 62?
Sardinės turi daugiau vietos.”

Kodėl Karėnienė pradėjo rašyti

viešus laiškus? Manau, jog gyvenus
tokiose vietose, kur laisvas žodis bu-
vo pavojingas, ji labiau nei bet kuris
kitas, vertino jo vertę. Raimundos sū-
naus Ray nuomone, rašyti ji greičiau-
siai pradėjo iš nuobodulio ir iš noro
pasakyti atvirai tai, ką galvojo. Rai-
mundos Karėnienės laiškų temos
įvairiausios: ji rašė apie nelegalias
ugnies salves per Liepos 4-ąją, apie
buvusį Sovietų Sąjungos prezidentą
Michail Gorbačiov, apie rasinę tole-
ranciją, rašė, norėdama pagerbti
žiauriai nužudytą moterį ir dar dau-
geliu kitų temų. Paskutinį Karėnie-
nės laišką „Chicago Sun-Times” išs-

pausdino 2006 m., tačiau pastoviau
rašyti laiškus Raimunda apstojo
1990-aisiais. Sūnaus manymu, grei-
čiausiai ji labiau paniro į sodo darbus,
o gal ir laikraštis daugiau nespaus-
dindavo jos laiškų. Juk į laiškų skyrių
dažnai pakliūva tik nedidelė dalis
visų gaunamų laiškų. 

Tačiau geras laikraštis visada
vertina gerą laiškų autorių. 

Sutrumpinta.

Iš anglų kalbos vertė 
Aurelija Tamošiūnaitė

Laiškų rašytoja, nebijojusi
pasakyti tai, ką galvoja

Š. m. kovo 20 d. Los Angeles Šv.
Kazimiero parapijos patalpose rinko-
si lituanistinės mokyklos mokiniai
ir tėveliai, garbingi svečiai iš Čikagos
ir net Lietuvos! Rinkosi ir naujai
išrinkta Lietuvių tautinio šokio insti-
tuto taryba (dabar jau teisėtai pava-
dinta LFDI, Inc.) su tikslu pasi-
skirstyti valdybos pareigomis ir ap-
tarti tolimesnę veiklą.

Naujos 2010–2014 metų kadenci-
jos LTSI valdybą sudaro: pirmininkė
Danguolė Varnienė (Los Angeles), vi-
cepirmininkas Tomas Mikuckis (Bos-
ton), sekretorė Daina Žemaitaitytė
(Los Angeles), iždininkė Vida Brazai-
tytė (Čikaga) ir narys Gintaras Grin-
kevičius (Čikaga). Džiugu, kad išrink-
tieji valdybos nariai atstovauja net
kelioms kartoms, Amerikos vakari-
niui, rytiniui pakraščiams ir gausiai
Čikagai.

Posėdžiaudama gražią pavasario
dieną valdyba aptarė tolimesnius
veiklos planus. LTSI misija yra įgy-
vendinti mūsų išeivijos šokių šventes,
skatinti šokių grupių išsilaikymą bei
suteikti medžiagą ir progų vadovams
ir mokytojams pasitobulinti. 

LTSI kartu su JAV LB Krašto
valdybos pirmininku Vytautu Maciū-
nu jau nuo pereitos vasaros užmezgė
ryšius ir ėmė kalbėti su Bostono vei-
kėjais apie galimybę jų mieste 2012
metais ruošti XIV Lietuvių šokių
šventę. Džiugu pranešti, kad jau vei-
kia Bostono šokių šventės organizaci-
nis ruošos komitetas! Jo pirmininkas
Marius Žiaugra užtikrino, kad šiuo
metu jau tariamasi dėl salės ir vieš-

bučių nuomos.
LTSI rūpinasi būsimos šventės

programa. Jau yra išrinkti meno
vadovai: Vida Brazaitytė iš Čikagos ir
Romas Jonušonis iš Toronto, pasi-
ruošę įsijungti į darbą. LTSI planuoja
būsimus šokių kursus, kurie įvyks
Dainavos stovyklavietėje 2011 m. va-
sarą. Jų tikslas – paruošti šven-
tei vadovus, mokytojus, šokėjus.
Džiaugiamės, kad bendradarbiavi-
mas ir visų mūsų pastangos ir vėl at-
ves mus į šokių šventę – pirmąkart
rytinio pakraščio ,,lietuviškoje sosti-
nėje” Boston mieste!

LTSI pirmininkė D. Varnienė
ypač džiaugiasi, ,,kad tęstinumas pra-
žydo kaip gėlė iš sėkmingos Los An-
geles 2008 m. suruoštos XIII Šokių
šventės ir kad LTSI tobulina savo
veiklą. Padidėjo mokytojų ir vadovų
skaičius, pagerinome tinklalapį, su-
vežėme ir tvarkome archyvus Pasau-
lio lietuvių centro patalpose, Lemont.
Planuojame išleisti leidinių, kurie
padės visiems šokių vienetams – di-
deliems ir mažiems – išsilaikyti. Mū-
sų jaunimas labai laukia tokių pro-
gų susirinkti  – pabendrauti per lietu-
viškus tautinius šokius!

Norime, kad atgytų būreliai ir
grupės Florida, New Jersey valstijose
ir gal net naujose vietovėse kaip Te-
xas, Georgia ar kitur, kur yra naujų
imigrantų ir kuriasi mokyklėlės. Lau-
kiame visų!” – užtikrino D. Varnienė.

Kviečiame visus tautinių šokių
mylėtojus aplankyti mūsų tinklalapį
adresu: www.lttsi.org 

LTSI informacija

Visi keliai veda į Bostoną!

Los Angeles jaunimo ansamblio LB ,,Spindulio” mokytojai ir LTSI valdyba
2010 m. kovo 20 d. (iš k. į d.): Linas ir Regina Polikaičiai, Vida Brazaitytė, To-
mas Mikuckis, Danguolė Varnienė, Gailė Radvenytė-Hayden, Gintaras Grin-
kevičius, Daina Žemaitaitytė, muz. Viktoras Ralys, Dana Augutė-Scola ir Rita
Žukienė.

Naujoji LTSI valdyba (iš k. į d.): I eilėje Daina Žemaitaitytė, Danguolė Varnie-
nė, Vida Brazaitytė; II eilėje Tomas Mikuckis ir Gintaras Grinkevičius.

Kiekvienas laikraštis vertina savo skaitytoją. Bet ypač vertina skaitytoją,
kuris rašo laiškus, komentuoja patikusius ar nepatikusius straipsnius, drą-
siai reiškia savo nuomonę. Vieną tokią skaitytoją-laiškų rašytoją turėjo ir
,,Chicago Sun-Times”. Tai – lietuvė Raimunda Karėnienė (Karėnas), gyvenusi
Marquette Park rajone, kovo 28 d., sulaukusi 83-ejų metų, iškeliavusi į Amži-
nybę. ,,Chicago Sun-Times” balandžio 4 d. jai paskyrė visą straipsnį.

Redakcija 

Raimunda Karėnienė (Karėnas).

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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Atkelta iš 1 psl.
visoms vienodus reikalavimus. Šalis
turi ro-dyti politinę valią ir piliečių
pritari-mą narystei, taip pat įrodyti
partne-riams, jog yra tam pasiren-
gusi, įvyk-džiusi reikalingas
demokratijos ir ekonomines pert-
varkas”, – kalbėjo D. Grybauskaitė.

Susitikusi su NATO generaliniu
sekretoriumi Lietuvos vadovė pabrė-
žė oro policijos misijos svarbą Baltijos
šalims. Generalinis sekretorius pati-
kino Lietuvos vadovę, kad, jo įsitiki-
nimu, Baltijos šalių oro erdvės ap-
sauga yra ilgalaikis NATO įsipareigo-

jimas.
,,Lietuva pasiryžusi kartu su ki-

tomis Baltijos valstybėmis aktyviai
prisidėti prie šios misijos, užtikrin-
damos logistinę ir aprūpinimo para-
mą NATO partnerių pajėgoms”, – pa-
brėžė prezidentė D. Grybauskaitė.

Pasak šalies vadovės, Lietuva
vienintelė iš Baltijos šalių turi tinka-
mą bazę NATO karo lakūnams ruoš-
ti, ką taip pat būtina išnaudoti.
NATO generalinis sekretorius itin
aukštai įvertino Lietuvos indėlį Afga-
nistane, padedant kovoti su teroriz-
mu ir atkuriant Goro provinciją.

D. Grybauskait∂: svarbiausiu NATO tikslu 
turi išlikti saugumo užtikrinimas 

VDU siekia tapti lietuvi¨ išeivijos centru

Atkelta iš 1 psl. jog
ameri-kiečiai taip pat tai pastebi.
„Nežinau nė vieno žmogaus, kuris
norėtų blogų santykių su kaimynais
ir ta pačia Ru-sija. Tik iki šiol
požiūris iš Rusijos pu-sės buvo visai
kitoks, nebuvo jokio noro priimti
tikrovę, kad mes esame NATO,
Europos Sąjungos nariai. Bu-vo visai
kitokia retorika, nežinau, ar ji
pasikeitė nuoširdžiai, bet tuos po-
kyčius matome. Nenoriu mokyti mū-
sų kaimynų, bet tikrai ne NATO, ne
Lietuva yra grėsmės Rusijai, grėsmės

yra visai kitos, ir Rusija turbūt jas ge-
riau žino negu mes. Manau, anksčiau
ar vėliau tai bus suprasta”, – kalbėjo
ministrė. 

Pasak R. Juknevičienės, JAV ad-
ministracijos atstovas patikino, kad
balandžio pradžioje pasirašyta naujo-
ji Maskvos ir Washington sutartis dėl
branduolinių atsargų mažinimo nėra
susijusi su B. Obama administracijos
įvykdytais pokyčiais JAV priešraketi-
nės gynybos sistemoje, kurios ele-
mentai turi atsirasti ir Rytų bei Vi-
durio Europoje.

Ministr∂: Lietuva su JAV bendradarbiauja
kaip niekada gerai 

Londonas, balandžio 28 d.
(,,Reuters”/BNS) – Baltijos valstybė-
se, ypač Latvijoje, gali smarkiai pa-
daugėti sergančiųjų tuberkulioze, nes
dėl didelio ekonomikos nuosmukio,
sukelto pasaulinės finansų krizės,
šiose šalyse sveikatos apsaugai skiria-
ma mažiau lėšų, nurodė mokslininkai. 

Didžiosios Britanijos Karališko-
sios draugijos žurnale ,,Interface” pa-
skelbtos studijos autoriai ištyrė rece-
sijos poveikį šios itin užkrečiamos li-
gos plitimui praeito amžiaus 10-to
dešimtmečio pradžioje, kai subyrėjo
Sovietų Sąjunga. Mokslininkai nusta-
tė, kad ekonomikos nuosmukis ir už-
sikrėtimo tuberkulioze atvejų skai-
čius yra glaudžiai susiję, todėl tikėti-
na, kad panašus scenarijus gali susik-
lostyti dėl pastarosios krizės. 

,,Paprastai kalbant, mažiau pi-
nigų skiriama valstybinei sveikatos
apsaugai”, – sakė šiai studijai vadova-
vęs Nimalan Arinaminpathy iš Oks-
ford universiteto. 

Tuberkuliozė, kurią sukelia bak-
terijos, yra viena iš trijų pagrindinių
su skurdu susijusių ligų. Kitos dvi –
tai AIDS ir maliarija. Mokslininkų
sukurti matematiniai modeliai, pa-
grįsti ekonomikos duomenimis ir tu-
berkuliozės statistika, rodo, kad Lat-
vijoje, Estijoje ir Lietuvoje užsikrėti-
mo tuberkulioze atvejų gali gerokai
pagausėti. Tyrėjų duomenimis, per
ankstesnį recesijos ir ekonomikos at-
sigavimo laikotarpį užsikrėtimų šia
liga skaičius Latvijoje šoktelėjo vidu-

tiniškai 200 atvejų šimtui tūkstančių
gyventojų. Lietuvoje tuberkulioze
sergančiųjų pagausėjo 130, Estijoje –
75, Rusijoje – 40 atvejų šimtui tūks-
tančių gyventojų. 

Jeigu tuberkuliozės epidemiolo-
gija ir kontrolė 2009 m. tiek pat buvo
susijusi su ekonomika, kaip ir 1991
m., Baltijos šalims, ypač Latvijai, vėl
gresia užsikrėtimo ir mirties nuo tu-
berkuliozės atvejų pagausėjimas”, –
rašo studijos autoriai. 

,,Tuberkuliozės išplitimas bet
kuriame regione kelia susirūpinimą
kaimyninėms šalims, o mūsų dieno-
mis žmonės labai daug keliauja, todėl
ši problema taip pat tampa tolimes-
nių šalių rūpesčiu”, – sakė N. Arina-
minpathy. 

2008 metais nuo tuberkuliozės
pasaulyje mirė 1,8 mln. žmonių – vi-
dutiniškai po 5,000 per dieną. Mano-
ma, kad šią ligą sukeliančiomis bak-
terijomis iš viso yra užsikrėtę dau-
giau 2 mlrd. žmonių, tačiau daugeliu
atveju tuberkuliozės požymiai nepa-
sireiškia. Kai kuriose šalyse apkar-
pius sveikatos apsaugos  finansavi-
mą, vaistų prieinamumas taip pat ga-
li smarkiai sumažėti. Ne visi ligoniai
laikosi nustatyto gydymo režimo, to-
dėl vystosi ir vis labiau plinta vais-
tams atsparios tuberkuliozės atmai-
nos, o Pasaulinė sveikatos organizaci-
ja (PSO) paragino šalis skubiai steigti
laboratorijas, kurios padėtų suvaldyti
šių pavojingų infekcijų protrūkį. 

Dublinas, balandžio 28 d. (URM
info) – Lietuvos ambasadorius Airijoje
Vidmantas Purlys balandžio 27 dieną
įteikė pirmuosius Lietuvos pasus, iš-
duotus ambasados Dubline. Pasai
įteikti Airijoje gyvenančioms trims
seserims Lietuvos pilietėms. 

Įteikdamas pasus, ambasadorius
V. Purlys palinkėjo merginoms būti
aktyviomis Lietuvos pilietėmis, sau-
goti ir puoselėti gimtąją kalbą, lietu-
vių tautos papročius ir tradicijas.
Seserys ir jų tėvai džiaugėsi ne tik
gautais pasais, kuriuose juos išdavusi
įstaiga nurodyta ambasada Dubline,
bet ir labai trumpu laikotarpiu nuo
prašymų pakeisti pasą pateikimo iki
paso gavimo dienos.

2010 m. kovo mėnesį įsigaliojus
naujam dokumentų dėl paso išdavi-
mo ir keitimo pateikimo Lietuvos
diplomatinėms atstovybėms ir konsu-
linėms įstaigoms užsienio valstybėse
tvarkos aprašui, ambasadoms suda-
ryta galimybė vietoje priimti spren-
dimą dėl paso išdavimo ar keitimo.
Pagal anksčiau galiojusią tvarką do-
kumentai dėl paso išdavimo ar keiti-
mo buvo diplomatiniu paštu per Už-

sienio reikalų ministeriją  siunčiami
Migracijos departamentui, kuris ir
spręsdavo dėl paso išdavimo ar keiti-
mo. Pagrindinis pasikeitusios tvarkos
privalumas – pagreitėjęs pasų išdavi-
mas. Anksčiau pilietis, pateikęs am-
basadai arba konsulatui prašymą iš-
duoti ar pakeisti pasą, naujo paso
laukdavo kelis mėnesius. Dabar pa-
sas išduodamas daug greičiau.

Recesija gali paskatinti
tuberkuliozès plitimâ

� Îteikti pirmieji Lietuvos 
ambasados iõduoti pasai

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) –
Vyriausybė nusprendė skirti valstybi-
nę signataro rentą iš ambasadoriaus
pareigų Gruzijoje atšauktam Mečiui
Laurinkui. Renta buvusiam Valsty-
bės saugumo departamento vadovui
bus skaičiuojama nuo šių metų vasa-
rio 1 dienos, nes nuo nurodytosios da-
tos M. Laurinkus neturi draudžia-
mųjų pajamų. 

Minėta renta pagal Nepriklauso-
mybės Akto signatarų statuso įstaty-
mą signatarui, pageidaujančiam ją
gauti, gali būti skiriama ir mokama
tuo atveju, jeigu pretendentas neturi
draudžiamųjų pajamų. Valstybinė
signataro renta sudaro 50 proc. Sei-
mo nario pareiginės algos dydžio per

mėnesį. Atskaičius mokesčius signa-
tarai gauna per 2,700 litų per mėnesį.
Rentos šiuo metu mokamos daugiau
nei 60 signatarų ir 9 našlėms bei na-
šlaičiams. 

Nepaprastojo ir įgaliotojo amba-
sadoriaus diplomatinį rangą turintis
M. Laurinkus sausio 29 dieną buvo
atšauktas iš Lietuvos ambasadoriaus
Gruzijoje pareigų. Atšaukti šį amba-
sadorių pareikalavo prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Ji pareiškė, kad politi-
kavimas ir ambasadoriaus veikla nė-
ra suderinami. Anksčiau M. Laurin-
kus vadovavo ambasadai Ispanijoje,
prieš tai jis ėjo Valstybės saugumo de-
partamento generalinio direktoriaus
pareigas.

M. Laurinkus gaus signataro rentâ�

Atkelta iš 1 psl.             uni-
versiteto globojamam studentui, taip
pat ne-mokamai apgyvendins univer-
siteto bendrabutyje, suteiks galimybę
lan-kyti lietuvių kalbos pamokas”, –
sakė Z. Lydeka.

Stažuotei pasibaigus, už sėkmin-
gai atliktą praktiką VDU globotiems
šios programos studentams bus įteik-
ti VDU pažymėjimai, liudijantys apie
sėkmingai baigtą profesinę stažuotę
ir leidžiantys įskaityti akademinius
kreditus. Šie kreditai bus atitinka-
mai įvertinti studentui grįžus į JAV
ar Kanados universitetus. 

2010 m. stažuotę Lietuvoje atlik-
ti ketina 58 išeivijos lietuvių studen-
tai, šiemet jiems bus organizuota ir
plati Lietuvos pažintinė programa.
„Stažuočių programa skirta vienyti
mūsų išsibarsčiusią tautą, nors trum-
pam sugrąžinant išeivijos jaunimą į
lietuvišką visuomenę, suteikiant
jiems progą susipažinti su savo sri-
ties profesionalais iš Lietuvos. Prak-
tikos metu užsimezga ilgalaikis pro-
fesinis bendradarbiavimas, o grįžę į
namus studentai tarsi tampa Lietu-
vos ‘ambasadoriais’, nes tarp savo
bendraamžių skleidžia geras žinias
apie Lietuvą”, – apie šių stažuočių
naudą pasakojo JAV LB vykdomoji
vicepirmininkė Birutė Bublienė. 

VDU indėlis vienijant pasaulio
lietuvius neapsiribos vien veikla glo-
bojant studentų stažuotes, nes ši prog-
rama – tai didesnio socialinio projek-
to, pavadinto Pasaulio lietuvių aka-
demija, dalis. Pasaulio lietuvių aka-
demijos tikslas – burti lietuvių dias-
porą, skatinti išeivijos ir Lietuvos
mokslininkų bei studentų bendradar-
biavimą akademiniuose projektuose,
pritraukti besidominčius Lietuva ir
jos kultūra. Šis projektas vienija daug
veiklų: visus metus organizuojamus

kursus, mainų programas, stažuotes,
nuotolinio mokymosi galimybes. Kar-
tu tai – ir idėjinis darinys, atviras
įvairių klubų, sąjungų, bendruome-
nių sumanymams. 

„Trokštame, kad VDU taptų viso
pasaulio lietuvių akademiniu bran-
duoliu – to sieksime palaikydami
glaudžius ryšius, vykdydami kultū-
rinę ir vertybinę integraciją. Geogra-
finiai atstumai šiais laikais tampa ne-
be tokie svarbūs, kur kas svarbiau –
tarp nutolusių žmonių išlaikyti idėji-
nius ryšius. Kalbant apie lietuviškąją
tapatybę, mums svarbiausia ne gene-
tinis ryšys, o bendri interesai, domė-
jimasis Lietuvos kultūra ir mokslu”,
– apie šį projektą sakė jo vadovė Vida
Bagdonavičienė. 

Įvairios veiklos, palaikant ryšius
su lietuvių diaspora, VDU vykdomos
jau ne vienerius metus: 11 metų iš ei-
lės čia organizuojami lietuvių kalbos
vasaros kursai, 10 metų veikia VDU
Išeivijos studijų centras, kuriame
kaupiamas ir tiriamas lietuvių išeivi-
jos organizacijų ir atskirų asmenų
kultūrinis, politinis bei mokslinis pa-
likimas. Universitete neseniai pradė-
ta vykdyti Migracijos politikos ir lie-
tuvių diasporos studijų magistrantū-
ros programa, studentams sutei-
kianti išsamių žinių apie migracijos
procesus, lietuvių diasporos kultūrinį
ir intelektualinį paveldą. 

„Tikimės, kad įvairias iniciaty-
vas sujungsianti Pasaulio lietuvių
akademijos idėja padės šias veiklas
dar labiau išplėtoti. Šią vasarą, be
stažuočių programos, VDU imsis
vykdyti dar vieną iniciatyvą – vasaros
kursus ‘Refresh in Lithuania’, skir-
tus jungti visus užsienyje gyvenan-
čius lietuvius, atkurti jų ryšį su Tė-
vyne ir supažindinti su šiuolaikine Lie-
tuva”, – pasakojo V. Bagdonavičienė.
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nimis, sužeista 18 demonstrantų.
Neramumai kilo, kai saugumo pajė-
gos mėgino sutrukdyti raudonmarš-
kiniams išplėsti savo protestus į kelis
Tailando sostinės priemiesčius. Liu-
dininkų teigimu, karys galėjo kristi
bendros sumaišties metu nuo kitų
karių paleistos kulkos.

WASHINGTON, DC
Lapkritį pasirodys buvusio JAV

prezidento George W. Bush prisimi-
nimai apie darbą Baltuosiuose rū-
muose. Knygoje ,,Lemiami momen-
tai” (,,Decision Points”) G. W. Bush
jaunesnysis aprašo 14 sunkiausių
sprendimų savo valdymo metais, pir-
miausiai – po 2001 m. rugsėjo 11-
osios išpuolių, paskelbė leidykla
,,Random House”. 

* * *
Didžioji dauguma amerikiečių

nepatenkinti tuo, kaip JAV preziden-
tas Barack Obama vykdo šalies eko-
nominę politiką. Tai rodo viešosios
nuomonės tyrimo rezultatai. Baltųjų
rūmų šeimininko darbą ekonomikos
srityje neigiamai vertina 67 procen-
tai apklaustųjų, teigiamai – tik 33
proc. Apklausoje dalyvavo daugiau
kaip 2,700 JAV gyventojų.

* * *
JAV policija likvidavo nusikals-

tamą grupuotę, kontrabanda gabe-
nusią narkotikus iš Meksikos į Ari-
zona valstiją. Šioje valstijoje suimti
34 žmonės, kurie kaltinami neteisėtu
20 tonų marihuanos pervežimu per
sieną. Nusikalstamos grupuotės
veiklos tyrimas truko trejus metus,
pranešė JAV generalinė prokuratūra.
Tyrėjai nustatė, kad nusikaltėliai
gaudavo informacijos, kuri jiems leis-
davo išvengti netikėtų Amerikos poli-
cijos patikrinimų.

TEHERANAS
Penkių balų žemės drebėjimas

sukrėtė Irano pietinę Hormozgano
provinciją, tačiau pranešimų apie
nukentėjusius žmones negauta. Po-
žeminiai smūgių epicentras buvo
netoli Rujdaro miesto, esančio už
maždaug 1,000 kilometrų nuo Tehe-
rano.  Iranas ir jo sostinė yra ant
kelių didelių tektoninių lūžių, todėl
šioje šalyje neretai įvyksta žemės
drebėjimų, kai kada – labai stiprių. 

Pasaulio naujienos

MINSKAS
Baltarusijos vadovas Aleksandr

Lukašenka neatmeta galimybės, jog
Rusija ir Vakarai mėgins kištis į 2011
m. prezidento rinkimų kampaniją,
todėl pataria savo rinkėjams ,,neatsi-
palaiduoti”, įspėdamas, kad valdžia
šalyje gali pasikeisti pagal Kirgizijos
scenarijų. 

OSLAS
Po kelis dešimtmečius trukusių

ginčų Norvegija ir Rusija susitarė dėl
savo jūros sienos Arktyje. Norvegija
ir Sovietų Sąjunga, o vėliau Rusija
nuo 1970 m. derino sutartį, kuri tarp
jų dalija 176,000 kvadratinių kilo-
metrų teritoriją Arktyje ir Barenco
jūroje, kur yra gausu naftos ir dujų
atsargų. Dabar prieštaringai vertina-
ma teritorija beveik vienodomis da-
limis padalinta tarp abiejų pusių. 

MASKVA
Washington neprieštarauja, kad

Rusija ir Venesuela plėtotų karinį-
techninį bendradarbiavimą, pareiškė
JAV ambasadorius Maskvoje John
Beyrle.  ,,Mūsų susirūpinimas susijęs
su tuo, kad Venesuela perka ginklus
didesniais nei jos kaimynės Lotynų
Amerikoje kiekiais”, – sakė J. Beyrle.
Ambasadorius taip pat paneigė nuo-
monę, kad JAV prieštarauja Rusijos
ketinimui pirkti Prancūzijoje moder-
nų karinį laivą ,,Mistral”, iš kurio
gali kilti sraigtasparniai.

* * *
Europos Sąjunga ir JAV įves

vienašališkus apribojimus Iranui,
jeigu Jungtinės Tautos nesiims prie-
monių prieš Teheraną, teigia Suomi-
jos užsienio reikalų ministras Ale-
xander Stubb. Suomijos ministro
nuomone, Iranas nenori bendradar-
biauti su tarptautine bendrija.

BANKOKAS
Padėtis Bankoke vėl aštrėja. Per

gatvių mūšius su demonstrantais
žuvo vienas karys. Oficialiais duome-

EUROPA

Washington, DC, balandžio 28
d. (BNS) – Jungtinių Valstijų banko
,,Goldman Sachs” vadovai JAV Se-
nate neigė prisidėję prie šalies finan-
sų krizės lažindamiesi, kad jų vado-
vaujamo banko parduodami inves-
ticiniai produktai nuvertės.

Senato Nuolatinis tyrimų pako-
mitetis apkaltino ,,Goldman Sachs”
vykdomąjį direktorių Lloyd Blank-
fein ir kitus banko vadovus neetišku
elgesiu tuo metu, kai amerikiečiai
neteko darbų ir namų. Tuo tarpu L.
Blankfein teigia, kad banko klientai
norėjo rizikos, ,,tai jie ir gavo”.

Kelias valandas trukusios prie-
šiškos apklausos metu ,,Goldman
Sachs” vadovai buvo apkaltinti pre-
kiavę kai kuriais investiciniais pro-
duktais, kuriuos kai kurie banko dar-
buotojai laikė ,,šiukšlėmis”. Nuola-
tinio tyrimų pakomitečio pirminin-
kas senatorius Carl Levin pareiškė,
kad ,,Goldman Sachs” Amerikos vi-
suomenei padarė didžiulės žalos.

Visas skandalas kilo dėl to, kad
,,Goldman Sachs” investuotojams
pardavinėjo hipotekinius vertybinius

popierius nepranešdamas, kad tokius
vertybinius popierius parinkdavo ri-
zikos draudimo fondas, lažinęsis, kad
tokie vertybiniai popieriai nuvertės.

K. Levin teigimu, banko ,,netin-
kamas egzotiškų ir sudėtingų finan-
sinių struktūrų panaudojimas leido
po finansų sistemą išplisti toksiš-
koms būsto paskoloms”. ,,Ir kai sis-
tema galiausiai žlugo dėl tokių tok-
siškų būsto paskolų svorio, ‘Goldman
Sachs’ iš krizės užsidirbo”, – sakė C.
Levin.

Tuo tarpu ,,Goldman Sachs”
vykdomasis direktorius tokius kalti-
nimus neigia. Jo teigimu, klientai
norėjo investicijų, susijusių su būsto
rinka. ,,Deja, būsto rinka greitai
žlugo, todėl žmonės neteko pinigų”, –
sakė L. Blankfein. Tačiau jis pabrėžė,
kad bankas nepadarė nieko blogo.

Kaltinimus dėl klientų apgaudi-
nėjimo Senate atmetė ir ,,Goldman
Sachs” padalinio Londone vadovas
Fabrice Tourre, kurio pavardė mini-
ma JAV vertybinių popierių ir biržų
komisijos (SEC) ieškinyje bankui.

RUSIJA

AZIJA

Maskva, balandžio 28 d. (AFP/
,,Interfax”/BNS) – Rusija internete
paskelbė archyvinius dokumentus,
susijusius su 1940 metais Sovietų Są-
jungos NKVD įvykdytomis Katynės
žudynėmi. Šis žingsnis gali padėti pa-
siekti persilaužimą įtemptuose Mask-
vos ir Varšuvos santykiuose. 

Šie archyviniai dokumentai buvo
paviešinti Rusijos prezidento Dmitrij
Medvedev nurodymu tuo metu, kai
Maskvą ir Varšuvą suartino balan-
džio 10 d. įvykusi lėktuvo avarija ne-
toli Smolensk, per kurią žuvo Len-
kijos vadovas Lech Kaczynski. 

,,Tai garsieji dokumentai iš pake-
to Nr. 1, kuris dešimtmečius buvo
saugomas uždarame SSKP CK Poli-
tinio biuro archyve ypatingos svarbos
teisėmis, o jį atplėšti turėjo teisę tik
generalinis sekretorius ir CK kance-
liarijos vadovas arba bendrojo sky-
riaus vadovas, dalyvaujant generali-

niam sekretoriui”, – sakė Rusijos fe-
deralinės archyvų agentūros vadovas
Andrej Artizov. 

Šie dokumentai buvo išslaptinti
1992 m. pagal tuometinio Rusijos
prezidento Boris Jelcin įsaką, jų kopi-
jos buvo perduotos Lenkijai, nurodo-
ma agentūros pranešime. Tačiau iki
šiol tų dokumentų originalai nebuvo
prieinami archyvuose dirbantiems
tyrėjams, juo labiau nebuvo viešina-
mi internete. 

Tarp paskelbtų dokumentų –
tuometiniam Sovietų Sąjungos vado-
vui Josif Stalin adresuotas vidaus
reikalų liaudies komisaro Lavrentij
Berija memorandumas, kuriame siū-
loma ypatinga tvarka išnagrinėti be-
laisvių lageriuose laikomų tūkstančių
Lenkijos piliečių bylas ir pritaikyti
jiems aukščiausią bausmę – sušau-
dymą. 

Šis dokumentas nulėmė belaisvių
lageriuose laikytų 14,700 žmonių
(,,buvusių Lenkijos karininkų, parei-
gūnų, dvarininkų, policininkų, žval-
gybininkų, žandarų, ir kalėjimų pri-
žiūrėtojų”), taip pat Ukrainos ir Bal-
tarusijos vakarinių sričių kalėjimuo-
se laikytų 11,000 kitų asmenų (,,įvai-
rių kontrrevoliucinių šnipinėjimo ir
diversinių organizacijų narių, buvu-
sių dvarininkų, fabrikantų, buvusių
Lenkijos karininkų, pareigūnų ir per-
bėgėlių”) likimą. 

Lenkija seniai reikalavo, kad
Rusija paviešintų visus su Katynės
žudynėmis susijusius archyvinius
dokumentus, ši problema smarkiai
temdė abiejų šalių santykius. 

Šių dokumentų paskelbimas
internete – ,,svarbus, tačiau daugiau
simbolinis” žingsnis, sakė Rusijos
žmogaus teisių organizacijos ,,Memo-
rial” direktorių tarybos narys Jan
Račinski.  ,,Paketo Nr. 1” paviešini-
mas niekaip nepaveiks atskiros bylos,
kurioje ,,Memorial” siekia priversti
prokurorus išslaptinti praeito am-
žiaus 10-ame dešimtmetyje Rusijoje
atliktą Katynės žudynių tyrimą. 

Rusija paviešino su Katynès
žudynèmis susijusius dokumentus

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Šių dokumentų paskelbimas inter-
nete – ,,svarbus, tačiau daugiau sim-
bolinis” žingsnis, sakė Rusijos žmo-
gaus teisių organizacijos ,,Memorial”
atstovas.

,,Goldman Sachs” vadovai neigè
kaltinimus 
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MITYBOS KLAIDOS

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Gyvenimas priverčia daugiau
stebėti, analizuoti, skaityti ir gilintis
į mus supančią aplinką. Tačiau kuo
daugiau skaitai, tuo daugiau pama-
tai, kad ne viską darai teisingai, kad
sunku yra viską numatyti ir išvengti
klaidų. Klystame visi ir tai yra žmo-
niška. Didžiausią klaidą, kurią daro-
me, kai pateisiname savo klaidas, kai
nesame patys sau sąžiningi. Dažnai
išgirsti viršsvorio turintį žmogų sa-
kant, kad jis mažai valgo arba nieko
nevalgo, bet jam svoris auga. Arba,
kad jis sportuoja, vaikšto ir tas jam
nepadeda. Reiktų tokiam žmogui
vesti dienoraštį ir susirašyti, ką jis
valgo per visą dieną, pačiam pasiskai-
tyti ir paanalizuoti.

Daug žmonių, ypač išsilavinusių,
nekreipia dėmesio į mitybą, kiti susi-
kuria valgio kultą, anksti suserga ir
miršta. Nevisavertė mityba atsiranda
ne dėl neprivalgymo, o dėl persivalgy-
mo, dėl nuolatinės vienos ar kelių
maisto medžiagų stokos, dėl neteisin-
go būtinų maisto medžiagų santykio.

Nevisavertė mityba pakeitė žmo-
gų, jo sveikatą. XX a. rykšte tapo ne-
pagydomos chroniškos ligos: astma,
venų varikozė, diabetas, inkstų ir tul-
žies pūslės akmenligės, kraujagyslių
sklerozė, skrandžio ir dvylikapirštės
žarnos opos, alergijos, chroniški
skrandžio, kepenų, inkstų ir žarnyno
uždegimai, hemarojus, reumatoidinis
artritas, vėžiniai įvairių organų su-
sirgimai ir kt. Tai tik trumpas sąra-
šas ligų, kurios anksti paverčia žmo-
gų paliegėliu, sunkia našta artimie-
siems. Žmogus galėtų daugelio šių li-
gų išvengti, jeigu maitintųsi natūra-
liu maistu, laikytųsi tam tikrų taisyk-
lių. Mityba turi būti labai saikinga.
Pasistengsiu apibūdinti keletą svar-
biausių mitybos klaidų.

Ką mes darome 
neteisingai?

Persivalgymas yra viena iš la-
biausiai paplitusi mitybos klaidų.
Restoranai didina porcijas ne geru ir
brangiu patiekalu, bet menkaverčiu
patiekalu. Sekmadieniais restoranuo-
se žmonės viliojami pietumis ,,Valgyk
kiek nori”. Mes valgome per daug
energetinių produktų, ypač vakarais,
poilsio ir švenčių dienomis. Per gausi
mityba neatitinka organizmo porei-
kių. Todėl 40 proc. vaikų ir 70 proc.
suaugusiųjų turi per didelį svorį.
Persivalgymas yra žalingas sveikatai,
– tvirtina medikai nuo Hipokrato iki
mūsų laikų. ,,Tai mūsų Sodoma ir
Homora”, – rašo žymus badavimo
specialistas A. Suvorina. Įvairių ty-
rimų rezultatai ir statistiniai duome-
nys įrodo tiesioginį ryšį tarp nutuki-
mo ir ankstyvos mirties. Jeigu kūno
masė yra 10 proc. didesnė už norma-
lią, tai vyrų gyvenimo trukmė su-
trumpėja 13 proc., o moterų – 9 proc.;
taip pat nustatyta, kad nutukusių
žmonių inkstuose akmenys susidaro
6 kartus dažniau, tulžies pūslėje – 4
kartus dažniau negu normalaus svo-
rio žmonėms. Taip pat 4 kartus daž-
niau juos ištinka širdies infarktas, 3
kartus dažniau jie suserga diabetu.

Nutukti pražūtinga vaikams ir pagy-
venusiems žmonėms, nes riebalinės
ląstelės reikalauja vis daugiau mais-
to, o jos pačios jokio fiziologinio vaid-
mens neatlieka. Tik tada bus teisinga
mityba, kai mes valgysime 4–5 kartus
mažiau negu iki šiol.

Pirmoji klaida

Pusryčiai mums nepriklauso, nes
jų neužsidirbome ir, apversdami
aukštyn kojomis žinomą mitybos tai-
syklę, pusryčius atiduokime priešui.
Mes negalime valgyti iš anksto, neži-
nodami, ar už tai atidirbsime, ar tai
bus eilinė skriauda gamtai. Taip pa-
taria vienas iš naujausių daktarų,
moks lininkų pataisyta studija. Svei-
kiausiai būtų atsikėlus iš ryto išgerti
iš karto puse litro šilto vandens. Ge-
riausi pusryčiai – energetiniai, juos
gauname ryte bėgiodami, mankštin-
damiesi ir grūdindamiesi. Tokiu bū-
du padedame organizmui pačiam išsi-
krauti. Jokių kitų pusryčių žmogui
nereikia. Žmogus turėtų sąžiningai
dirbti iki pietų, neieškoti preteksto
vengti darbo, nevalgyti pyragaičių ar
dar ko nors papildomo. Mes turime
duoti tam tikrą laiką bent iki pietų,
organizmui apsivalyti, nes kito pato-
gesnio laiko nėra.

Pietus reikia pasidalinti su drau-
gu, nes visas maistas, skiriamas pie-
tums, žmogui yra per gausus ir per
sunkus. Per pietus reikėtų pirmiau-
sia išgerti sulčių arba arbatos stik-
linę, suvalgyti nemėsišką patiekalą,
garnyro, daržovių ir duonos riekutę.

Jeigu žmogus sąžiningai dirbo vi-
są dieną, tai vakarienė priklauso jam,
nes tik sąžiningas darbas suteikia
moralinę teisę papildyti išeikvotas jė-
gas. O tas, kuris vengė darbo, išsisu-
kinėjo, moralinę teisę į valgį praran-
da, nes nieko gero nepadaręs, gyvena
kitų sąskaita, apvagia juos. Gamta to-
kiems veltėdžiams nedovanoja – jie
gauna savo atpildą ligų, nelaimių ar
kokią kitą formą. Gamta nepaperka-

ma, jos dėsniai griežti ir teisingi.
Italų gydytojas Luis Cornaro, gy-

venęs prieš 300 m., išsigydė kepenų
cirozę perėjęs prie vienkartinio valgy-
mo. Jis per dieną išgerdavo dvi stik-
lines vynuogių sulčių ir suvalgydavo
normalią augalinio maisto porciją.
Gyveno 103 metus. Taip maitintis
šiais laikais būtų labai ekonomiška ir
sveika. Garsus dietologas Herbert
Shelton pataria per pietus valgyti
lengvesnį, krakmolingesnį maistą, o
per vakarienę – sunkesnį, baltymų
turintį maistą. Per pietus reikėtų val-
gyti įvairias kruopų košes su daržo-
vėmis, duoną ir daržoves, o per vaka-
rienę – žirnius, pupeles, riešutus, ne
vegetarai galėtų valgyti mėsą arba
žuvį su daržovėmis.

Antroji klaida

Antroji klaida yra ta, kad žmonės
nemoka valgyti. Jie valgo skubėdami,
dideliais kiekiais ir beveik nekramty-
dami. Kiekvieną kąsnį reikia kram-
tyti 50 kartų, kol burnoje atsiras
skysta masė. Gerai kramtant, žmogui
pakanka 5 kartus mažiau maisto, ne-
gu dabar suvartoja. Tik gerai su-
kramtytą maistą organizmas gali pa-
sisavinti. Maistą ryjant, mes net jo
skonio nepajusime. Kramtymo reikš-
mę mityboje plačiai tyrinėjo Fletcher
savo knygoje ,,Mitybos abėcėlė”. Tie,
kurie ilgai kramto, palaipsniui pasi-
daro vegetarais. Burna yra pirmasis
mūsų skrandis. Joje iš maisto atsi-
radusi skonio ir kvapo subtili energi-
ja maitina mūsų aukštesniuosius kū-
nus: astralinį ir mentalinį arba,
trumpai tariant, mūsų jausmus ir
mintis.

Trečioji klaida

Tai klaida, kai per daug geriama
įvairių skysčių: alkoholinių ir pasal-
dintų gėrimų, limonado, mineralinio
vandens, kavos ir t. t. Iš alkoholinių
ir pasaldintų gėrimų žmogus gauna 8
proc. energijos. Kiekvienas suaugęs
kasdieną ,,išgeria” jam nereikalingų
400 kilokalorijų. Skysčiai nualina
inkstus, kurie nepajėgia pašalinti iš
organizmo nei kenksmingų junginių,
nei per didelio skysčių kiekio. Skysčių
reikėtų vartoti kaip galima mažiau,
sudaryti sąlygas inkstams pailsėti.
Kaip nurodo japonų dietologas Z.
Ozava, poringoji kaip kempinė inkstų
medžiaga išbrinksta, užanka ir nepa-
šalina sudėtingų tarpinių baltymų
skilimo produktų, ir tai yra viena iš
sunkiausių ligų priežasčių: reumatoi-

dinio artrito, Bechterevo, osteochon-
drozės, hemorojaus, širdies ir krau-
jagyslių susirgimų, galvos smegenų
kraujagyslių sklerozės ir kitų.

Ketvirtoji klaida

Kai žmonės valgo saldžiai, o juk
net patarlė sako, kad kartų nuryk, o
saldų išspjauk! Cukrų organizmas
labai greitai pasisavina, duoda daug
energijos. Tačiau angliavandenių per-
teklius organizme virsta riebalais.
Cukrus yra baltoji mirtis Nr. 1.
Cukrui suvirškinti reikalingas kalcis
ir kiti elementai. Jie imami iš orga-
nizmo, todėl silpnėja kaulai, vystosi
paradantozė, iškrenta dantys, vyksta
organizmo demineralizacija. Nuo
cukraus kraujyje atsiranda alkoholio,
todėl saldžiai valgantys žmonės gali
tapti alkoholikais, jie dažnai serga
cukriniu diabetu, kepenų ciroze, pso-
riaze, kraujagyslių skleroze. Pavojų
daug – kiekvienoje šeimoje nestokoja-
ma konditerijos gaminių, nes darbš-
čios šeimininkės nori pasirodyti mo-
kančios kepti pyragus, tortus ir pyra-
gaičius, kuriuos reikia suvalgyti. O
susilaikyti reikia valios. Skaniais val-
giais norėdamos užkariauti vyrų šir-
dis, mes greitai nuvarome juos į
kapus. 

Penktoji klaida

Valgome per daug riebalų ir ju-
dame per mažai. Didesnis kasdieninis
riebalų kiekis yra stiprus smūgis ke-
penims ir kasai, todėl šių organų
veikla greitai sutrinka. Riebalai pa-
ralyžiuoja skrandį ir apsunkina virš-
kinimą. Ypač kenkia gyvuliniai rie-
balai, kurių sočiųjų riebiųjų rūgščių
radikalai užteršia kraują ir krau-
jagysles. 1–2 šaukštai aliejaus yra tas
kiekis, kuris patenkina žmogaus
paros poreikį.

Šeštoji klaida

Žmogus valgo sūriai, dar papildo-
mai deda druskos į pasūdytus daik-
tus. Valgomoji druska yra baltoji mir-
tis Nr. 2, ji labai kenkia kraujagys-
lėms. Mūsų kraujagyslių ilgis – 4 kar-
tai aplink pasaulį, o išklojus užimtų 2
ha plotą. Per jas visas turi pratekėti
kraujas. Labai dažnai kraujas nustoja
tekėti periferinėse kraujagyslėse, to-
dėl šąla ir tirpsta kojos ir rankos.
Kraujagysles padeda atstatyti masa-
žas, šaltas vanduo, kontrastinis du-
šas, vegetarinis maistas.

Septintoji klaida

Septintoji klaida yra ta, kad gy-
ventojai vartoja per daug baltymų.
Mėsa ir kiti gyvuliniai produktai val-
gomi net tris kartus per dieną. O juk
tai labai sunkiai virškinamas mais-
tas. Jo negali suvirškinti sergantys
skrandžio, kepenų, kasos, tulžies ir
žarnyno ligomis. Sunkus baltyminis
maistas žarnyne pūva, išskirdamas
kenksmingus junginius, kurie nuodi-
ja organizmą. Baltyminis maistas yra
pagrindinė vidurių užkietėjimo prie-
žastis, žarnyne pastoviai tūno apie 40
sv. atliekų. Žarnynas turi dirbti kaip
laikrodis ir valytis kiekvieną dieną
tiek kartų, kiek žmogus valgo. Žarny-
no atoniją gali atstatyti tik gyvas
augalinis maistas, gyva celiuliozė.
Virtos daržovės šią savybę praranda.
Žmogaus žarnyne maistas turi išbūti
tik 18 valandų, o jis išbūna 2–3 paras.

Parengta pagal sveikatos šal-
tinius.

Bus daugiau. 

Nevisavertė mityba atsiranda ne dėl neprivalgymo, o dėl
persivalgymo, dėl nuolatinės vienos ar kelių maisto medžia-
gų stokos, dėl neteisingo būtinų maisto medžiagų santykio.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

Neseniai atliktas tyrimas Didžio-
joje Britanijoje parodė, kad jauni ke-
liautojai vargiai skiria tikras ir netik-
ras vietas.

Bemaž 10 proc. apklaustųjų tvir-
tino, kad tikrasis Kazachstanas ne-
egzistuoja, o net 54 proc. buvo įsitiki-
nę, kad Vakarų Afrikos miestas Tim-
buktu – sugalvota vieta, – paaiškėjo
www.sunshine.co.uk atliktoje apklau-
soje.

Vienas atsakovas netgi manė,
kad „Prancūzija yra Ispanijoje”.
Trečdalis galvojo, kad Atlantida – tai
tikra vieta, kurią jie gali aplankyti
Graikijoje, o 7 procentai žmonių tuo

tarpu teigė, kad Afrika – valstybė, o
ne žemynas.

„Mums įprasta sulaukti sumi-
šusių keliautojų klausimų, kur yra
viena ar kita vietovė, tačiau šiuo
tyrimu siekėme išsiaiškinti, koks yra
tikrasis žmonių geografijos išmany-
mas. Buvome sukrėsti, kad labai
mažai žmonių žino, koks pasaulis
juos supa”, – apklausos rezultatus
komentavo „sunshine.co.uk” ben-
drasavininkas.

Apklausoje, kaip pranešama,
dalyvavo 2,865 keliautojai nuo 18 iki
30 metų.

Balsas.lt

Margumynai

Dabar dairosi laikraščių skelbi-
mų skiltyse, ieško tinkamos vietos sa-
vo sumanymui įgyvendinti. 

IR RAŠYTOJAS, 
IR JUODADARBIS (3)

Malonūs laiškai iš Australijos:
tolimajame žemyne atsidūrę tautie-
čiai nori vaidinti V. Alanto kūrinius.
Daug nedelsdamas spalio pabaigoje
rašytojas išsiuntė į Adelaidę Ragučio
šaltinėlį, Trispalvę ant Gedimino
kalno, Didįjį partizaną ir Visuomenės
veikėjus, o į Sydnėjų – Visuomenės
veikėjus ir Didįjį partizaną.

*
Šis ruduo gan įdomus savo įvyki-

ais, kai kuriais pasikeitimais gyven-
ime. Vienas jų – namo pardavimas
spalio pradžioje. Šiuo metu vėl tenka
nuomoti butą. O štai lapkričio vien-
uoliktoji – išskirtinė diena, tokia,
kokios tikrai niekada nepamirš: šian-
dien V. Alantas gavo JAV pilietybę.
Oficialios, didelės iškilmės įvyko
Masonic Temple salėje. Kartu su
rašytoju Amerikos pilietybę gavo apie
šimtas tautiečių, o iš viso beveik du
tūkstančiai svetimšalių.

*
Su V. Alantu vis dažniau taria-

masi vienais ar kitais svarbiais klau-
simais, susijusiais su tautiečiais
tremtyje. Štai ir šįkart jo nuomonės
teiraujasi Tėvynės mylėtojų draugijos
sekretorius M. J. Kasparaitis. Drau-
gija leidžia dr. Vandos Daugirdaitės-
Sruogienės Lietuvos istoriją ir nori
žinoti, koks kitas leidinys visų pirma
turėtų būti išleistas.

Atsakydamas V. Alantas pažymė-
jo76: „Klausimas labai aktualus ir,
mano nuomone, ilgai nesvarstytinas.
Jei tik Draugija turi lėšų naujiems
leidiniams, po Lietuvos istorijos tu-
rėtų sekti Lietuvos geografija. Po
Lietuvos istorijos tai yra reikalingiau-
sia knyga mums, Amerikos lietu-
viams. Reikia pasakyti visai aiškiai,
kad mes neturime Lietuvos geografi-
jos. Yra išleista Antano Bendoriaus
knyga Lietuva, bet tai nėra jokia
geografija, o tik trumpi pasiskaity-
mai.”

*
1954 metų pabaigoje buvo atsi-

radusi viltis, kad pavyks atsisveikinti
su juodadarbio dalia. 

Į Detroitą atvykę žmonės iš
Washingtono ieškojo užsienio kalbų
specialistų propagandiniam darbui.
Kartu su kitais kandidatais kalbėjosi,
laikė egzaminus ir V. Alantas.

Deja, persikelti į Washingtoną
nereikės. Į Amerikos balso lietuvių
skyrių buvo atrinktas tik vienas žmo-
gus ir tas pats spaudoje visai negirdė-
tas. Pasirodo, tik to vieno ir tereikėjo,
nors vien Detroite egzaminavo,
berods, penkis kandidatus. Pačiam V.
Alantui atrodė, kad pagal visus
duomenis jis labiausiai turėjo tikti
toms pareigoms. Tačiau...

*
1955 metai prasidėjo lyg ir viltin-

gai. Per Ireną, kuri dirba Fordo ligo-
ninės laboratorijoje, buvo pranešta,
jog ten gali atsirasti darbo ir jam.

Nuvažiavus ir pasikalbėjus su labora-
torijos vadovu, paaiškėjo, kad nauja
darbo vieta planuojama tik persikė-
lus į naujas patalpas. Tiesa, iš pra-
džių atlyginimas būsiąs mažesnis nei
fabrike.

Toji naujiena V. Alantą labai
pradžiugino, nes darbas fabrike įky-
rėjo iki gyvo kaulo. Deja, praėjus pus-
mečiui, kai jau senokai laboratorija
buvo persikėlusi į naujas patalpas,
per žmoną sužinojo: „Naujų tarnau-
tojų priimti nebenumatoma.”

Liūdnas įrašas dienoraštyje (ba-
landžio 9): „Taip ir palikau vėl heavy
press operator*.”

*
O kitą dieną – dar liūdnesnis

prisipažinimas sau:
„Kai atvažiavau į Ameriką, – o

jau bus daugiau kaip penkeri metai, –
dar nė karto negavau kaip reikiant
pasilsėti. Sąnariuose visą laiką jaučiu
nuovargį, tartum tai būtų niekados
neišeinąs pašalas iš žemės gilumos.
Ypatingai jaučiuos pavargęs dabar,
dirbdamas prie preso kasdien po de-
šimt valandų. Poilsis, ypatingai poil-
sis gamtoje, virto mano didžiąja sva-
jone.” 

*
Balandžio dvidešimt ketvirtąją

Hispanos Unidos svetainėje (buvusio-
je lietuvių salėje) suvaidinta V. Alanto
trijų veiksmų komedijos Visuomenės
veikėjai premjera. Prieš trejetą metų
parašytą kūrinį režisavo Z. Arlaus-
kaitė-Mikšienė. Detroitiškiai naująjį
pastatymą priėmė labai nuoširdžiai,
publikos prisirinko daug. Vakaras,
suruoštas Bendro Amerikos lietuvių
šalpos fondo 76-ojo skyriaus, neabe-
jotinai pavyko.

*
Savaitė atostogų Tabor Farmoje

tarsi sugrąžino į tuos laikus, kai kiek-
vieną rytą lydėjo pasitikėjimas savimi
ir rytojumi. Gražiojoje J. Bačiūno
vasarvietėje ant šv. Juozapo upės
kranto, kur tiek daug erdvės, kur
tyras oras, kur išlakūs medžiai, tos
septynios dienos pralėkė lyg koks
mirksnis.

Grįžtant į Detroitą V. Alantas
džiaugėsi, jog nors trumpam atgavo
jėgas. Šį tą vežėsi ir su savim, ir Ta-
bor Farmoje nepamiršo esąs plunks-
nos žmogus: pradėjo rinkti medžiagą
apie J. Bačiūną. Tai toks žmogus,
apie kurį anksčiau ar vėliau teks ra-
šyti knygą.

*
1956 metų pradžioje Alantų šei-

ma vėl pirko namą. Dabar jų adre-
sas: 15369 Freeland, Detroit 27, Mich.

Tai – erdvus mūro namas, be to,
stovintis neprastoje gatvėje.

Kad rašytojas neabejingas nauja-
jai gyvenamajai vietai, akivaizdu ir iš
jo prisipažinimo žmonai:

– Niekur kitur nebesikelsime. Iš
to namo keliausime į Lietuvą arba
pas Abraomą.

*
Kartas nuo karto V. Alantas vis

grįžta prie kūrinių scenai. Pasitaiko,
kad, užėjus žaismingai nuotaikai,
visas kūrinys parašomas vienu pri-
sėdimu. Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 18

76 V. Alanto laiškas M. J. Kasparaičiui, rašytas 1954 m. lapkričio 13 d. – As-
meninis archyvas.
* Sunkiuoju presu dirbantis operatorius (angl.).

Atkelta iš 3 psl. Koalicijos
klausimas ne toks aktualus, šešta-
dienį socdemams pareiškus, jog są-
junga su konservatoriais neįmanoma.

Darbo partija taip pat netinkama
partnerė, kol jai vadovauja Viktoras
Uspaskichas. Tie, kurie skiria pirme-
nybę valstybingumo gynimui ir pat-
riotizmui, negali būti abejingi jo pa-
bėgimui į Rusiją, lygių sau neturin-
čiai spaudos konferencijai Maskvoje.
Nebaigta byla dėl „juodosios” buhal-
terijos irgi didelė kliūtis. Praėjusį
rudenį TS-LKD pradėjo flirtą, bet ga-
vo per nagus. Kalbama, kad prieš ke-
lis mėnesius Laimonto Diniaus va-
dovaujami krikščionys buvo pasiryžę
įsilieti į koaliciją, bet derybos žlugo
dėl įsisenėjusių nesutarimų. Dabar
susitarti būtų sunkiau. Nelengva ras-
ti bendrą kalbą ir su „tvarkiečiais”.

Susikaupė daug nuoskaudų.
Padėtis kinta. Socdemų vadovo

Algirdo Butkevičiaus raginimas pre-
zidentei susodinti partijų Seime va-
dovus ir tartis dėl pirmalaikių Seimo
rinkimų lyg ir rodo, jog socdemai ti-
kisi, kad galėtų juos laimėti. Kitos
opozicinės partijos, išskyrus krikščio-
nis, veikiausiai mano panašiai. Kam
prisidėti prie trapios koalicijos, jei po
naujų rinkimų turėsi didesnį vaid-
menį naujoje?

Kita vertus, patirtis rodo, kad ne-
lengva paleisti Seimą. Priešinsis Sei-
mo nariai, kuriems nauji rinkimai
nieko gero nežada. Jie sudaro daugu-
mą. Ir socdemai dar nepasiryžę per-
imti atsakomybės, nes kalba apie pir-
malaikius rinkimus ne dabar, o 2011-
aisiais.

Alfa.lt

Kokia valdžios kaina?

Britų geografijos žinios

„Disneyland“ nėra vietos princesėms
36 metų Natashai Narulai nebu-

vo leista įeiti į „Disneyland” parką
Paryžiuje, mat ji buvo pernelyg puoš-
niai apsirengusi, rašo „The Daily
Mail”.

Moteris, Paryžiuje šventusi savo
gimtadienį, vilkėjo seną vestuvinę
suknelę, o jos aštuonmetė duktė –
baltą pamergės suknelę bei tiarą.
Parko apsauginis N. Narulai pareiš-
kė, jog ji atrodo „per gražiai ir gali

būti palaikyta viena iš darbuotojų”.
„Aš netgi nebuvau pasidažiusi ir

tikrai neatrodžiau kaip pasakos hero-
jė”, – piktinosi moteris, tikindama
prieš tai paskambinusi į parką ir pa-
klaususi, ar gali ateiti vilkėdama
princesės suknelę. Galiausiai jai buvo
leista įeiti, tačiau teko persirengti.
Dukrytei suknelės keisti nereikėjo.

Balsas.lt
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Vytautas Juozapaitis mini kūrybinės veiklos dvidešimtmetį
Lietuvos valstybinis simfoninis

orkestras (meno vadovas ir vyr. diri-
gentas Gintaras Rinkevičius) pristatė
du koncertus „Vytautas Juozapaitis:
po 20 metų”. Balandžio 15 d. Kauno
filharmonijoje ir balandžio 16 d.
Vilniaus kongresų rūmuose gražiau-
sias operų arijas atliko dainininkai
Vytautas Juozapaitis (baritonas), Si -
gu tė Stonytė (sopranas) ir Vladimiras
Prudnikovas (bosas) (visi solistai yra
dainavę ir Amerikos lietuviams – L.
A.). Koncerte Vilniuje dalyvavo italas
Mario Malagnini (tenoras). Grojo
Lie tuvos valstybinis simfoninis or -
kes  tras, diriguojamas maestro Gin ta -
ro Rinkevičiaus.

Po to, kai 1989 m. V. Juozapaitis,
vienas iškiliausių Lietuvos baritonų,
baigė vokalo studijas Lietuvos mu zi-
kos akademijoje, dainininkas tuoj pat
debiutavo Kauno muzikiniame teat re
(Fredžio vaidmuo Frederick  Loewe
operetėje „Mano puikioji ledi”). Po
metų, 1990 m., tapo Lietuvos na cio -
nalinio operos ir baleto teatro
(LNOBT) solistu ir trupės na riu, kur
jo pirmasis vaidmuo buvo Vol framas
Richard Wagner operoje „Tannhäu-
ser”. Šiandien – 2009–2010 metų san-
kirta įprasmina dvide šim ties Vytauto
Juozapaičio kūrybos me tų jubiliejų.

Koncertai „Vytautas Juozapaitis:
po 20 metų” – tarsi trumpa itin tu ri -
ningo ir prasmingo dainininko kūry-
bos laikotarpio retrospektyva. Kon -
cer tuose dainavęs V. Prud ni kovas yra
V. Juozapaičio dės ty tojas, o jubi -
liejiniuose renginiuose pasirodžiusi
S. Stonytė yra nepamainoma operi -
nių duetų partnerė. Koncerte Vil -
niuje klausytojai girdėjo V. Juoza pai -
čio scenos partnerį, pasaulinio garso
tenorą italą M. Malagnini, su kuriuo
kartu dalyvauta gerai pasaulyje žino-
mame operos festivalyje „Classic-
Openair 2008” Zoloturne (Šveicari-

ja). Lietuvos valstybinio simfoninio
orkestro ir maestro G. Rinkevičiaus
bendradarbiavimą su V. Juozapaičiu
atspindi 2004 m. išleista gražiausių
operų arijų kompaktinė plokštelė.

„Nors šį vardą amerikiečių pub-
likai tikriausiai nebus lengva ištarti,
mūsų laikais, kai dažnai apgailestau-
jama, jog tikrieji Verdi balsai jau
beveik visai išnykę, Juozapaitis yra
tikras grynuolis. Kiekviena jo dai -
nuo jamo Žermono akimirka buvo ku -
pina aistros ir kiekvienas itališkas žo -
dis buvo ištariamas natūraliai ir su -
prantamai. Mama mia, šis vyras tai
tikrai sugeba!” – po V. Juozapaičio
pasirodymų JAV rašė muzikos kri-
tikas Paolo Padillo žurnale „Opera  L”
2004 m.

V. Juozapaičio veiklą atspindi ne
tik aukščiausi kritikų įvertinimai, bet
ir ne mažiau reikšmingi apdovanoji-
mai. 2003 m. V. Juozapaičio veikla
įvertinta Lietuvos nacionaline kul -
tūros ir meno premija. Dainininkas
yra pelnęs Kristoforo laureato vardą,
„Operos švyturių” apdovanojimo
„Metų operos solisto” vardą (tris kar-
tus), V. Juozapaičiui suteiktas ordino
„Už nuopelnus Lietuvai” Karininko
kryžius, taip pat operos bičiulių
draugijos apdovanojimas – Kipro
statulėlė, pelnytas Muzikų sąjungos
auksinio disko laureato vardas ir
„Auksinis scenos kryžius”.

Kita svarbi V. Juozapaičio kaip
muzikanto įvertinimo dalis – tai jo
ben dradarbiavimas su pasaulinio
gar so menininkais, režisieriais, diri-
gentais, tarp kurių – M. Rostro povič,
E. Muller, D. Agler, P. Steinberg, Ch.
Von Dohnanyi, J. Franz, K. Pen -
derecki, lietuvių dirigentai J. Aleksa,
J. Domarkas, G. Rinkevičius, S. Son -
deckis, R. Geniušas ir kt. V. Juo -
zapaitis dainavo Austrijoje, Olan -
dijoje, Belgijoje, Čekijoje, Lenkijoje,

Vydūno fondo dovana VU bibliotekai
VACYS BAGDONAVIÇIUS
,,Literatùra ir menas”

Kovo 11-osios išvakarėse Vil -
niaus universiteto biblioteką pasiekė
siunta iš JAV – dvi dėžės su Vydūno
knygomis, nuotraukomis, rankraš -
čiais: dienoraščiais, užrašų knygutė -
mis, laiškais, kitokia medžiaga. Siun -

tėjas – Čikagoje veikiantis Akade mi -
nio skautų sąjūdžio Vydūno fondas.
Su šiuo Fondu ilgą laiką bend rauja
Lie tuvoje nuo 1988-ųjų veikianti Vy -
dūno draugija. Gautoji siunta – ben-
dravimo išdava. Fondas yra parėmęs
ne vieną šios draugijos sumanymą –
Vy dūno palaikų perlaidojimą, Bitėnų
kapinių tvarkymą, kai kurių knygų

leidimą, konferencijų rengimą. Ilga -
me tis Fondo valdybos pirmininkas
Vytautas Mikūnas (1922–2007) buvo
išrinktas šios draugijos garbės nariu.

1952 m. kovo 23 d. įsteigtas Fon-
das Vydūno vardu pavadintas, mąsty-
tojui sutikus. Fondo rūpesčiu ir lė -
šomis išleista: antrasis misterijos
„Probočių šešėliai” leidimas (1954),
„Vydūno laiškai skautams” (1978),
antrasis vokiškojo istoriosofinio vei -
kalo „Septyni šimtmečiai vokiečių ir
lietuvių santykių” leidimas (1982;
„Vaga” 2001 m. išleido lietuviškąjį šio
veikalo vertimą), „Mano tėvynė”
(1993 m. Čikagoje, 1999 m. Kaune;
pastarojo leidimo visas tiražas pado -
va notas Lietuvos mokykloms). Vydū -
nui daug dėmesio skiriama ir Fondo
leidžiamame žurnale „Mūsų Vytis”.
Fondas rengia Vydūno minėjimus, or -
ganizuoja jam skirtas paro das, yra
įren gęs nuolatinę ekspoziciją. Fondas
rinko ir sukaupė su Vydūnu susijusią
medžiagą, kurios didelė dalis pasiekė
Vilniaus universiteto biblioteką.
Didele sukauptos vydūnistikos dalimi
(kopijų ir kitokiu pavidalu) fondas
pasidalijo su Vydūno draugija. Šia
Fon do suteikta medžiaga galėjo
praturtėti Lietuvoje leidžiami Vydū -
no „Raštai” (ypač 3 ir 4 tomai), V.
Bag donavičiaus knygos „Filosofiniai
Vydūno humanizmo pagrindai”
(1987) ir „Sugrįžti prie Vydūno”
(2001). Pastarosios leidimą Fondas
parėmė finansiškai.

Fondo misija – remti studijuojan-
tį lietuvių jaunimą. Didžiąja dalimi
tai daroma teikiant lietuviams stu-
dentams paskolas. Jos buvo teikia -
mos Vokietijoje, Lietuvoje, Airijoje,
Ar gentinoje, Havajuose, Meksikoje,
Turkijoje, Šveicarijoje, Kanadoje. Pa -
s kolos yra duodamos studijoms, ku -
rias baigus, pinigus reikia grąžinti.
Li tuanistinių stipendijų gavėjai grą -
žinti neprivalo. Apie 170 stipendijų
išmokėta Lietuvoje. Fondas Lietuvoje
įsteigė kelias vardines stipendijas,
Aka deminio skautų sąjūdžio garbės
narių S. Čiurlionienės, V. Zaunienės,
I. Končiaus, S. Kolupailos, B. Kviklio
vardų žymenis ir premijas. Fondas
skiria kasmetines premijas už vi -
suomeninę veiklą. Tarp šios premijos
laureatų du yra iš Lietuvos –  LR At -
kuriamojo Seimo pirmininkas prof.
Vy tautas Landsbergis ir Vydūno
draugijos pirmininkas dr. Vacys Bag -
donavičius.

Nemažą dalį Fondo lėšų sudaro
vi suomenės suaukoti pinigai ir paja -
mos, gaunamos iš lietuviškų atvirukų
leidimo ir platinimo. Leidyba sudaro
svarbią Fondo veiklos dalį. Išleisti 3
Lie tuvos žemėlapiai –  istorinis, iliust -
racinis ir topografinis, 18 knygų, tarp
kurių – minėti Vydūno veikalai, J.
Jakšto „Nepriklausomos Lietuvos
istorija”, E. Gudavičiaus „Lietuvos
istorija” (t. 1), B. Makausko „Lietu -
vos istorija”, A. Merkelio „Didysis
varpinikas Vincas Kudirka”.

2009 m. lapkričio mėn. buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas
apdovanojo Vydūno fondą  „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde”, taip pažymė -
da mas reikšmingą Fondo indėlį į lietuvybės puo selėjimą ir ilgametę tradiciją
remti akademinio jaunimo studijas. Nuotraukoje grupė vydūniečių po apdo -
vanojimo įteikimo. Apdovanojimą priėmė Vydūno fondo tarybos pirmininkas
Leonas Maskaliūnas (septintas iš kairės). Šalia jo – ministras V. Ušackas.

Ramūno Astrausko nuotr.

Ispanijoje, Vokietijoje, Norvegijoje,
Rusijoje, Latvijoje, Estijoje, Kana -
doje, Indijoje, Nepale, Japonijoje, JAV.

Solisto repertuare beveik pen -
kiasdešimt pagrindinių ir antraeilių
baritono partijų. Lietuvos kompozito-
riai specialiai V. Juozapaičiui yra pa -
rašę vaidmenis – tai Žilvinas A.
Žigaitytės operoje „Žilvinas ir Eglė”
ir Žygimantas Augustas G. Kup re -
vičiaus operoje „Karalienė Bona”.

Simboliška tai, jog jubiliejiniuose
koncertuose skambėjo ta pati Fredžio
dainelė ir ta pati Volframo arija, V.
Juozapaičio pirmųjų pasirodymų pro-
fesionalioje scenoje liudininkės.
Skambėjo ir garsioji Don Žuano arija
bei duetai. Tai vaidmuo, kuris solis-
tui yra ypatingas. Don Žuanas – vie -
nas reikšmingiausių ir daugiausiai
įvairiose pasaulio scenose dainuotų V.
Juozapaičio vaidmenų.

„Stebėdamas Vytauto Juozapai -
čio kuriamą Don Žuaną gali pama -

nyti, jog šis charakteris tiesiog yra jo
savastis. Tačiau su ta pačia įtaiga jis
kuria visus personažus, kuriuos yra
te kę matyti – ar tai būtų grafas Še -
meta B. Kutavičiaus „Lokyje”, ar En -
rikas G. Donizetti „Liučijoje di
Lamermur”, ar Paganinis F. Leharo
operetėje „Paganinis”, – savaitraštyje
„7 meno dienos” 2002 m. rašė muzi -
kologė B. Leščinska.

V. Juozapaitis, vardindamas savo
pareigas ir darbus, pasakoja ir apie
pe dagoginę veiklą. Nuo 1996 m. V.
Juozapaitis solinį dainavimą dėsto
Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
joje. Tarp jo mokinių – Lietuvos ir už -
sienio šalių operos teatrų scenose pa -
sirodantys solistai Algirdas Bagdo na -
vičius, Raimondas Baranauskas, Egi -
dijus Dauskurdis, Tomas Pavilionis,
Edmundas Seilius, Dainius Stumb -
ras, Ramūnas Urbietis ir kiti.

Bernardinai.lt

Vytautas Juozapaitis.                                                           alfa.lt nuotr.
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LITHUANIAN MERCY LIFT

Nuoširdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo paaukotos nuo 2009 m. gruo-
džio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d.  Aukos skiriamos padėti Lietuvos sergan-
tiems ir toliau tęsti pradėtus medicininius projektus. 
Aukojo:
$15,000 – a. a. S. Piliponis palikimas.
$2,000 – L. G. Kaufmann, VA.
$1,000 – G. Liautaud, IL; S. ir J. Vaicekonis, MD.
$500 – C. O. Jacobs, IL; M. ir K. Jucas, IL; J. L. Materas, CA.
$375 – a. a. K. J. Dennis – palikimas.
$300 – D. J. Bagdanskis, IL.
$250 – Fr. A. Calabrese, VA; G. A. Vaisnys, IL; S. Valiukėnas, IL.
$200 – W. E. Petkus,  FL; T. Saulys, CA; L. T. Laucius, Washington, DC;

J. R. Daniauskas, IL; Čikagos Lietuvių Moterų klubas, IL; E. ir D.
Laukys, NY; Lithuanian  Craftsman Club, IL.

$150 – D. Januta, CA.
$125 – A. A.  Bartkus, NV.
$100 – A. K.  Stasukaitis, IN; kun. M. Čyvas, FL; S. ir D. Strasius, MI; R.

ir D. Sileikis, NY; J. Paliulionis, IL; Security Mortgage, Inc/A. Naris,
IL;  E.  V.  Zunaris, MA; E. C. Raskauskas, MD; J. ir S. Peckus, IL;
T. ir M. Race. IL; J. ir J. Daugėla, MA; P. ir I. Cade, MA; dr. R. J.
Dysas, OH; V. B. Grigaliunas, IL; G. ir M. Dargis, IL.

$90 – V. L. Petroliunas, IL.
$80 – M. Karaska,  VA.
$50 – Monument Homes/N. Karasa, CO; M. F. Jaskins, CA; J. D. Kaseta,

MA; J. Jakubenas, CA; S. ir E. Barauskas, CA; J. ir F. Bruzgis, NJ;
A. S. Kass, IN; R. ir L. Giedraitis, NY; R. G. Kazlas, NY; A. M.
Keliuotis, IL; M. ir L. Mursko, CT; B. A. Bulota, IL; L. R. Kazlas,
CA;A. Kalvaitis, VA; S. Ancerys, IN; I. Ir. Budrys, IL; R. Bigelis, NY;
S. Dameika, IL; D. Ilginis, IL; H. Stancikas, IL; R. M. Bendoraitis,
IL; M. D. O’Neill, PA; T. Bogusas, MA; C. ir E. Prusaitis, IL; E. ir V.
Radvenis, CA; T. B. Griglun,  CT; N. Brazenas-Paronetto, NY; T. G.
Skirgaila (Sky), CA; R. ir A Parakininkas, FL; R. Gayauskas, CA; E.
Kazakauskas, PA; M. ir E. Laniauskas, OH; Maironio Lituanistinė
mokykla, IL; J. ir A. Dancy,  CA; A ir V. Valavičius, IL; Miglinas TV/J.
Miglinas, IL; V. Pikelis, IL.

$40 – A. ir I. Draugelis, IL.
$35 – F. ir G. Scutch, VA; J. S. Dauparas, IL; A. ir A. Zolynas, CA; I. A.

Raulinaitis, CA; R. C. Novak, CA; G. ir G. Sirusas, NJ; C. R. Bakšys,
CA; P. ir I.  Dirda, IL; L. ir C. Judickas,  AR.

$30 – R. ir M. Narky, NY; A. ir J. Norvilas, IL.
$25 – P. Adakonis, MA; S. Juodis, IL; A. Margevičius, OH; A. ir A. Pet-

roski, MO; J. Bernot, NJ; D. ir A. Barzdukas, VA; dr. S. ir K. Tum-
mala, IL; E. R. Tihansky, PA; F. ir T. Strolia, IL; M. J. Čeponis, FL;
S. ir M. Liaukus,  CT; E. Kosmisky, PA; P. ir R. Zavodny, OH; H. V.
Stasas, OH: G. ir A. Kupcinkas, MA; C. Blotter, MI; J. S. Bikneris,
IL; V. M. Matuzas, IL; I.  Sullivan, IL; B. Lintakas, IL; D. R. Millen,
Jr., NJ; W. J. Morris, Jr., MD; V. ir J. Sparkevičius, PA; V. A. Raisys,
WA; S. ir K. Gamlen, NY; J. A. Gudenas, OH: A. ir S. Bartkus, IL; V.
ir C. Paskauskas, IL; A. Vydas, ME; J. ir J. Mullen, NJ; kun. C.
Kasinskas, CT; J. Regina, MA; W. M. Markunas, FL; E. M. Bates,
FL; A. ir D. Vitkus, IL; V. ir O. Petravičius, WI; P. ir Z. Sodeika, IL:
W. ir R. Sinkus, IL; R. ir T. Liaugminas, OH; I. H. Daugirdas, IL; E.
A. Hanley, PA; S. Vashkys, FL; S. J. Rymas, IL; A. ir B. Rudinski, IL;
W. G.  Burimaukas, NY.

$20 – A. Kanauka Naudžius, IL; D. L. Butėnas, IL: R. ir E. Gedeit, IL; P.
S. Kaunelis, MI; E. ir S. Mitchell, HI; M. Mikutaitis, IL; A. ir S.
Damijonaitis, IL; J. ir J. Tamulaitis, IL;  E. Taff, CA; V. ir  R. Ce-
chanavičius, IL; R. ir R. Slepetys, NJ; J. ir G. Leskauskas, IL; P. ir
A. Riškus, IL.

$15 – M. O. Adamaitis, CA; A. Ramanauskas, IL; M. Vizgirda, IL: M.
Mitchell, MI; H. Cepas, MA; E. A. Stancik, NY; J. ir J. Kuncas, PA;
V. ir J. Zadeikis, IL; A. ir A. Vasonis, IL;  T. ir D. Quinn, IL; G. A.
Likander, IL; A. Radyn, PA; E. ir R.  Starewıicz, IN; G. Narbutas,
CA; C. Leonas, CA; A. Andrijonas, IL; R. ir A. Cesnavičius, NY: E.
Jasaitis,  FL; C. ir G. Matonis, AZ; S. Pempė, WA; I. ir P. Paliulis, IL;
J. ir R. Vazbys, NJ; F. M. Gomez, MD; A. W. Urbanas, MD; R. ir G.
Kriauciunas, MI; J. ir A. Bulota, CO; G. E. Gudauskas, Jr., Wa-
shington, DC; V. Raugas, NJ; R. Dicius, IL;  R. Miliunas, IL; H. V.
Stasas, OH.

$10 – A. ir A. Vosylius,  CA; S. Rinius, PA; K. ir J. Lapinas, NY; R. ir A.
Aidis, MD, E. ir R. Ziurys, CT; N. Sodeika, IL; R. ir A. Zorska, OH;
B. ir E. Kondratas, CT; J. ir J. Svagzdys, MA; V. A. Katinas, NY;  A.
S. Poskus, MA; S. Lukosevicius, NY; J. ir J. Variakojis, IL; M.
Arstikys, IL; B. R. Trinka, IL; Z. ir J.  Bikneris, IL; I ir V. Kilius, NY;
R. Kozak, NY; J. ir N. Valaitis,  CT;  B. J. Skrabulis, MA.

$5 – J. Troiano, NY; J. Zukas, NY;  R. A. Urnezis, IL; A. F. Vaitkus, IL.
$3 – Anonimas.

Prisiminti: a. a. Salomėjos Astrauskienės atminimui – A. ir M. Kara-
lius, IL; aukojo $100.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai vertinamos!

Lithuanian Mercy Lift., P.O.  Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Fed. Tax ID $36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org.

A † A
IRENA LEVICKAS

Mirė 2010 m. balandžio 27 d., sulaukusi  85 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Gyveno Orland Park, IL.
Dideliame nuliūdime liko: dukterėčios Ramunė Juodelienė su

vyru Broniumi ir Violeta Schefer su vyru John bei kiti giminės,
artimieji, pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Irena bus pašarvota penktadienį, balandžio 30 d. nuo 8 v. r.
iki 9:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL, kur 9:30 val. ryto įvyks laidotuvių apeigos. Po
trumpų maldų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją,
kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena
bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdintys artimieji

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

A † A
JUOZUI BAUŽIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiu velionio šeimai ir ki-
tiems artimiesiems.

Bronius Jaselskis
Hanau stovyklos draugas

A † A
FABIJONUI BRAZAIČIUI

mirus, dukrai VIDAI, LTŠI iždininkei, sūnui DAINIUI
ir artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.

Lietuvių  Tautinių Šokių institutas
LTŠI/LFDI Inc. valdyba ir taryba

Margumynai

Šarm el Šeichas užsimojo tapti žaliuoju kurortu
Egipto kurortas Šarm el Šeichas

paskelbė apie planus per dešimtmetį
tapti pirmaujančiu ekologiniu turistų
traukos objektu.

Pirmiausia, kurortas prie Raudo-
nosios jūros sieks ryškiai sumažinti
anglies dvideginio emisijas. Šarm el
Šeichas taip pat ketina įdiegti atsi-
naujinančios energijos schemas, pa-
gerinti atliekų tvarkymą ir sumažinti

vandens naudojimą. Tolimesnėje
ateityje kurorto išlaikymui bus pa-
sitelkta vėjo ir saulės energija.

Paplūdimiai ir nardymo vietos į
Šarm el Šeichą praėjusiais metais pri-
traukė 3–4 milijonus turistų. Turiz-
mas Egipte sukuria daugybę darbo
vietų. Jis sudaro net 11 proc. BVP.

Balsas.lt

Po viesulo išgyventi bandantys
Čilės žvejai turistams pradėjo siūlyti
„sugriovimo keliones”.

Aukso gyslą Talcahuano pakran-
tės miestelyje, per 500 kilometrų nu-
tolusiame nuo šalies sostinės Sant-
jago, užčiuopė laivo kapitonas Sergio
Rodriguez. Jam už pusės valandos
pasiplaukiojimą laivu šalia nunioko-
tos pakrantės turistai yra pasiryžę
mokėti po 3 JAV dolerius.  

Pasak jo, toks „kelionių” suma-
nymas kilo kaip sarkastiškas būdas
parodyti žmonėms nelaimės dydį.
Paskutiniu metu vyrui jau pavyko į

savo organizuojamas keliones par-
duoti daugiau nei 600 bilietų. Tačiau
tokiu sumanymu žavisi anaiptol ne
visi vietiniai. Kai kurie kaltina Sergio
oportunizmu. Kaip bebūtų, daugeliui
pragyvenimo šaltinio netekusių žvejų
tai – viena iš nedaugelio galimybių
bent šiek tiek užsidirbti.

Skaičiuojama, kad per neregėto
smarkumo žemės drebėjimą vasarį
buvo sunaikinta bemaž 1,000 žvejy-
bos laivų. O tie, kurių gamtos nelai-
mė pasigailėjo, negali iškrauti laimi-
kio nuniokotuose Čilės prieplaukose.                                     

Balsas.lt

Čilės žvejai siūlo „viesulo keliones“
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kon gregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukoja mos šešta-
dienį, gegužės 1 d., 9:30 val. r.  seselių
Mo tiniškajame na me, 2601 W. Mar -
quette Rd., Chic a go. Mišias aukos
kun. Anthony O’Connell, OSM. Po
Mi  šių – kavutė. Kviečiame dalyvauti.

�Gegužės 1–8 dienomis Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th Street, Lemont,
IL, vyks Andriaus Sprindžio foto gra -
fijos paroda ,,Lemtingas žingsnis”.
Atidarymas – gegužės 1 d. 6 val. v.
Kvie čiame atvykti.

�Misija gegužės 2 d., sekma die-
nį, po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi -
joje kviečia Motinos dienos vaišėms
prie švediško stalo.

�Motinos dienos novena (devyn-
dienis) prasideda gegužės 4 d. ir bai-
giama gegužės 13 d. Užrašytus mamų
vardus galima paduoti raštinėje ar
įdė ti į prie įėjimo į misiją padėtus vo -
kelius. Vokeliai visas devynias die nas
bus padėti ant altoriaus, gyvos ir mi -
rusios motinos prisimenamos kasdie -
nėse šv. Mišiose.

�ALRK Moterų sąjungos 3 kuopos
pirmasis šiais metais susirinkimas
įvyks gegužės 8 d. 2:30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos sa -
lėje. Prašome visas nares gausiai daly-
vauti, bus aptariami svarbūs klau simai.

�Willow brook Ball Room salėje
(8900 Archer Ave., Willow Springs, IL
60480) ge gu žės 9 d., sekmadienį, 5 val.
p. p. vyks  dainininko Ed mundo Ku -
činsko koncertas. Skelbti koncertai
Jaunimo centre ir Pasaulio lietuvių
centre neįvyks. Bilietus galite nu -
sipirkti ,,Lietuvėlėje”, 5741 S. Har -
lem Ave., Chicago, IL. Informacija
tel.: 630-464-5000 arba tel.: 847-845-
3972.

�Š. m. gegužės 15 d. 2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Bočių menė-
je Lietuvių studentų asociacija UIC
ren gia Aukštojo mokslo forumą. Kvie-
čiame tėvelius ir būsimus ar esa mus
studentus, norinčius geriau su si pa -
žinti su JAV aukštojo mokslo siste -
ma: su galimybėmis gauti moks lo pa -
skolas ar stipendijas, būdais, kaip su -

mažinti studijų kainą, susi renkant
rei kiamus kreditus mokykloje ir kt.
Dau giau informacijos apie ren ginį ga -
lite gauti el. paštu: info @ lsauic.org
arba internetinėje svetai nėje: www.
lsauic.org.

�Gegužės 14–16 dienomis nuo 9
val. r. iki 3 val. p. p. Nerijos tunto
skautai rengia daiktų išpardavimą
prie didelio balto garažo, kuris yra
Pa saulio lietuvių centro šiaurinėje
pastato pusėje. 

�Visus, kurie yra krikštyti ir pri -
ėmę sutvirtinimą Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje sekminių išva ka -
rėse, gegužės 22 d., šeštadienį, 4 val.
p. p. kviečiame dalyvauti  šv. Mi šiose
ir šventėje. 

�Maironio lituanistinė mokykla
(New York) tuoj po lietuviškų šv. Mi-
šių Apreiškimo parapijoje kviečia vi-
sus dalyvauti Motinos dienos minė-
jime, ku ris įvyks gegužės  2 d. 11:30
val. r.  Mount Carmel parapijos salėje
(Have meyer St. ir North 8th St.  san-
kryža, Brooklyn, NY). Dau giau infor-
macijos tel.: 718-239-1117 arba el. paš-
tu: director@nymaironiomokykla.org

�2010 US–Baltic Foundation Ga -
la vakarienė/aukcionas vyks šeštadie -
nį, gegužės 8 d., ,,The Mayflower Ho -
tel”, 1127 Co nnecticut Ave. NW.  Wa -
shin g ton, DC. Renginio svečias – Lie -
tuvos Res pub likos ministras pirmi -
ninkas Andrius Kubilius. Daugiau in -
formacijos galima gauti tel.: 202-785-
5056 arba rasti oficialiame USBF
tin klalapyje: www.usbaltic.orgor.

�Susigiminiavusių miestų Madi -
son-Vilnius komitetas kviečia Jus į
kasmetinę puotą, kuri vyks Madison
Club, 5 East Wilson St., šeštadienį,
gegužės 22 d. 5 val. p. p. Dalyvaus
Laimonas Briedis, knygos ,,Vilnius:
City of Strangers” autorius. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Uoliai dirba Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont) tėvų komitetas (iš kai -
rės): Rima Juškelis, Goda Misiūnienė, Austėja Kubilienė, Asta Zimkienė, Rasa
Ibianskienė ir Renaldas Budrys. Jie balandžio 24 d. suruošė kasmetinius moks-
lo metų pabaigos pietus mokyklos mokytojams. 

Živilės Ramašauskienės nuotr.

Birželio 13 d., sekmadie-
nį, pre latas Ignas Urbonas
savo kunigystės 75-mečio
proga koncelebruos 9 val. r.
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio
Matu laičio misijoje, 14911
127th St., Le mont, IL 60439.
Po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv.
Mišių gerbiamą prelatą pa-
sveikinti ir su juo pabendrauti
bus galima PLC di džiojoje
salėje, o po 6 val. v. šv. Mišių
– misijos prieangyje.

Gegužės mėnuo skirtas Dievo
Motinai Marijai ir kiekvieno mūsų
mylimai motinai.

Motinos dienos proga pasvei-
kinkime savo motinas gėlėmis ir
paskirkime vertingą dovaną –
įrašydami  savo MOTINOS  vardą
į Draugo fondo narius. Gėlės nu-
vysta, bet mūsų MOTINOS vardas,
išspausdintas ,,Drauge”, išliks.

Draugo fondas yra pagrindi-
nis dienraščio ,,Draugas”, ku-
riame atsispindi visas mūsų išei-
vijos gyvenimas, ramstis.

DR aukos nurašomos nuo Fed.
mokesčių. Čekius rašyti: Draugas
Foundation ir siųsti: 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629

� Evangelikų liuteronų Tėviškės
parapijoje pamaldos sekmadieniais
vyksta 11:30 val. r. 
� Gegužės 1 d., šeštadienį, nuo 9
val. r. iki 2 val. p. p. parapijos kieme
vyks pavasarinis augalų pardavimas.
� Sekmadieninės mokyklėlės moki-
nius kviečiame atvykti gegužės 9 d.
11:30 val. r. (Motinos diena).

Tėviškės parapijos
skelbimai

Tėviškės parapijos kun. Liudas Mi-
liauskas su sekmadieninės mokyklė-
lės lankytojais Kallen ir Maya Velykų
sekmadienį.
Tėviškės parapijos archyvo nuotr.

Tautinio šokių ansamblio 
,,GRANDIS”
metinis koncertas 

,,ŠOKIM SU DAINA” 
vyks šeštadienį, gegužės 1 d.

Jaunimo rūmų salėje, 
Pasaulio lietuvių centre. 

Pradžia – 6 val. v. Koncerte daly-
vauja visi ansamblyje veikiantys
rateliai: mažiausieji vaikučiai, vaikai,
jauniai, studentai ir šokėjai-veteranai. 

Bilietus bus galima įsigyti prie
įėjimo durų. Kaina: 15 dol. suaugu-
siems ir studentams, 10 dol. jauniams
nuo 6-to iki 12-to skyriaus. Mokyk-
linio am žiaus vaikučiams – 5 dol.

Daugiau informacijos gausite el. paštu poniavioleta@yahoo.com (Vio-
leta) arba bcepele@comcast.net (Beatričė)

Stanislova Gritėnas, gyvenanti Melrose Park, IL, pratęsė „Drau-
go” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Irena ir Eugene Slavinskas, gyvenantys Saint Petersburg, FL,
pratęsė kasmetinę „Draugo” prenumeratą ir prie  mokesčio pridėjo 50 dol.
auką. Esame labai dėkingi.

Evangelikų liuteronų Tėviškės parapija,
5129 South Wolf Rd., Western

Springs, IL 60558. Tel.: 708-567-9044
(kun. L. Miliauskas).


