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Socialdemokratai mato duobi¨ užsienio politikoje
Vilnius, gegužės 5 d. (ELTA) –

Seimo socialdemokratai teigia įžvel-
gią duobių mūsų užsienio politikoje.
Viena tokių duobių Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininko pava-
duotojas Justinas Karosas laiko už-
sienio politikos strategijos nebuvimą.

,,Kad ir kaip būtų keista, per 20
valstybės gyvavimo metų mes netu-
rime tęstinės užsienio politikos stra-

tegijos. Ji maždaug padrikai plėtoja-
si, atsižvelgiant į įvairius konkrečius
dalykus, pasikeičiančias aplinkybes,
bet stuburinės užsienio politikos
krypties mes, deja, iki šiol neturime.
Būtent dėl to dažnas yra blaškymasis
ir, svarbiausia, reikalavimų keiti-
mas”, – spaudos konferencijoje sakė
J. Karosas.

Jo teigimu, dabar konservato-

riams, o anksčiau socialdemokratams
esant valdžioje skirtingai reaguojama
į bet kokius santykius su Rytų kaimy-
nais. ,,Jeigu anksčiau bet koks elge-
sys buvo skausmingai, liguistai smer-
kiamas, kaltinant visomis galimomis
nuodėmėmis, dabar bet koks judesys
yra pateisinamas”, – stebėjosi poli-
tikas.

Nukelta į 6 psl.

Uždraustos seksualiniû
mažumû eitynès

,,Laisv∂s kelias” ragins nepamirßti vienyb∂s

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) –
Vilniaus apygardos administracinis
teismas (VAAT) uždraudė šį šeštadie-
nį planuojamas seksualinių mažumų
eitynes Vilniuje. Atsižvelgdamas į lai-
kinai pareigas einančio generalinio
prokuroro Raimondo Petrausko pra-
šymą, teismas sustabdė Vilniaus sa-
vivaldybės išduoto leidimo galiojimą.

R. Petrauskas panaikinti leidimą
eitynėms paprašė teigdamas, kad per
jas galimi neramumai. Lietuvos gėjų
lyga šį sprendimą žada skųsti apelia-
cine tvarka. Pasak teismo, nepritai-
kius laikinųjų apsaugos priemonių,
,,nebus apgintos galimai pažeistos
kitų asmenų teisės ar įstatymų sau-
gomi interesai”.

Sprendimą galima skųsti Lietu-
vos vyriausiajam administraciniam
teismui. Lietuvos gėjų lygos vadovas
Vladimiras Simonko sakė, kad pasi-
naudos šia galimybe ir pateiks skundą.

Pirmąkart Vilniuje planuojamos
seksualinių mažumų eitynės visuo-
menėje sulaukė prieštaringų vertinimų
– prieš jas surengta ne viena protesto
akcija, uždrausti eitynes prašė ir apie
pusšimtis Lietuvos parlamento narių.

Tarptautinė nevyriausybinė or-
ganizacija ,,Amnesty International”
paragino Lietuvos prezidentę Dalią
Grybauskaitę užtikrinti, kad eitynės
įvyktų. Prezidentės atstovas sakė,
kad šalies vadovę stebina skirtingi
atsakingų įstaigų vertinimai dėl gali-
mų grėsmių per planuojamas seksua-
linių mažumų eitynes. Prezidentė
taip pat pabrėžė, kad Konstitucija
užtikrina piliečių teisę į taikius susi-
rinkimus.

A. Ažubalis dalyvavo Baltijos šalims skirtame
renginyje Kanados parlamente
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Ottawa, gegužės 5 d. (ELTA) –
Lietuvai, Kanadai ir Europos Sąjun-
gai rūpimus klausimus, verslo plėtoji-
mo galimybes Lietuvoje užsienio rei-
kalų ministras Audronius Ažubalis
pristatė Kanados parlamente sureng-
tame Baltijos vakare. Savo kalboje
ministras supažindino vakaro svečius
su pagrindinėmis Lietuvos užsienio
politikos kryptimis.

Renginį surengė Baltijos federa-
cija Kanadoje, vienijanti išeiviją iš
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Jame da-
lyvavo daugiau kaip du šimtai daly-
vių, tarp jų – už ryšius su vietos bend-
ruomenėmis atsakingas pilietybės,
imigracijos ir daugiakultūrės politi-
kos ministras Jason Kenney, Senato
Užsienio reikalų ir tarptautinės pre-
kybos komiteto pirmininkė Raynell
Andreychuk, vienas iš opozicijos va-
dovų Bob Rae, trisdešimties diploma-
tinių atstovybių Ottawa mieste
vadovai. J. Kenney vakaro dalyviams
perdavė Kanados ministro pirminin-
ko Stephen Harper ir tarptautinės

prekybos ministro Peter Van Loan
sveikinimus.

Lietuvos diplomatijos vadovas
pristatė Lietuvą ir Kanadą siejančius
klausimus: NATO misiją Afganista-
ne, bendrą veiklą Demokratijų bend-
rijoje bei Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijoje.

A. Ažubalis atskirai susitiko su J.
Kenney, Kanados užsienio reikalų mi-
nistru Lawrence Cannon, krašto ap-
saugos ministru Peter G. MacKay,
Bendruomenių Rūmų pirmininku Pe-
ter Milliken, Ottawa miesto meru
Larry O’ Brien.

Vilnius, gegužės 5 d. (Alfa.lt) –
Vilniuje pristatytas „Laisvės kelio”
skulptūros projektas, skirtas Lietu-
vos valstybės atkūrimo dvidešimtme-
čiui. Jis sulaukė rėmėjų iš viso pa-
saulio. Prie simbolio Lietuvos laisvei
ir vienybei kūrimo jau prisidėjo tokių
tolimų šalių, kaip Jungtiniai Arabų
Emyratai ir JAV, gyventojai.

„Trispalves plytas, kurios bus
įmūrytos į ‘Laisvės kelią’, internetu
perka ne tik lietuviai ir ne tik Lietu-
vos gyventojai. Prisidėti prie skulptū-
ros panoro žmonės, gyvenantys Du-
bajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai),
Austin (Texas valstija, JAV) ir Atlan-
ta miestuose (Georgia valstija, JAV),

daugelyje kitų pasaulio vietų. Visų jų
vardai bus įamžinti „Laisvės kelyje”,
– teigia sumanymo autorius, skulpto-
rius Tadas Gutauskas.

Skulptūra „Laisvės kelias” – ra-
ginimas nepamiršti vienybės, padė-
jusios Lietuvai prieš dvidešimt metų
išsikovoti laisvę. Skulptūra stovės le-
gendinio Baltijos kelio atkarpoje Vil-
niuje, ji yra kolektyvinis kūrinys –
kiekvieno asmens ar šeimos, parėmu-
sios projektą, vardas ir pavardė ar
šeimos pavardė bus įspausta plytoje,
iš kurių ir bus sumūryta gyvą žmonių
grandinę simbolizuojanti skulptūra.
Plytų galima įsigyti projekto interne-
to svetainėje www.laisveskelias.lt

Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Ažubalis (nuotraukoje kairėje) susitiko
su Kanados diplomatijos vadovu Lawrence Cannon. URM nuotr.

Skulptūra iškils Vilniuje, Konstitucijos prospekto ir Geležinio vilko gatvių san-
kirtoje. Alfa. lt nuotr.
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Mūsų dienraštyje to dar ne-
buvo per visą jo gyvavimo šimt-
metį – trys jo puslapiai skirti JAV
LB Švietimo tarybos skelbto
konkurso nugalėtojams – JAV li-
tuanistinių mokyklų mokiniams!
Kasmet rengiamame Švietimo
tarybos piešinių ir rašinių kon-
kurse šįmet dalyvavo mokslei-
viai iš 17 mokyklų. Vertinimo
komisija turėjo darbo – kon-
kursui buvo pateikti 882 darbai.
Tarybos pirmininkė Daiva Na-
vickienė džiaugėsi: ,,Labai sėk-
mingas konkursas!” Smagu, kad
konkurse dalyvavo ne tik di-
džiųjų mokyklų moksleiviai, bet
ir mažų mokyklėlių lietuviukai.
Konkursas dar kartą parodė,
kad mūsų vaikai domisi Lietuvos
istorija, nori išlikti lietuviais.
Kaip rašo konkurso dalyvė, či-
kagietė Skirmantė Survilaitė,
,,vienas dalykas yra aišku. Tai
yra, kad be Lietuvos nebus lie-
tuvybės, o be lietuvybės Lietu-
vos irgi negali būti. Lietuvybė
yra pati Lietuva mūsų širdyse.”
Redaktorė Laima Apanavičienė

Putname skambėjo ,,Volungės”
atliekamos melodijos

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

Jau įprasta, kad kiekvieną pavasarį Marijos Nekalto
Prasidėjimo seselių vienuolyno salėje, Putnam, ruošiamas
renginys, skirtas Neringos stovyklai paremti. Šiais metais
balandžio 24 dieną buvo surengtas ypatingas koncertas –
iš Toronto, Kanados, atvyko moterų kamerinis choras
,,Volungės”. Choras įsikūrė Toronte 1976 metų pradžioje
ir iš pradžių buvo tik moterų ansamblis, vėliau į savo gre-
tas pakvietė ir vyrus. Šiandien meno vadovė Dalia Vis-
kontienė priskaičiuoja net 93 ,,Volungės” dainininkus.

O prieš trylika metų, atsiradus mažai grupei moterų,
sutikusių atskirai repetuoti ir tobulinti savo repertuarą,
susibūrė dabartinis moterų kamerinis choras. Šio choro
repertuarą sudaro kūriniai, sukurti įvairių kompozitorių:
nuo klasikinės iki sakralinės muzikos ir šiuolaikinių
giesmių, nuo lietuviškų liaudies dainų iki šiandieninės es-
trados, nuo senų lietuviškų sutartinių iki šiuolaikinio
amerikietiško-kanadietiško džiazo. Choras su dideliu pa-
sisekimu yra koncertavęs daugelyje Kanados, Amerikos,
Lietuvos miestų. Nors choras veikia Toronto apylinkėse,
buvusios neringietės mielai palaiko ryšį su Neringa ir
seselėmis. Tad šiais metais gavusios kvietimą atvykti ir
dainuoti į Putnam pas seseles, mielai sutiko.

* * *
Susirinkusieji, o jų buvo tikrai nemažai, turėjo gerą

progą išklausyti puikiai paruoštus kūrinius. Savo koncer-
tą dainininkės iš Toronto pradėjo giesmėmis: J. Govėdo
,,Ave Maria”, N. Telfer ,,Missa Brevis”, G. Faure ,,Can-
tique de Jean Racine” ir G. Verdi ,,Laudi alla Vergine Ma-
ria”.

Po pertraukos, dainininkėms pakeitus savo apdarus,
ir vėl skambėjo dainos. Antrąją koncerto dalį volungietės
pradėjo lietuvių kompozitoriaus V. Augustino (žodž. V.
Braziūno) ,,Tėvyne mūsų”, M. Karčiausko (žodž. V. Mont-
vilo) ,,Saulė teka”, J. Motiekaičio kūriniu ir J. Govėdo
,,Kas bus?” ir ,,Pasėjau dobilą”. Kaip visada, sužavėjo ka-
merinio choro atliekama visų mėgstama kompozitoriaus
B. Dvariono ,,Žvaigždutė” (žodž. L. Stepanausko). Ploji-
mais žiūrovai lydėjo atliekamus populiarius amerikiečių
kompozitorių kūrinius: ,,Fly me to the moon” (B. Ho-
ward) ir ,,Over the Rainbow” (H. Arlen, R. Harburg),
,,Lollipop” (B. Ross, R. Emerson).

Koncertą choras užbaigė ,,Sode lakštutė” (N. Sinkevi-

čiūtės). Žiūrovai ilgai nepaleido dainininkių nuo scenos,
tad turėjome progos išgirsti du papildomus kūrinius.

* * *
Prie sėkmingo ,,Volungės” koncerto Putnam prisidėjo

ir jauna pianistė Rasa Vitkauskaitė, su pagyrimu baigusi
M. K. Čiurlionio meno mokyklą Vilniuje. Vėliau ji laimėjo
stipendiją studijuoti World College of the Adriatic Italijo-
je, kurį baigė aukščiausiais pažymiais ir gavo tarptautinį
bakalaurės diplomą. Šiuo metu Rasa studijuoja Bostono
konservatorijoje, kur siekia magistrės laipsnio.

Po koncerto seselės ir Neringos stovyklos rėmėjų or-
ganizacinis komitetas pakvietė visus pasivaišinti užkan-
džiais ir kava. Seselė Ignė padėkojo visiems: daininin-
kėms, jų šauniai vadovei, IX Dainų šventės vyriausiai
vadovei D. Viskontienei, koncerto organizaciniam komite-
tui (pirmininkė Gita Kupčinskienė), vasaros pikniko ruo-
šimo komitetui (pirmininkė Diana Norkienė), Neringos
buvusiems ir dabartiniams vadovams.

Skambinti tel.: 1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

,,Volungės” kamerinis choras. Sigitos Šimkuvienės-Rosen nuotraukos

Dalia Viskontienė su muziku Jurgiu Petkaičiu iš Hartford,
CT.
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ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Ar įsivaizduojate tokį atvejį: ofi-
cialiai į Lietuvą pakviesti Rusijos
vadovai Vladimir Putin arba Dmitrij
Medvedev ramiai sau rieda dviračiais
Vilniaus gatvėmis, kuriose dar Artū-
ro Zuoko laikais šiai susisiekimo prie-
monei nužymėtos juostos? Juos svei-
kina minios žmonių, mėto gėles, pra-
šo autografų... Idiliškas vaizdelis,
tiesa?

Jį savo vaizduotėje susikūriau,
prisiminęs kovo pabaigoje Rusijos
premjero rezidencijoje Novo-Ogario-
ve įvykusį Putin ir Andriaus Kubi-
liaus susitikimą, kurio metu Lietuvos
Vyriausybės vadovas pakvietė jį ne į
sambo čempionatą, o tiesiog pasiva-
žinėti dviračiais. Tokio malonumo
Putin neatsisakė, ir tam netrukus
bus gera proga: galbūt Rusijos prem-
jeras atvyks į birželio 1–2 d. Vilniuje
rengiamą Baltijos jūros valstybių
tarybos (BJVT) šalių vyriausybių
vadovų susitikimą.

Dviračių temą šiomis dienomis
palietė ir prezidentas Medvedev,
kuris viešėdamas Kopenhagoje išgyrė
gerą šios susisiekimo priemonės
judėjimo organizavimą Europos šaly-
se, kokio nėra jo gimtajame Sankt
Peterburge. Prezidentas papasakojo,
kad jam padarė didžiulį įspūdį, kai
vienoje Vakarų šalyje jis pamatė dvi-
račiu į kavinę atvažiuojantį tos vals-
tybės premjerą.

Kur gi lenkiu? Neabejoju, kad
ateis laikas, kai ir premjerai, ir prezi-
dentai savo viešnagės metu sės ant
dviračių ir taip demokratiškai ben-
draus su piliečiais, kai vienos šalies
prezidentė išbandys jėgas su kitos
valstybės premjeru ant dziudo kili-
mo, kai aukšti valstybės pareigūnai
užsuks gurkštelėti alaus ir paben-
drauti su paprastais žmonėmis, kai...

Bet suprantu, kad ir vaizduotei
yra ribos. Kol kas – misija neįmano-
ma. Kodėl? Dėl paprasčiausios prie-
žasties: Šaltojo karo šaltukas tebėra
sukaustęs valstybių santykius, įtam-
pą juose didina skirtingos vertybės,
skirtingas istorijos vertinimas, šių
dienų politinių ir ekonominių realijų
aiškinimas, pagaliau vadovų asme-
ninės savybės. Mes juk nesugebame
atskirti mūsų tradicinio tautinio
išdidumo nuo būtinybės gyventi rea-
lų, racionalų, visiems naudingą ir so-
tų gyvenimą. Štai kodėl ir Putin gali-
mas apsilankymas Vilniuje, o juo
labiau – pasirodymas kokioje nors
sostinės kavinėje ar aludėje atrodo
kaip tolimas ir miglotas Andromedos
ūkas. Iki šiol vienintelis ir paskutinis
SSRS vadovas Michail Gorbačiov
drįso atvykti į Vilnių, tačiau tas jo
apsilankymas nebuvo nei laukiamas,
nei jam malonus.

Nuo to laiko – kaip užrišta. Ne
kartą buvo kviečiamas ir Boris Jelcin,
kuris šiaip palankiai vertino lietuvių
išsilaisvinimą ir nebuvo priešiškai
nusiteikęs prieš Lietuvą. Tačiau pir-
majam Rusijos prezidentui nesopėjo
galva dėl santykių su mažyte kai-
myne, kuri galvotrūkčiais puola į
Vakarų glėbį. Liberalių pažiūrų ir
„plačios rusiškos širdies” prezidentas
atlaidžiai stebėjo „artimajame už-
sienyje” vykstančius reiškinius ir
daugiau rūpinosi savo aplinka bei
sveikata, negu santykiais su Baltijos
valstybėmis.

2000-ųjų išvakarėse valstybės
vairą perdavęs Putin (kalbama, kad

tai jis padarė verčiamas), Jelcin, žino-
ma, tikėjosi, kad patyręs „kagėbė”
rezidentas visomis priemonėmis su-
stiprins yrančius imperijos pamatus,
netgi santykių su artimiausiomis
kaimynėmis sąskaita. Tokios Putin
laikysenos kaina buvo aukšta: nu-
griaudėjo „spalvotosios” revoliucijos,
ant plauko pakibo santykiai su Uk-
raina, Gruzija, paskui ir Baltarusija,
jau nekalbant apie Baltijos šalis,
kurios vis dažniau kiekviena proga
įgeldavo Maskvai. Pragmatinė Krem-
liaus pozicija ekonominiuose santy-
kiuose galutinai išstūmė buvusias so-
vietines respublikas iš jo akiračio.

Ar tuomet buvo prasmės vykti į
Vilnių? Dabar, kai Maskva su pasi-
tenkinimu vertina naująją pragma-
tišką mūsų Prezidentės užsienio poli-
tiką, kai pačios Rusijos pastangos
išplėsti savo įtaką Kaukaze, Ukrai-
noje, Vidurio Azijoje ir, žinoma, visur
kitur pasaulyje (Vakarų Europoje,
Lotynų Amerikoje, Azijoje) duoda
rezultatų, matyt, atėjo metas tikėtis
Rusijos vadovų apsilankymo ir Vilniuje.

• • •
Birželio pradžioje įvyksiantis

BJVT forumas iš tikrųjų gera proga
Vilniuje sulaukti Putin. Atsakymo
kol kas nėra. Ir čia netinka patarlė,
kad tylėjimas reiškia sutikimą. Mask-
va dar turi laiko. Ji akylai stebi tai,
kas vyksta Lietuvoje, visame Baltijos
regione, kaip Vilnius vertina proce-
sus kaimyninėse šalyse ir pačioje Ru-
sijoje, ką pabrėžia savo užsienio poli-
tikoje, kaip aiškina istorinius įvy-
kius.

Žinoma, ji tebėra susierzinusi dėl
Lietuvos reikalavimo atlyginti 80
mlrd. litų sovietinės okupacijos žalą,
apskritai dėl okupacijos fakto, dėl
Sausio 13-osios žudynių kaltininkų
išdavimo. O štai dabar Seimas išmetė
naują kortą: balandžio 29 d. jis pri-
ėmė rezoliuciją, kuria Vyriausybei
siūloma organizuoti 1940 m. birželio
15 d. nužudyto Lietuvos pasienio ka-
rininko Aleksandro Barausko atimi-
nimo renginius ir siūlo kreiptis į
Rusiją, kad ši ištirtų nužudymą, nu-
baustų kaltuosius ir atlygintų žuvu-
siojo artimiesiems. Karininkas buvo
pirmoji sovietinės okupacijos auka,
nuo kurios ir prasidėjo tragiškoji tau-
tos trėmimų, persekiojimų, žudymų
istorija. (...)

Prieš dvejus metus žurnalas
„Veidas” klausė: „Kam reikia Lietu-
voje V. Putino?” Jis priminė, kad pir-
mieji diplomatų žingsniai pakviesti
eksprezidentą ir premjerą buvo
žengti 2006-ųjų pabaigoje.

Nukelta į 9 psl.

KODĖL LAUKIAME
NESULAUKIAME V. PUTIN?

Ar realu tikėti, kad
popiežiui Benediktui XVI

gali būti iškelta byla?
ALEKSAS VITKUS

Kaltinimų apie vaikais piktnaudžiavusius kunigus banga, prasidė-
jusi prieš maždaug dešimt metų Bostono vyskupijoje, pagaliau su-
krėtė visą Katalikų Bažnyčią. Be Bostono buvo įveltos ir kitos JAV

vyskupijos, o dar vėliau skandalas persimetė ir į Europą. Nuneigti, kad ku-
nigų vykusi (ir gal dar ir dabar vykstanti) pedofilija buvo labai retas įvykis,
jau nebebuvo galima.

Ar tikrai tiek katalikų kunigų buvo įsivėlę į vaikų piktnaudžiavimą?
Ar sensacijas mėgstanti spauda nepersistengė? Ar ir kai kurie patys tų vai-
kų tėvai ir jų advokatai kartais nepasidavė pagundai praturtėti?

Kai kur vyskupai, vengdami viešo skandalo, įtariamus ar net ir apkal-
tintus kunigus perkeldavo iš vienos parapijos į kitą. Tai ypatingai išryškė-
jo Bostono vyskupijoje, kur parapijiečiai patys pirmieji dėl to sukėlė triukš-
mą. Pradžioje Bostono arkivyskupas kardinolas Bernard Law pasisiūlė at-
sistatydinti, bet popiežius Jonas Paulius II tuomet nesutiko jo atsistatydi-
nimo priimti.

2002 m. Dallas mieste susirinkę Amerikos vyskupai sutarė, kad prieš
vaikus nusikaltę kunigai turėtų būti ne tik neprileidžiami toliau dalyvauti
vaikų religiniame auklėjime, bet ir, reikalui esant, jie galėtų būti negrąži-
namai pašalinti iš kunigystės luomo. Sutartos taisyklės, deja, buvo tik la-
biau administracinio pobūdžio, o kaip Bažnyčia turėtų tokiais atžvilgiais
elgtis, nebuvo iki galo nuspręsta.

Romoje tai buvo tiksliau apibrėžta ir prieita prie išvados, kad norint
dvasiškiui atimti kunigystę reikėtų specialaus Bažnyčios tribunolo spren-
dimo. Amerikos vyskupai, susirinkę Washington, DC, sutarė sutikti su kai
kuriais Vatikano reikalavimais. Naujasis dokumentas davė vilties, kad
ateityje nusikaltusių kunigų kilnojimo iš vienos parapijos į kitą problema
bus išspręsta ryžtingai, nors kai kurie vyskupai abejojo, ar ruošiami tri-
bunolai ne per daug pristabys ir užvilkins teismo eigą.

Tad dėl kardinolo Law Bažnyčios autoritetas buvo kritęs. Tai supras-
damas, popiežius Jonas Paulius II pagaliau ir su „su dideliu apgailestavi-
mu”, priėmė 18 metų Bostono arkivyskupiją valdžiusio 71-ių metų am-
žiaus kardinolo Law atsistatydinimą. Pats kardinolas 2002 m. pareiškė no-
rįs pasitraukti gyventi į vienuolyną už arkivyskupijos ribų. Tuomet kardi-
nolas Francis George viltingai pareiškė: „Dabar Bostono vyskupijoje prasi-
dės toks reikalingas žaizdų gydymas, susitaikymas ir vienybė.” O tuo tarpu
kardinolas Law visai nelauktai atsirado Romoje.

Tuo pasipiktinęs žurnalistas Christopher Hitchens, knygos „God Is
Not Great” autorius, kartais parašantis į „Newsweek” žurnalą, spėliojo:
„Law negalėjo pasprukti į Romą be tuometinio popiežiaus ir jo ištikimo pa-
dėjėjo kardinolo Ratzinger pagalbos. Juk Law ten dalyvavo rinkimuose,
kuriuose nauju popiežiumi buvo išrinktas Ratzinger, pasirinkęs Benedikto
XVI vardą. Law gavo valdyti gražiąją Romos Santa Maria Maggiore bažny-
čią ir net tapo kelių Vatikano komisijų nariu.”

Vargšas Benediktas, popiežiumi išrinktas 2005 m., jau kitais metais
lankydamasis savo gimtoje Bavarijos žemėje, skaitė paskaitą, kurioje pa-
vartojęs citatą „Mahometas atnešė (...) tik blogį ir nežmoniškumą”, sulau-
kė iš islamo pasaulio triukšmo, prasidėjusio reikalavimais atsiprašyti ir
pasibaigusio grasinimais. Po ketverių metų, lankydamasis Maltoje, popie-
žius su ašaromis akyse ir vėl atsiprašinėja, žadėdamas imtis žygių prieš ku-
nigų ištvirkavimą.

„Popiežiui Benediktui XVI turėtų būti įteiktas šaukimas į teismą, –
tęsia Hitchens. – Jei ne, tai reikštų, kad jis yra aukščiau vietinių ir tarp-
tautinių įstatymų, turintis imunitetą nuo bet kokios asmeniškos atsa-
komybės dėl nusikaltėliams teikiamo prieglobsčio.”

Hitchens sakosi tada klausęs Massachusetts prokuroro Thomas Reilly,
kodėl kardinolas Law nebuvo apklaustas valstijos teisingumo organų. „Ko-
dėl Bažnyčiai buvo leista spręsti dėl kunigų kaltės ir daryti savo privačius
sprendimus, dažniausiai ‘atleidžiant’ jų nusikaltimus? Tokios mintys tur-
būt ir skraidė Law galvoje, nes vos tik kelios valandos anksčiau negu jam
pagaliau turėjo būti įteiktas šaukimas į teismą, jis atsirado Romoje.”

Popiežiaus advokatai galėtų sakyti, kad Benediktas XVI yra Vatikano
valstybės vadovas, turįs „suvereno imunitetą”. Kiti teisės žinovai primena,
kad Vatikanas, kuris iš Šventojo Sosto pavirto valstybe tik pagal Katalikų
Bažnyčios ir Italijos diktatoriaus Benito Mussolini 1929 metų sutartį,
Jungtinių Tautų asamblėjoje nėra pripažinta kaip valstybė ir ten dalyvau-
ja tik kaip „stebėtoja”.

Žmogaus teisių advokatas Geoffrey Robertson popiežių perspėja: „Jei
popiežius bandytų palikti savo Vatikano valstybę (o jis planuoja šį rudenį
kelionę į Londoną), jis neturėtų jaustis saugus, nes jį galėtų pasiekti tarp-
tautiniai teismai, tokie kaip Europos žmogaus teisių teismas arba Tarp-
tautinis kriminalinis teismas, panašiai, kaip atsitiko buvusiam Čilės dik-
tatoriui gen. Augusto Pinochet, policijos suimtam Londone 1998 m.”

Ir kokia tai būtų ironija! Popiežius suimamas Londone, apkaltinamas
ir teisiamas krikščioniškų Vakarų teisme, visam islamo pasauliui iš jo besi-
šaipant. Vatikanas šių metų kovo mėnesį sutiko perduoti visus nusikaltu-
sius kunigus pasaulietiniams teisės organams. Todėl galima tikėtis, kad
Katalikų Bažnyčia ir toliau imsis ryžtingų pokyčių, nepasitenkindama tik
atsiprašymais. Pedofilija nėra staiga atsiradusi problema. Ji galėjo rūgti
gal jau daug metų, bet tik palyginti neseniai iškilo į viešumą. Norėtųsi ti-
kėti, kad katalikų Bažnyčia su savo ilga 2000 metų istorija ir patirtimi
sprendžiant įvairias praeities krizes išgyvens ir šią negarbę ir taps dar stip-
resne religine bendruomene negu buvo.

Suteikdami jam [Putin
apsilankymui] tokią reikš-
mę, mes patys sumenkina-
me save ir savo vertybes.
Tegul tai būna paprasta
darbinė kelionė (jeigu ap-
skritai jis įvyks), paįvairin-
tas nieko neįpareigojan-
čiomis diskusijomis, susi-
tikimais, regioniniais spren-
dimais.
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llll iiiieeeettttuuuuvvvviiiiuuuukkkkaaaaiiiiDDDDRRRRAAAAUUUUGGGGOOOO””””””””
Baigėsi JAV LB Švietimo tarybos skelbtas rašinių ir piešinių konkursas. Šiais metais jis buvo skirtas Martyno Mažvydo gimimo 500-

osioms ir Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti. JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė ir visa Taryba džiaugiasi
sėkmingu konkursu. Jame dalyvavo mokiniai iš 17 JAV lituanistinių mokyklų. Konkursui buvo atsiųsta 417 piešinių ir 465 rašiniai. Taigi
tiek piešinių konkurso vertinimo komisija – Erikas Narkevičius (pirmininkas) ir nariai: Marytė Goštautienė, Audrė LeBlanc, David
Skirkey), tiek rašinių konkurso vertinimo komisija – Gaila Narkevičienė (pirmininkė) ir nariai: Mirga Girniuvienė, Rasa Morkevičiūtė,
Eglė Šležienė, Dana Vainauskienė – turėjo nemažai padirbėti, kol peržiūrėjo piešinius ir perskaitė rašinius. 

Laimėtojai apdovanoti knygyno ,,Barnes & Nobles” dovanų kortelėmis, o visi konkurso dalyviai rašikliais, kuriuose įdėtos nuotraukos
su Lietuvos vaizdais. Turėjote jau pašte gauti. Labai sėkmingas konkursas! Tiems, kurie pageidavo, grąžinami darbai.

Redaktorė

Ar vis dar aktualios Mažvydo temos?
(9–10 klasių grupė)

Martynas Mažvydas parašė pir -
mą lietuvišką knygą 1547 m., bet joje
esančios temos aktualios dar ir šian-
dien, prabėgus 500 metų. Mažvydas
rašė apie Lietuvą, jos kalbą, kad rei -
kia globoti ir išlaikyti jos kultūrą, nes
ta kultūra yra pats svarbiausias daly -
kas lietuvių gyvenime. Ir ta tema yra
svarbi ir teisinga šiandien. 

Lietuvos istorija buvo labai sun -
ki, su pavojais, ir lietuvių kultūrai
bu  vo grasinta daug kartų per amžius.
Bet lietuvių kalba buvo tas vienas
dalykas, kuris visada liko, visada bu -
vo, nors kiti žmonės norėjo ir bandė
užgesinti ją. Čia Martyno tema ypa -
tingai svarbi, nes kalba buvo vienin-
telė priežastis, kodėl lietuviai liko lie -
tuviais, o ne rusais ar vokiečiais. Savo
eilėraštyje Mažvydas sako: ,,Veizdėkit
ir dabokite, žmonės visi/Šitai eina jū -
sump žodis dangaus karalystės”. Čia
jis sako, kaip svarbu yra išlaikyti kal -
bą, kad lietuviškas žodis yra Dievo
žo dis. 

Istorijoje šita tema buvo labai
svarbi per pirmą Lietuvos okupaciją.
Carinė Rusija okupavo Lietuvą nuo
1795 m. iki 1918 m. Per šitą okupaci-
ją rusai bandė išnaikinti lietuvių kal -
bą. Bet lietuviai globojo savo kalbą, ir
galų gale, rusai išėjo iš Lietuvos, o lie -
tuviai išlaikė savo kalbą. Šita tema

aktuali šiandien, nes Lietuva da bar
silpna. Daug studentų išvyksta iš Lie -
tuvos kiekvieną dieną ir pra randa sa -
vo lietuvybę. Dėl to lietu viams visa -
me pasaulyje reikia globoti savo kal -
bą ir kultūrą, ir jie joms ne gali leisti
numirt. Nes jeigu tas atsitiks, lietu-
viai ir lietuvių kalba dings iš pasaulio.

Mažvydas eilėraštyje taip pat sa -
ko: ,,Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai
mokėti/Visa širdim turi Dievo žodį
my lėti”. Čia reiškia, kad lietuviai turi
išmokyti lietuvių kalbos savo vaikus,
nes kalba yra kaip Dievo žodis. Šita
idėja yra ypač svarbi šiandien, nes
šita idėja yra nesibaigianti ir visada
bus teisinga. 

Pavyzdys yra lietuviška mokykla
Ame rikoje. Lietuvių vaikai, kurie gi -
mė Amerikoje, labai lengvai gali pra -
rasti savo lietuvybę amerikietiškoje
aplinkoje. Bet jų tėveliai juos siunčia
į lietuvišką mokyklą, kad jie moky -
tųsi ir išlaikytų lietuvybę. Ir yra tų
vaikų atsakomybė siųsti savo vai kus į
lietuvišką mokyklą. Tada lietuvybė
visada išliks. 

Mažvydo temos savo eilėraštyje
dar aktualios šiandien, ir aš manau,
kad jos taip liks per amžius.

Marius Bernotas
Bostono lit. m-la, 10 kl., Boston, MA

1 vieta 9–10 kl. grupėje

Prieš beveik 500 metų Martynas
Mažvydas parašė pirmą lietuvišką
kny  gą. Tačiau kyla klausimas, ar te -
mos, minėtos prieš penkis amžius
mums yra aktualios šiandien? Skai -
tant jo eilėraštį atrodo, kad nieko
svar baus ten nėra parašyta. Deja, aš
manau, kad žmonės, kurie galvoja,
kad šis eilėraštis neaktualus, yra ne -
teisūs. 

Manau, yra labai svarbu supras -
ti, kad žmogus nesikeičia, o keičiasi
ap linka, kurioje žmogus auga. Netgi
pradedant pirmąja eilute, kurioje ra -
šoma: ,,Broliai seserys, imkit mane ir
skai tykit”, parodoma, kad mes visi
užaugom šeimose ir turime brolių ar
seserų. O eilutė: ,,Skaitydami perma -
nykit” pasako tai, kad visais laikais
žmonės nenustoja mokytis. Po to ei lė -
raštis išreiškia įdomų įvykį, kuris
įvyksta kiekvienoje kartoje. Tai yra,
kad vis naujesnei kartai tenka vis ge-
resnės sąlygos mokytis. Pavyzdžiui,
trečioji eilutė rašoma: ,,Mokslo šito
tėvai jūsų trokšdavo turėti”, papras -
čiausiai reiškia, kad tais laikais ne
visi galėjo skaityti ar įsigyti knygas.

Na, o šiais laikais tai yra labai gra žiai
parodoma internetu, nes dabartiniai
tėvai neturėjo galimybių jo naudoti, o
mes turime.

Visa tai yra vėl pakartojama ant -
ra me posme. Trečias posmas kalba
apie tai, kad mokslas yra susijęs su
Dievu. Tad, manau, yra aktualu dar
daug kam, ypač tiems, kurie tiki į
Die vą. Netgi mūsų lituanistinė mo -
kyk la turi tikybos pamoką, kurioje
mokoma apie Dievą. Taigi, eilutė:
,,Ši tai eit jūsump žodis dangaus kara-
lystės” sujungti ta žodžio pras me. 

Svarbiausia yra suprasti ne po
vie ną žodį, o viso eilėraščio prasmę.
Aš manau, kad šito eilėraščio prasmė
yra ta, kad kiekviena karta yra ugdo-
ma vis naujesniais būdais, ir kad reli -
gija daug ką reiškia. Galiausiai gali-
ma paminėti, kad ir šiais laikais žmo -
nės yra mokomi apie religiją ir Dievą.
Vadinasi tema, rasta Mažvydo eilė -
raš tyje apie mokslą ir Dievą, yra tik -
rai aktuali šiandien.

Marius Bulskis
Maironio lit. m-la, 10 kl., Lemont, IL  

2 vieta 9–10 klasių grupėje

Ethanas Ramirez, ,,Saulės” lit. m-la, 2 kl., Atlanta,
GA. 1 vieta 2–3 klasių grupėje.

Gabriela Trzepizur, Vinco Kudirkos lit. m-la, 2 kl.,
Newark, NJ. 2 vieta 2–3 klasių grupėje.

Steffani Gudaitis, Maironio lit. m-la, 3 kl., Lemont,
IL. 3 vieta 2–3 klasių grupėje.

Greta Tamkutė, ,,Žiburio” lit. m-la, 8 kl., Detroit,
MI. 1 vieta 7–8 klasių grupėje.

Ugnė Orentaitė, ,,Žiburio” lit. m-la, 8 kl., Detroit,
MI.  2 vieta 7–8 klasių grupėje.

Elytė Auštraitė, Bostono lit. m-la, 8 kl., Boston, MA.
3 vieta 7–8 klasių grupėje.

* * *

* * *
Mažvydo temos, rašytos jo ,,Ka-

tekizme” prieš daugelį metų iki da-
bar yra aktualios. Praėjus net 463
metams, mes Martyną Mažvydą me -

na me iki šios dienos, gyvendami dvi -
dešimt pirmame amžiuje.

Mokslo reikšmė, galimybė jo
siek ti yra be galo svarbi ir šiandien.
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Mėgstamiausia knyga – V. Dau -
tarto ,,Žydrieji jungos”. ,,Imkit mane
ir skaitykit”.

Šilta vasaros diena Lietuvos kai -
me. Vieti niai berniukai lekia po die -
nos darbų prie ežero. Kaip smagu
nar dyti, žve joti karpius, maudytis ir
kaitintis ant kranto prieš saulutę. Ša -

rūnas, Mindaugas, Algis ir tarp jų ėjo
mergaitė Aistė. Tačiau, kad jie gyve -
no prie ežero, jie vis tiek norėjo iš -
plaukti į tolimas jūras. Daugiausiai
Ša rūnas. Neveltui draugai vadino Jū -
ri nin ku. Mindaugas buvo Šamas, nes
jis ge rai mokėjo plaukti. Aistę vadino
Kie liuke, nes         Nukelta į 10 psl.

Mažvydas lietuvybę siejo su lietuvių kalba. 
Su kuo tau asocijuojasi Lietuva ir lietuvybė? 

(7–8 klasių grupė)

Lietuva ir lietuvybė – du panašūs
žodžiai. Abu savyje turi vieną paslėp-
tą žodį – lietuvis. Ką reiškia būti lie -
tu viu? Ar tai reiškia, kad Lietuva
mums priklauso, ir lietuvis tai tiktai
žodis, reiškiantis, kad mes šiaip ar
taip kažką turime su ta šalimi bend -
ro? Ar gabūt žodis ,,lietuvis” reiškia,
kad mes priklausome tai šaliai? Kad
mes privalome tą šalį saugoti, gerbti
ir mylėti? Tą šalį, kurioje daugelis
mūsų gimė, šalį, kurią daug jau už -
miršę. Lietuva – tai šalis, kur upės
teka pro girias žalias, kur jūra gin-
tarais išpuošta, ir lietuviai dar ir
šiandien stebisi, kokia graži vasaros
saulė. Lietuvybė – tai ne tik neprik-

lausomybės Aktai, rodantys meilę
Lie tuvai, bet ir patys jausmai. Lie -
tuvybė gali būti parodyta einant
švęsti lietuviškas šventes. Tai gali
būti parodyta vaikščiojant pro miš -
kus ir stebintis grožiu, arba vaikštant
po miestą ir su draugais užtraukiant
lietuvišką dainą. 

Bet vienas dalykas yra aišku. Tai
yra, kad be Lietuvos nebus lietuvy-
bės, o be lietuvybės Lietuvos irgi ne -
ga li būti. Lietuvybė yra pati Lietuva
mūsų širdyse. 

Skirmantė Survilaitė
Čikagos lit. m-la, 9 kl., Chicago, IL

1 vieta 7–8 klasių grupėje

Pratarmė mano pasirinktai knygai
(4–5–6 klasių grupė)

Gabija Baltaduonytė, Bostono lit. m-la, 4 kl., Boston, MA. 3 vieta 4–5–6 kla-
sių grupėje.

Aušra Pranevičius, Maironio lit. m-la, 5 kl., Brooklyn, NY. 2 vieta 4–5–6 klasių
grupėje.

Elizabeth Jasilionis, Vinco Kudirkos lit. m-la, 4 kl., Newark, NJ. 1 vieta 4–5–6
klasių grupėje.

* * *

* * *

Be mokslo, be išsilavinimo žmogus
ne gali daug pasiekti. Kas jus priimtų
į darbą, jei nebūtumėte baigę univer-
siteto? Kaip mūsų visų gyvenimas
pasikeistų, jei staiga visos mūsų ži -
nios būtų ištrintos? Jeigu viskas, ko
mes išmokome, dingtų amžiams…
Pa saulis ir mes būtume kitokie. Vis -
kas sukasi aplink mokslą, mūsų išsi -
lavinimą ir be jo, taip pat kaip ir prieš
daugelį metų, mūsų egzistavimas bū -
tų nesvarbus. 

Rašytas žodis yra vienas iš svar-
biausių dalykų mūsų gyvenime. ,,Sū -
nūs, dukterys jūsų tur tatai mo kė ti/
Visa širdžia tur tą Dievo žodį my lėti”.
Be rašybos mes daug prarastume!
Ne galėtume skaityti nei nuostabiau -
sių knygų, nei draugo ar draugės laiš -
kelio. Nebegalėtume sužinoti, kas
vyksta kitame pasaulio krašte, mūsų
tėvynėje Lietuvoje. Jei nebemokėtu -
me skaityti ir rašyti, neapsakomai

daug būtų prarasta. 
„Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo

turėti/ Ale to negalėjo nė vienu būdu
gauti.” Pagalvokite, kiek daug pasi -
kei tė pasaulis, technologijos. Mūsų
tė vai, seneliai, proseneliai niekada
ne įsivaizdavo, kad gali būti išrastas
mobilusis telefonas, kuris gali tilpti į
mažo vaikučio rankutę ir su kuriuo
galėtum kalbėti su savo pažįstamais,
kurie gyvena Amerikoje, Brazilijoje
ar bet kokioje kitoje šalyje, kuri yra
nuo tavęs toli. Gyvenimas keičiasi,
pa saulis sukasi taip pat nesustoda -
mas keistis, aš manau, jis niekada
nesustos žengti į viršų. 

M. Mažvydo temos, nors be galo
senos ir svarbios, tokios pat svarbios,
kokios buvo tą dieną, kai jis apie jas
rašė. 

Gabrielė Bieliauskaitė
Čikagos lit. m-la 9 kl,., Chicago, IL

3 vieta 9–10 klasių grupėje

Man lietuvybė yra lietuvių kalba,
tradicijos, šokiai, bet daugiausiai tai
yra meilė Lietuvai. Kitiems žmo -
nėms, kaip Martynui Mažvydui, tai
yra tik lietuvių kalba, rašymas, skai -
tymas, nes jis parašė pirmą lietuvišką
knygą. Lietuvybė yra skirtinga kiek -
vienam žmogui. 

Būti lietuviu ir nežinoti lietuvių
kalbos yra kaip būti našlaičiu be ma -
mos. Kai gali kalbėti lietuviškai, tu
gali ir skaityti, ir rašyti, ir žinoti lie -
tuvių tautos visas šventes bei maistą.
Lietuviškoje mokykloje mes moko mės
gramatikos ir skaitymo, todėl aš ži -
nau įdomias lietuvių kalbos taisykles,
kaip nosinės (ę) ir taškiukas (ė). 

Lietuvių tradicijos yra juokingos,
bet ir širdį šildančios. Man Užgavė -
nės yra džiaugsminga šventė, nes visi
nešioja juokingas kaukes, o Nepri -
klausomybės atkūrimo šventė širdį
šildo, nes tokia maža šalis atsikovojo

laisvę iš Tarybų Sąjungos. Man dar
patinka Kūčios, nes mano šeima visa-
da atlaužia gabalėlį ir pamirko į
kisielių. 

„Dešinę koją, kairę koją, apsisu -
kit”, – skamba juokingai, bet mes
kiek  vieną šeštadienį girdim tai, kai
šo  kam. Visada šokam sudėtingus šo -
kius ir dainuojam sunkias dainas, bet
man tai visada smagu. Visiems būna
gražu pamatyti ką mūsų kojos ir ger -
klės išmoko per mokslo metus. 

Kai aš paklausiu žmogaus, ar jis
žino, kas yra Lietuva, jie atsako: „Ne -
labai”, kadangi tai tokia maža valsty-
bė. Kitos tautos žmogus gali net ne -
žinoti, kas yra Lietuva, bet aš visada
mylėsiu ir gerbsiu šitą nuostabią šalį. 

Eglė Urbonaitė
Šv. Kazimiero lit. m-la, 
7 kl., Los Angeles, CA

2 vieta 7–8 klasių grupėje

Lietuvių kalba yra brangi Lietu -
vai ir lietuvių tautai. Martynas Maž -
vydas tą suprato ir tapo garsiu rašy-
toju, dvasininku ir švietėju. Mylė -
damas Lietuvą ir žinodamas, kad ją
iš laikyti reikia rašto, Mažvydas para -
šė pirmą lietuvišką knygą. Jo deganti
meilė Lietuvai vedė jį vis toliau ir to -
liau mokyti lietuvius. Kai aš mokiau-
si apie jį, man labai didelį pavyzdį pa -
liko. Aš labiau supratau, kokia bran-
gi mūsų ta maža Lietuva, ir kiek
daug kan čių ir vargų ji praėjo. Tai
nebuvo lengva, bet mes tą įveikėme. 

Mažvydo pirma knyga „Katekiz -
mas” pakeitė kaip žmonės žiūrėjo į
lietuvybę. Ka te kizmas vienijo Lietu -
vą, bet ko reikėjo buvo, kad visi mo -
kė tų kaip jį skaityti ir rašyti. Maž -

vydas keliavo tiek daug, kad mokintų
lietuvius skaityti ir ra šyti. Man garbė
būti lietuvaite ir ži noti, kad mano
tauta yra tokia stipri ir turi tokius
ga lingus žmones. Mums visiems
turėtų būti garbė žinoti, kad viename
žmo guje gali būti tiek daug meilės ir
kad be to žmogaus, didelė ga limybė,
kad mes nebūtume lietu viais, o
rusais ar lenkais mes būtume.

Ir viskas gerai su tuo, bet būti
da lis tokios gražios ir stiprios šalies
tik rai nepalyginama. Mano širdyje
yra daug meilės Lietuvai ir tikrai
norė čiau, kad taip visi jaustųsi.

Goda Inokaitytė
Maironio lit. m-la, 8 kl., Lemont, IL  

3 vieta 7–8 klasių grupėje
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Mokyklose ketinama uždrausti 
prekiauti nesveiku maistu

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) –
Europos žmogaus teisių teisme
(EŽTT) Lietuva pralaimėjo dar vieną
dėl per ilgai trukusių teismų procesų.
EŽTT teismas paskelbė, kad Lietuva
pažeidė savo piliečio Andrejaus No-
viko teisę į kuo greitesnį bylos išnag-
rinėjimą teismuose. Kitus Klaipėdoje
gyvenančio pareiškėjo skundus Stras-
būro teismas atmetė. 

A. Novikas tarptautiniam teis-
mui skundėsi dėl pernelyg ilgos bau-
džiamosios bylos, kurioje jis nuteistas
dėl plėšimo, nagrinėjimo trukmės.
Šios baudžiamosios bylos pradžia lai-
koma 1998 metų balandžio 28 diena,
kai 1977 metais gimusio klaipėdiečio
namuose atlikta krata. Baigėsi ji
2005 metų birželio 28 dieną, kai Lie-
tuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė
A. Noviko kasacinį skundą. 

EŽTT nusprendė, kad nors ši by-
la buvo sudėtinga, tuo negalima pa-
teisinti visos proceso trukmės. Anot
jo, pareiškėjo elgesys lėmė tik nedi-
delį – 22 dienų – delsimą nagrinėti
bylą. Teismas nesutiko, kad A. Novi-
ko slapstymasis turėjo įtakos proceso
trukmei, kadangi jis dalyvavo beveik
visuose posėdžiuose pirmosios ins-
tancijos teisme, kuriuose buvo nagri-
nėjami įrodymai ir nustatomi bylos
faktai. Tuo labiau, kad pareiškėjui
pradėjus slapstytis, byla buvo nagri-
nėjama toliau dalyvaujant jo gynėjui. 

Todėl Strasbūro teismas nu-
sprendė, kad baudžiamojo proceso
trukmė neatitiko ,,įmanomai trum-
piausio” bylos nagrinėjimo reikalavi-
mo, todėl buvo pažeista Europos
žmogaus teisių konvencijos 6 straips-
nio 1 dalis. Klaipėdietis EŽTT skun-
dėsi ir dėl tariamai neteisingo bylos
nagrinėjimo, teigdamas, kad jis ne-
turėjo galimybės apklausti dviejų liu-
dytojų bei kad jo prašymai užduoti
tiems liudytojams tam tikrus klausi-
mus buvo atmesti. 

Šie liudytojai davė parodymus at-
liekant ikiteisminį tyrimą, vėliau jie
slapstėsi, vienas iš jų mirė, o kitas
taip ir nebuvo rastas. A. Novikas taip
pat turėjo priekaištų dėl neva netei-
singo ir šališko bylos nagrinėjimo, ka-
dangi buvo atmesti jo procesiniai pra-
šymai, be to, esą jo apkaltinamasis
nuosprendis buvęs pagrįstas tik vie-
no liudytojo ir vieno kaltinamojo pa-
rodymais. Tačiau šiuos priekaištus
Strasbūro teismas atmetė. 

Lietuva savo piliečiui turės su-
mokėti 1,800 eurų (6,210 litų) netur-
tinei žalai atlyginti ir 1,500 eurų
(5,175 litus) bylinėjimosi kaštams ir
išlaidoms atlyginti. Pareiškėjas rei-
kalavo 14,722 litų neturtinės žalos
atlyginimo. Nuo praėjusių metų lie-
pos tai jau šeštas Lietuvos pralaimėji-
mas Strasbūre dėl pernelyg ilgo bylų
nagrinėjimo teismuose.

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Lietuva v∂l pralaim∂jo Strasb∆re

Atkelta iš 1 psl.
Antra duobė, J. Karoso manymu,

yra išskirtinumo ieškojimas mūsų už-
sienio politikoje, o ne sąjungininko
paieškos sprendžiant tuos ar kitus
užsienio politikos klausimus. 

,,Būtent dėl to, kad mes vadovau-
jamės šitokia nuostata, neretai lieka-
me vieniši, bet išdidūs. Ir dar dau-
giau, mes įsigyjame neprietelių, tai
yra žmonių, kurie mūsų ‘nemyli’ ir
Rytuose, ir Vakaruose”, – sakė Seimo
komiteto vicepirmininkas.

Jo manymu, Lietuvos užsienio
politika pasižymi ,,civilizuotos diplo-
matijos stoka”. Tokią išvadą politikas
padarė, turėdamas omenyje Antrojo
pasaulinio karo pasekmių vertinimą.

J. Karosas taip pat mano, kad Rusijos
okupacijos padarytos žalos atlygini-
mo įstatymas, kurį pasiūlė konserva-
toriai, ir kurie dabar yra jo įkaitai,
trukdo mums spręsti kai kuriuos
klausimus su Rytų kaimynais.

Seimo narys socialdemokratas
Vytenis Povilas Andriukaitis mano,
kad užsienio politikoje yra ne tik duo-
bių, bet ir akivarų. Kaip pavyzdį jis
nurodė šalies vadovės Dalios Gry-
bauskaitės apsisprendimą nevykti į
Prahą susitikti su JAV prezidentu
Barack Obama ir apsisprendimą ge-
gužės 9 d. nevykti į Maskvą.

,,Tai labai aiškus toks vektorių
nebuvimas nei į vieną, nei į kitą pu-
sę”, – mano V. P. Andriukaitis. 

Socialdemokratai mato duobi¨ užsienio politikoje

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) –
Suaktyvėjusio Islandijos ugnikalnio
išmetamos dulkės Lietuvos oro erd-
vės tiesiogiai nepaveiks, sako Civili-
nės aviacijos administracijos (CAA)
direktorius Kęstutis Auryla. 

,,Dėl suaktyvėjusio ugnikalnio
oro erdvės apribojimus įvedė Airija,
apie tai galvoja Škotija. Gali būti, kad
sutrikimų bus ir Didžiosios Britanijos
oro erdvėje, nes šios šalys sąlyginai
yra arti Islandijos. Tuo tarpu mums
jokio tiesioginio poveikio ugnikalnio
dulkės neturės”, – sakė K. Auryla. 

Anot CAA vadovo, nepatogumų
gali patirti žmonės, skrendantys bū-
tent į šias šalis arba iš jų. Jo teigimu,
dėl oro srovių Lietuvos oro erdvę
dulkių debesys pasiekia gerokai iš-
skydę ir nekeliantys pavojaus. 

,,Nėra jokių spėjimų, kad šie de-
besys Lietuvos erdvėje dabar gali su-
kelti kokių nors problemų. Visa infor-
macija yra pateikta lėktuvų įguloms,
kad jos galėtų skubiai priimti spren-
dimus”, – sakė CAA vadovas. 

Kaip ir kitose Europos šalyse,
Lietuvoje skrydžius balandžio 16 d.
sutrikdė Islandijos ugnikalnio išmes-
tos dulkės, dėl kurių baimintasi lėk-
tuvų pakenkimo. 

Tuo tarpu visi skrydžiai Airijos
pagrindiniame Dublino oro uoste su-
stabdyti dėl ugnikalnio pelenų debe-
sies, slenkančio į pietus iš Islandijos,
pranešė Airijos aviacijos valdyba.
Agentūra nurodė stabdanti visus
skrydžius Dubline dėl pavojaus, kurį
ugnikalnio pelenai kelia lėktuvų va-
rikliams. 

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) –
Lietuvos gerbėjų JAV miestui Balti-
more dovanota roko muzikanto
Frank Zappa biusto kopija turėtų bū-
ti atidengta rugsėjo mėnesį. Vienas iš
biusto kopiją padovanoti gimtajam
muzikanto miestui pasiūliusiųjų fo-
tomenininkas Saulius Paukštys sakė,
kad biustas į JAV bus išsiųstas dar šį
mėnesį. Dienraštis „Baltimore Sun”
skelbia, kad atidengimo iškilmės
miesto centre prie bibliotekos numa-
tytos rugsėjo 18 d. 

„Buvome nuvažiavę prieš metus,
pristatėme savo sumanymą. Vieta
prie bibliotekos yra pats miesto cent-
ras, kurią galima palyginti su vieta
Vilniuje prie Vilniaus universiteto”, –
sakė fotomenininkas. Pasak S.
Paukščio, pats biustas yra lygiai toks
pat, kaip ir stovintis Vilniuje, tik ko-
lona, ant kurios jis pastatytas, yra
truputį žemesnė. 

,,Krovinį iš Lietuvos į JAV savo
lėšomis nugabens siuntų pristatymo
bendrovė ‘UPS’, o pastatymą Balti-
more mieste finansuos vietinė miesto
valdžia. Biustas dar nėra išsiųstas.
Mes dar laukiame reikiamų doku-
mentų iš JAV. Manau, kad gegužę
krovinys pajudės į JAV”, – sakė S.
Paukštys. 

Anot fotomenininko, dar nenu-
spręsta, ar į atidengimo iškilmes vyks
lietuvių delegacija, nors su F. Zappa
našle apie tai buvo kalbėta. Per 30

karjeros metų F. Zappa pasireiškė
kaip kompozitorius, gitaristas, daini-
ninkas, kino režisierius ir satyrikas.
Jis šiandien pripažįstamas vienu iški-
liausių praeito amžiaus kompozito-
rių. Muzikantas, niekada nesilankęs
Lietuvoje, mirė 1993 m.  

V∂l suaktyv∂jo Islandijos ugnikalnis

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) –
Vilniaus miesto ugdymo įstaigose ke-
tinama uždrausti prekybą bulvių
traškučiais, saldainiais, gazuotais gė-
rimais ir kitais nerekomenduojamais
maisto produktais. 

Sostinės savivaldybės taryba nu-
sprendė svarstyti, ar įpareigoti sosti-
nės ugdymo įstaigų vadovus užtikrin-
ti, kad iš švietimo įstaigų patalpų bū-
tų pašalinti užkandžių ir gėrimų par-
davimo įrenginiai. Sostinės ugdymo
įstaigų vadovams taip pat gali būti
uždrausta sudaryti sutartis, kurių
pagrindu mokyklų patalpose ar teri-
torijoje būtų prekiaujama nepatarti-
nais vartoti maisto produktais. Priė-
mus sprendimą, mokyklų direktoriai
būtų įpareigoti tokias sutartis, jei jos
sudarytos, nutraukti arba pakeisti.
Galutiniam sprendimui priimti
reikalingas dar vienas balsavimas. 

Bendruosius sveikatos saugos
reikalavimus apibrėžiančiose higie-
nos normose nepatartinais vartoti

maisto produktais įvardinami bulvių
traškučiai ir kiti riebaluose virti ga-
miniai, saldainiai, konditerijos gami-
niai su kremu ir (ar) šokoladu, neal-
koholiniai gėrimai su dažikliais, kon-
servantais, saldikliais, gazuoti gėri-
mai, genetiškai modifikuotas maistas
ar genetiškai modifikuotų sudeda-
mųjų dalių turintys produktai. Taip
pat nepatariama vartoti kitų daug
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cuk-
raus ar druskos turinčių produktų.

F. Zappa biusto kopija Baltimor∂je
tur∂tû� b∆ti atidengta rugs∂jî

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) –
Rusija paprašė Lietuvos saugumo
tarnybų suteikti papildomos informa-
cijos apie dvidešimtmetę Lietuvos pi-
lietę, kuri, anot prokurorų, Rusijoje
ketino įvykdyti teroro išpuolį, prane-
šė ,,Interfax” naujienų agentūra. 

Šios šalies saugumo tarnybos kol
kas neturi jokių duomenų, kad įtaria-
moji Eglė Kusaitė galėjo įvykdyti
kokius nors nusikaltimus Rusijoje. 

,,E. Kusaitė neminima jokiose
baudžiamosiose bylose Rusijoje”, –
,,Interfax” cituoja neįvardytą šaltinį
teisėsaugoje. Pasak teisėsaugos pa-
reigūno, Rusija paprašė Lietuvos
saugumo tarnybų suteikti daugiau
žinių apie E. Kusaitės galimus nusi-
kalstamus planus. 

Generalinės prokuratūros pro-
kuroras Justas Laucius  per teismo
posėdį Vilniuje sakė, kad teisėsaugos
pareigūnams pernai rudenį pavyko
užkirsti kelią teroro išpuoliui, kurį
Lietuvos pilietė E. Kusaitė ketino
įvykdyti Rusijoje – susisprogdinti ka-
riniame objekte ir nusinešti su savimi
kuo daugiau žmonių gyvybių. Pati E.
Kusaitė teismo posėdyje nedalyvavo.
Apeliacinis teismas nusprendė palikti
merginą suimtą. 

Prokuroras J. Laucius tvirtino,
kad E. Kusaitė turėjo ryšių ne tik su
Rusijoje esančiais asmenimis, kurie
buvo sulaikyti, bet ir su ,,agresyvaus
islamo nuostatų” besilaikančiais as-
menimis Azerbaidžane, Uzbekijoje,
Anglijoje. 

Maskva nori daugiau žinoti apie
Lietuvoje sulaikytâ îtariamâ teroristê�

Biustas roko muzikantui F. Zappa. 
Bernardinai.lt nuotr.
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MASKVA
Rusijos televizija pirmąkart pa-

rodė interviu su vienu iš svarbiausių
Raudonosios armijos vadų per Ant-
rąjį pasaulinį karą, kuriame jis pri-
pažįsta, kad Sovietų Sąjunga buvo
atsidūrusi prie pralaimėjimo slenks-
čio. 1966 m. duotame interviu, kuris
niekada anksčiau nebuvo rodytas,
Sovietų Sąjungos maršalas Georgij
Žukov pripažino, kad jo šalis vos ne-
pralaimėjo karo su nacistine Vokie-
tija 1941 m., taip pat skundėsi dėl
blogo kovinių operacijų planavimo ir
atskleidė savo nesutarimus su tuo-
metiniu SSRS diktatoriumi Josif
Stalin. 

* * *
Rusijoje grupė savanorių pradėjo

paskutines pratybas, prieš užsidary-
dami kapsulėje 520 dienų per bandy-
mą, kurio metu bus mėginama imi-
tuoti skrydžio į Marsą psichologinį
poveikį erdvėlaivio įgulos nariams.
Trys Rusijos, du kitų Europos šalių ir
vienas Kinijos pilietis nuo gegužės
gyvens pusantrų metų, atskirti nuo
pasaulio 180 kvadratinių metrų ploto
modulyje, įrengtame Pamaskvėje. 

* * *
Somalio piratai Adeno įlankoje

užgrobė Rusijos tanklaivį ,,Moskovs-
ky Universitet”. Rusijos tanklaivis
plaukė iš Raudonosios jūros į Kiniją.
Piratai laivą užgrobė apie 500 kilo-
metrų į rytus nuo Adeno įlankos.
Laive iš viso buvo 23 žmonės – visi jie
Rusijos piliečiai.

NEW YORK
Irano prezidentas Mahmoud

Ahmadinejad JAV vykusioje konfe-
rencijoje, skirtoje Branduolinio gink-
lo neplatinimo sutarties apžvalgai,
pareiškė, kad jei Teheranui dėl jo
vykdomos branduolinės programos
bus įvestos nauji apribojimai, susi-
taikymo su Washington nebus. Irano
prezidentas pridūrė, kad JAV admi-
nistracijoje dirba ,,radikalai”, kurie
,,daro spaudimą” šalies prezidentui
Barack Obama vis bloginti santykius
su Teheranu.

* * *
Ispanų genijaus Pablo Picasso

1932 metais nutapytas paveikslas
buvo parduotas aukcione už stulbi-
namą sumą – 106,4 mln. JAV dolerių
ir tapo brangiausiu kada nors auk-
cione parduotu meno kūriniu.

Pasaulio naujienos

KIJEVAS
Ukrainos komunistų partija ati-

dengė paminklą sovietų diktatoriui
Josif Stalin, nors tam labai priešinosi
šalies prezidentas Viktor Janukovyč.
Ukrainos komunistų partija organi-
zavo paminklo pastatymą Zaporožėje
prieš gegužės 9 d. minėjimą. Pasta-
tyti statulą reikalavo Ukrainoje gy-
venantys Antrojo pasaulinio karo
veteranai, kurie siekia prisiminti J.
Stalin nuopelnus Sovietų Sąjungos
pergalei kare. Dauguma Ukrainos
politinių jėgų prieštaravo paminklo
statybai. 

VARŠUVA
Garsūs lenkų dvasininkai, inte-

lektualai ir menininkai ragina suar-
tėti su Rusija ir gegužės 9 d., minint
pergalės prieš nacistinę Vokietiją 65-
ąsias metines, uždegti žvakeles ant
Lenkijoje per Antrąjį pasaulinį karą
žuvusių Raudonosios armijos karių
kapų, rašo dienraštis ,,Gazeta Wy-
borcza”. Įvairiose Lenkijos vietose
palaidoti keli šimtai tūkstančių So-
vietų Sąjungos karių. 

MINSKAS
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka patarė Kirgizijos lai-
kinajai vyriausybei neapsunkinti jo
prašymais išduoti nuverstą šios ša-
lies prezidentą Kurmanbek Bakijev,
sakydamas, kad jis rado prieglobstį
Baltarusijoje ir yra jos ginamas. Ga-
vęs politinį prieglobstį Baltarusijoje
K. Bakijev anksčiau sakė, kad neketi-
na sugrįžti į tėvynę kaip prezidentas.

SOFIJA
Nevyksta jokios oficialios JAV ir

Bulgarijos derybos dėl priešraketinės
gynybos įkurdinimo šalies teritorijo-
je, pareiškė Bulgarijos ambasadorius
Rusijoje Plamen Grozdanov. Anks-
čiau Rumunijos ir Bulgarijos atstovai
pareiškė, kad derasi su JAV preziden-
to administracija dėl Amerikos prieš-
raketinės gynybos elementų įkurdi-
nimo nuo 2015 m.

* * *
Bulgarija priėmė kalinį iš JAV

Guantanamo kalėjimo Kuboje. Dabar
čia dar lieka 181 kalinys, paskelbė
JAV Gynybos departamentas. 

EUROPA

Atėnai, gegužės 5 d. (,,Reuters”/
BNS) – Dešimtys tūkstančių strei-
kuojančių Graikijos gyventojų reiškė
nepasitenkinimą prieš diržų veržimo
planus, tikrindami vyriausybės ryžtą
vykdyti drakoniškas biudžeto išlaidų
mažinimo priemones, siekiant gauti
milijardų eurų paskolą iš Europos Są-
jungos ir Tarptautinio valiutos fondo
(TVF). 

Darbininkai, mušdami būgnus ir
skanduodami ,,Su mumis nejuokau-
kit!”, žygiavo gatvėmis Atėnų centre,
vadovaujami komunistinės profsą-
jungos PAME narių. Šie neramumai
yra patys didžiausi nuo Graikiją pri-
slėgusios skolų krizės pradžios pra-
ėjusių metų pabaigoje. 

Policija panaudojo ašarines dujas
ir garsines granatas, siekdama iš-
sklaidyti apie 50 protestuotojų grupę,
kuri mėgino įsiveržti į parlamento
pastatą. Pagal pareigūnų vertinimus,
eisenose dalyvauja daugiau nei
25,000 žmonių, tačiau panašu, kad
protestuotojų gali būti daugiau. 

Demonstrantai padegė banko
pastatą Atėnų centre. Jau žinoma,
kad trys žmonės žuvo. Jaunuoliai
siaubė parduotuvių vitrinas ir mėtė į

bankų pastatus ,,Molotov koktei-
lius”. Riaušės prasidėjo ir antrame
pagal dydį Graikijos mieste Saloni-
kuose. 

Paskelbus jau trečią šiais metais
bendrą viešojo ir privataus sekto-
riaus streiką, Graikijoje buvo atšauk-
ti lėktuvų skrydžiai, uždarytos kai
kurios parduotuvės, taip pat sustab-
dytas viešasis transportas, o šie
veiksmai bylojo apie stiprėjantį pasi-
priešinimą griežtoms taupymo prie-
monėms. 

Socialistas premjeras George Pa-
pandreou parlamentui pateikė planą,
pagal kurį planuojama papildomai
sutaupyti 30 mlrd. eurų, smarkiai su-
mažinus atlyginimus ir pensijas, taip
pat padidinus pridėtinės vertės mo-
kestį (PVM). 

Tuo tarpu centro kairiųjų pažiū-
rų dienraštis ,,Eleftherotypia” per-
spėjo, kad Graikijos jaunimas gali su-
kilti, jeigu vyriausybė nesuteiks jam
kokios nors vilties. 

,,Jeigu nieko nebus daroma, pyk-
čio ir nepasitenkinimo sprogimas
nušluos viską, – rašo laikraštis. – Ne-
gi užmiršome 2008 metų gruodį ir
tapome nerūpestingi?” 

RUSIJA

New York, gegužės 5 d. (BNS) –
Praėjus keturioms dienoms po nepa-
vykusio išpuolio New York ,,Times”
aikštėje įtariamajam pateikti kaltini-
mai. Prokuratūra pakistaniečių kil-
mės JAV pilietį kaltina terorizmu ir
mėginimu panaudoti masinio naiki-
nimo ginklą.

Per apklausą Faisal Shahzad pri-
pažino savo kaltę. Jis buvo suimtas,
kai lėktuvu mėgino išskristi į Dubajų.
Remiantis teismo dokumentais, vy-
ras prisipažino pirkęs visureigį, įdė-
jęs į jį savadarbę bombą ir pastatęs
,,Times” aikštės viduryje. Čia auto-
mobilis turėjo sprogti.

Prezidento Barack Obama teigi-
mu, įsikišus paprastiems piliečiams ir
policininkams, buvo išgelbėtos šimtų
žmonių gyvybės. JAV, anot jo, nesileis
terorizuojamos ir baugiai neatsi-
trauks. 

JAV žinybų duomenimis, 30-me-
tis F. Shahzad prisipažino Vaziristane
išmokęs, kaip pasigaminti bombą. Šis
regionas, kuriame netrukdomi gyve-

na talibų sukilėliai, yra pasienio su
Afganistanu regione. Dėl sąsajų su
įvykiu New York mieste keli asmenys
suimti ir Pakistane.

F. Shahzad vasarį grįžo į JAV iš
Pakistano ir imigracijos tarnybai
aiškino penkis mėnesius buvęs pas
savo tėvus ir palikęs savo žmoną. F.
Shahzad yra gimęs pasiturinčioje
pakistaniečių šeimoje. Jo tėvas pra-
eityje buvo karinių oro pajėgų pilotas.
F. Shahzad JAV pilietybė suteikta tik
pernai.

Prokurorai natūralizuotam ame-
rikiečiui 30-ies metų F. Shahzad pa-
rengė dešimties puslapių kaltinamąjį
ieškinį su penkiais kaltinimais, tarp
jų – dėl mėginimo panaudoti masinio
naikinimo ginklą ir mėginimo nužu-
dyti ir suluošinti žmones Jungtinių
Valstijų teritorijoje. Prokurorai nenu-
rodė, kada F. Shahzad stos prieš tei-
sėją Manhattan federaliniame teis-
me. Jei bus pripažintas kaltu, jam
gresia įkalinimas iki gyvos galvos. 

Pateikti kaltinimai mèginusiam
îvykdyti teroro išpuolî

JAV

Graikijoje vyksta didžiuliai 
neramumai

Graikijos komunistai surengė pasipriešinimo eitynes Akropolyje.    EPA nuotr.
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KITOS MITYBOS
KLAIDOS

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

Šeimininkės
patarimai

Aštuntoji klaida

Tai yra tai, kad neteisingai pasi-
renkamas maistas. Žmonės renkasi
nevertingą maistą, kuriame per ma-
žai vitaminų, celiuliozės, mineralinių
medžiagų, aliejų. Per daug valgoma
baltos duonos, pyragaičių, saldumy-
nų, miltinių patiekalų ir t. t. Per ma-
žai natūralių ir per daug koncentruo-
tų produktų bei pusfabrikačių. Tik
gyva augalinė daržovių ir vaisių ląs-
telė gali virsti gyva mūsų organizmo
dalimi. Visi kiti, ypač virti produktai,
daug naudos neduoda, yra tik ne-
reikalinga našta, kurią organizmui
sunku pašalinti.

Devintoji klaida

Devintoji klaida yra, kad per ma-
žai žinome apie mitybą arba mažai jai
teikiame dėmesio. Mokslas suteikė
apie mitybą daug vertingų žinių, ta-
čiau jos daugelio žmonių dar nepa-
mokė. Būtina plačiau paskleisti pa-
žangius mitybos būdus, įvairias gy-
domąsias dietas, rašyti ir leisti kny-
gas. Reikia platinti G. Ohsawa, H.
Shelton, P. Berg, G. Šatalova patirtį ir
dietas, kurios gali pakelti žmogaus
kūną iš griuvėsių.

Dešimtoji klaida

Daugelis maitinasi pamiršdami
savo amžių. Kas ketvirtas vaikas nuo
6 iki 10 metų amžiaus yra permaitin-
tas. Pagyvenę žmonės pamiršta, kad
valgyti jiems reikia daug mažiau
negu anksčiau. Blogiausia, kad mūsų
kasdieninis maistas pasižymi ne ver-
tingumu, o dideliais kiekiais. Pagy-
venę žmonės mažiau juda, daugiau
laiko praleidžia sėdėdami, taigi, ne-
sudegina visų kalorijų, todėl jiems
netinka riebus ir kaloringas maistas.
Jiems labai naudingos daržovės,
vaisiai, vandenyje virtos kruopų ko-
šės. Vegetarinė mityba gali sugrąžin-
ti pašlijusią sveikatą. Tik vegetarai
turėtų išbraukti iš savo maisto mil-
tinius produktus.

Mitybos analizė padeda ištaisyti
klaidas. Tam turėtume rašyti sąsiu-
vinyje, apie  kiekvienos dienos valgį ir
stebėti, ar ne per daug buvo suvalgy-
ta, kokio produkto būtų galima atsi-
sakyti, ar teisingai buvo ruošiamas
maistas, kokia pavalgius buvo savi-
jauta ir t. t.

Sveika gyvensena

Šiandien vis plačiau kalbama ir
siūloma vegetarinė mityba. Aš su-
tinku, kad dabar, technikos amžiuje,
žmonės mažiau juda, tad neišnaudo-
jama energija, nesudeginamos kalori-
jos ir ne į naudą nueina visi per mais-
tą gaunami riebalai, kaloringas mais-
tas. Nepaliaujamai tobulėjanti tech-
nika pakeitė žmogaus gyvenimo sąly-
gas, bet nepakeitė jo genų. Tad pen-
sininkams, nedirbantiems žmonėms
reikėtų sumažinti mėsos patiekalų

skaičių ar net jų visiškai atsisakyti.

Ar visi gali būti vegetarais?

Atsakymas gal būtų, kad ne visi
privalo būti vegetarais. Svarbiausiai
yra tinkamai maitintis. Tai – didis
menas! Nepakanka skaniai virti ar
kepti, reikia išmokti tinkamai val-
gyti.

Dabar yra žinoma 12 populia-
riausių mitybos sistemų. Daugelis iš
jų sunkiai pritaikomos ir tinka tik
tuose kraštuose, kur yra sukurtos.
Net tokia populiari sistema, kaip tam
tikro valgymo skirstymas, sukurtas
amerikiečio Herbert Shelton, visiškai
netinka europiečiams. Kiekvienoje
tautoje karta iš kartos perduodamos
patiekalų tradicijos. Pavyzdžiui, lie-
tuviui priimtina lašiniai, bulvės, rau-
ginti kopūstai, silkės, juoda duona ir
t. t. Nesvarbu, kurioje pasaulio dalyje
jis begyventų, jis to trokš ir ieškos.
Kinai, japonai, kur begyventų, jie ne-
pradės valgyti bulvių, o ieškos ryžių.
Tai mūsų smegenyse užprogramuota.
Tad vegetaru tapti ne visi sugebės,
nes po tam tikro laiko žmogus pradės
ilgėtis mėsos, lašinių, kumpio, jo ne-
bepatenkins vien tik daržovės ar
kruopos. Dėl to žmogus jausis nelai-
mingas, lyg įkalintas, pradės galvoti,
kad jam silpna, kad jis be energijos, o
kai ima šitaip galvoti, tai ir kūnas ims
silpti. Norint pasidaryti vegetaru,
pats turi tuo įtikėti, užprogramuoti
save, kad mėsa, žuvis nėra sveiki da-
lykai, kad daug geriau jausiesi gyven-
damas be jų. Tad viskas priklauso
nuo mūsų pačių įsitikinimų. Tačiau
gerai žinome, kad per mėsą ar žuvį
mūsų organizmas gauna energijos,
kūnas – šilumos, geležies, proteinų ir
kitų mineralinių medžiagų. Tikras
vegetaras yra tas, kuris valgo tik vien
,,žalią maistą”, t. y. nevirtas daržoves
ir vaisius, nevalgo net bulvių, nes jos
valgomos virtos. Kažin ar vien tik pa-
valgęs ,,žolių” žmogus sugebėtų dirb-
ti fizinį darbą, atletas sportuoti? Ne-
reikia mestis į kraštutinumus, o rei-
kia reguliuoti savo mitybą protingai
ir judėti. Organizmas bus sveikas ne
tik teisingai paskirstant maistą, bet
ir dėl vidinės dvasinės pusiausvyros –
būti linksmam ir patenkintu savimi,
dalinantis gėriu su kitais.

Vegetarinio maisto skleidėjai

Visais laikais buvo persivalgan-
čių žmonių, nuo to žmonės dažniau-
siai ir sirgdavo. O senais laikais
žmonės, – būdais gydydavo, šven-
tikai, žyniuoniai. Garsusis Hipokra-
tas buvo vienas iš pirmųjų, skelbusių,
kad per burną ateina visos ligos. Jo
išmintingi pamokymai ir šiandien su-
silaukia atgarsio. Rimtai susirūpinęs
Lietuvos žmonių sveikata Vydūnas,
lietuvių tautos pedagogas, muzikolo-
gas, filosofas ir dramaturgas, 1928 m.
Tilžėje išleido knygą apie sveikatą
,,Sveikata, jaunumas, grožė”, kuri
nesusilaukė per didelio dėmesio, ji

buvo išleista nedidelio tiražo. Kai ku-
rie mūsų rašytojai, kaip Ieva Simo-
naitytė, Justas Paleckis ir kiti vadino
Vydūną keistuoliu, nes jis nevalgė
mėsos.

Dabar didelį darbą dirba Res-
publikinė Vydūno draugija, skleisda-
ma Vydūno idėjas Lietuvoje ir įam-
žindama jo atminimą. Lietuvos vege-
tarų draugijos skaito paskaitas, rašo
straipsnius apie Vydūno gyvenimo
būdą, jo stebuklingą pagijimą iš sun-
kiausios to meto ligos – atviros plau-
čių tuberkuliozės. Kai tuo metu ge-
riausi rašytojai ir dailininkai – Vincas
Kudirka, Pranas Vaičaitis, M. K.
Čiurlionis – dėl šios ligos per anksti
pasitraukė iš gyvenimo. 

Vydūnas pasveiko nuo baisios li-
gos, bet ne dėl atsisakymo valgyti mė-
są, anot jis nebuvo tikras vegetaras.
Jo sveika gyvensena prasideda nuo
fizinio kūno tobulinimo. Kaip Vydū-
nas žiūrejo į žmogaus fizinį kūną, ga-
lima spręsti iš minėtos knygos, kurio-
je rašoma: ,,Kūnas yra skirtas žmogui
tarnauti. Jis – žmogaus priemonė. Ir
veikia panašiai kaip automatas. Ta-
čiau jis yra gyvas, yra asmuo.’’ Per jį
reiškiasi dvasia, visas pojūčių pasau-
lis. ,,Kūno negalės paprastai yra
įrodymai, kad žmogus jo neprižiūrėjo
(…), liga yra beveik visuomet tikra
žmogaus gėda. O nesunku kūną iš-
laikyti sveiką… Bet mūsų laikais jis
nebėra, kas jis turėtų būti… Žmogus
yra savo kūną sudarkęs (…) Kūno
gyvenimas (…) vyksta kvėpavimu,
mitimu, augimu ir judesiu.” Tad tik
visiška fizinio, psichinio ir dvasinio
kūno harmonija užtikrina gerą svei-
katą. 

Vydūnas ypatingą reikšmę teikia
kvėpavimui. ,,Nenutrūkstamas kvė-
pavimas yra žmogaus gyvenimo pag-
rindas. Su kvėpavimu susijęs širdies
ritmas, kraujotaka ir vidaus organų
veikla. Grynas oras gerina kraują ir
liaukų veiklą. Su įkvepiamu oru gau-
name tą paslaptingą energiją, kuri
kaip kokia dvasinė jėga teikia kūnui
stiprybės.” Kvėpavimo terapija ir
davė pagrindą jo išgijimui. Šiandien
Vydūnu turėtų pasekti visi sergan-
tieji astma, bronchų ligomis. Dakta-
rai juos ne vaistais turėtų gydyti, bet
siūlydami atidaryti langus, įsileisti
šviežio oro ir praktikuoti kvėpavimo
pratimus. 

Vydūnas rašė, kad vienas iš svar-
biausių žmogaus sveikatos veiksnių
yra mityba. Jis teigia, kad daugelis
žmonių maitinasi netinkamai. Ir jie
to net nežino. Žmogus kūnui turi su-
teikti tai, ko jam reikia, o ne tai, ko
nori akys arba sugadintas apetitas.
Mityboje yra trys svarbūs dalykai:
maisto suteikimas kūnui, virškini-
mas ir atliekų pašalinimas. Jau tada
Vydūnas perspėjo, kad žmones per
daug ir per dažnai valgo. Vydūnas
rašė, kad išminties reikia ne tik žmo-
niškai gyventi, bet kad dar daugiau
jos reikia norint susirgusį gydyti. Gy-
dytojas gali šalinti tai tik, kas pažeidė
sergančiojo gyvenimo dėsnius. Žmo-
gus apsirinka, jei tiki, kad pasveiks
nuo vaistų, žolių ir tepalų. Daug svar-

biau rūpintis savo sveikata negu ligų
gydymu.

Paul Berg buvo tikras vegetaras
ir griežtai to laikėsi. Jis pripažino tik
augalinį ,,žalią” maistą. Jis gyveno
California, kur ištisus metus galima
valgyti daug šviežiu vaisių ir dar-
žovių. Savo knygoje ,,Badavimo ste-
buklas” Breg siūlo žmonėms bada-
vimo terapijas. Pabadauti, t. y. išsi-
krauti, apvalyti organus nuo toksinų,
yra sveikas dalykas. Katalikų religija
taip pat buvo įvedusi pasniko dienas
ir siūlė nors vieną dieną savaitėje pa-
badauti, atsisakyti mėsos ir riebalų. 

Japonų dietologo George Ohsawa
knyga ,,Makrobiotika” nauja, neįtiki-
ma. Jis teigia, kad nepagydomų ligų
nėra, yra tik nepagydomi žmones. Jis
matė tūkstančius vadinamų nepagy-
domų ligonių, sergančių diabetu, pa-
ralyžiumi, epilepsija, astma ir t. t.,
kurie dėl makrobiotikos pasveikdavo
per dešimt dienų arba kelias savaites.

Makrobiotika yra mokslas apie
,,didžiąją gyvybę”, paslėptą grūduose.
Grūdai nuo seno yra pagrindinis
žmonių maistas. Grūdai, bręsdami
atvirame lauke, sukaupia milžinišką
saulės energijos kiekį, kurią sugeba
išsaugoti dėl ją dengiančių apvalka-
lėlių ir natūralių konservantų. Grū-
dai ir jų produktai sudaro Ohsawa
dietų pagrindą. Jie verdami vandeny-
je trumpai, prieš tai pamirkyti (pata-
riama iš vakaro). Mirkymo vanduo
nupilamas, o naujo vandens pilama
tiek, kad dengtų kruopas. Užviri-
nama, ir gerai uždengtas indas šiltai
suvyniojamas bei apklojamas. Po
pusės valandos kruopų košė paruoš-
ta. Tokia košė gali būti valgoma 2–3
kartus per dieną iki soties ir taip kas-
dien 10 dienų. Košes galima paska-
ninti sezamo arba linų sėklų milte-
liais, pabarstyti jūros druska.

Šią šimtaprocentinę grūdų dietą
Ohsawa pavadino veiksmingiausiu
mitybos režimu sergant vėžiu, impo-
tencija, struma, ateroskleroze, inks-
tų, kepenų ir tulžies ligomis, glauco-
ma, diabetu, skrandžio ligomis, nu-
tukimu, šlapimo nelaikymu, venų iš-
siplėtimu, reumatu, artritu, širdies ir
kraujagyslių ligomis ir t. t.

Bulgarų kilmės prancūzų filoso-
fas ir pedagogas Omraam M. Aivan-
hov rašė, kad didžiausi mūsų sveika-
tos ir ilgo gyvenimo priešai yra pyk-
tis, pavydas, žiaurumas bei godumas.
Visus konfliktinius atvejus reikia
spręsti ne pykčio ar pavydo sceno-
mis, bet taikiu, nuoširdžiu pokalbiu,
ypač to reikia bendraujant su vai-
kais. Su šaknimis turime išrauti šias
blogio savybes ir leisti savo širdyje
suklestėti meilei, gerumui, gailesčiui,
žmoniškumui. Būtent šios geros sa-
vybės yra sveikatos ir ilgo gyvenimo
šaltinis. Todėl visi ilgaamžiai pa-
parastai būna linksmi, laimingi, pa-
tenkinti gyvenimu, jie retai serga, o
susirgę greitai pasveiksta.

Tad mūsų gyvenimo ilgaamžiš-
kumą ir sveikatos būklę lemia ne
vien tik sveika mityba, bet ir sveika
gyvensena bei galvosena. 

Pasinaudota sveikatos šaltiniais

Têsinys iš balandžio 29 d.
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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
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Mokslininkams pavyko nufil-
muoti retai aptinkamą milžinišką
giliavandenę medūzą, žinomą loty-
nišku pavadinimu Stygiomedusa gi-
gantea. Gyvūnui aptikti panaudotas
nuotoliniu būdu valdomas povande-
ninis aparatas.

Disko formos medūzos kupolas
gali išaugti iki metro pločio, o keturių
čiuptuvų ilgis gali siekti iki šešių
metrų. Per 110 metų S. gigantea ats-
tovus mokslininkams pavyko stebėti
vos 114 kartų. 

Mokslininkai turi sukaupę tik
labai nedidelį kiekį duomenų apie S.
gigantea medūzas. Manoma, jog tai
yra vienas didžiausių bestuburių
gruobonių, gyvenančių giliavandenė-
se ekosistemose. Tiesioginiai jų ste-
bėjimo atvejai iš povandeninių laivų
yra itin reti. Gyvūną nufilmuoti jau
yra pavykę ir anksčiau – prie JAV ir
prie Japonijos krantų. Tačiau tai yra
pirmasis kartas, kai ši medūza aptik-
ta Meksikos įlankoje. Filmuotoje me-
džiagoje parodyta rausvai violetinė
medūza, kurią pavyko stebėti nuo
996  iki 1747 m gylyje.

Ištyrę ankstesnių studijų rezul-
tatus, mokslininkai nustatė, jog rūšis
geografiniu požiūriu plačiai paplitusi
– kol kas milžiniškosios medūzos
neaptiktos tik Arkties vandenyne.
Tyrimo rezultatai išspausdinti Di-
džiosios Britanijos moksliniame žur-
nale ,,Journal of the Marine Biolo-
gical Association”.

Techologijos.lt 

Margumynai

Meksikos įlankoje – milžiniška 
giliavandenė medūza 

Kartais atrodė, jog kalbama ne
apie jį – iki tol nieko panašaus nebu-
vo patyręs. „Aš nesu nei toks naivus,
nei toks nerealus, kad visu šimtu
nuošimčių priimčiau tuos gražius
žodžius bei komplimentus, – tyliai
sau galvojo rašytojas. – Tačiau būčiau
aklas, jei nepastebėčiau tos požemi-
nės simpatijos srovės, kuri jungia su
publika.”

*
Paviešėti pakvietė J. Bačiūnas.

Tos kelios rugsėjo dienos Tabor Far-
moje buvo pilnos įspūdžių, nes čia
vyko ir Santaros sąskrydis.

Iki tol V. Alantui panašiame su-
važiavime dar nebuvo tekę dalyvauti,
todėl buvo įdomu susipažinti su aka-
deminio jaunimo nuotaikomis bei as-
piracijomis. Išklausius nemažai pas-
kaitų, dalyvavus keliose diskusijose,
susidarė įspūdis, jog santariečiai per-
nelyg išskiria humanizmo svarbą ir
reikšmę ir beveik visiškai neakcen-
tuoja ir nepuoselėja tų lietuvybės mo-
ralinių ryšių, kurie sieja išeiviją su
tautos kamienu. Neturėti vairo nuo-
lat besikeičiančioje tikrovėje gal ir
patogu, tačiau tuo didžiuotis tikrai
nedera, tokios ir panašios mintys
klausantis prelegentų sukosi V. Alan-
to galvoje. 

O diskutuota ir literatūros, ir
kritikos, ir tapybos, muzikos, ir kitais
klausimais. Buvo akivaizdu, kad be-
veik niekas iš anksto toms diskusi-
joms nėra ruošęsis, todėl, kaip pasi-
rodė rašytojui, buvo kalbama apie
viską ir apie nieką, ir daugeliu atvejų
išklystama į lankas. Išskyrus Bronio
Railos ir Kosto Ostrausko paskaitas,
kurioms buvo ruoštasi specialiai. Gal
labiau įsiminė K. Ostrauskas litera-
tūros vakare, skirtame Kaziui Binkiui.

Tarp pastarųjų prelegentų buvo
ir Antanas Škėma, kuris savo pas-
kaitos-pokalbio nebuvo įvardijęs. V.
Alantas maždaug dešimtmetį nebuvo
matęs Antano, dar nuo Vokietijos
laikų, gerai žinojo jo būdą ir įpročius,
tam tikrus cinizmo ir nihilizmo pra-
dus jame, o dabar turėjo progą įsiti-
kinti, kad tai, kas blogiausia, iškopė į
paviršių. Klausytis kolegos intelektu-
alinės akrobatikos buvo nesmagu.
Žiūrėjo į A. Škėmą ir galvojo, ar jis tik
pozuoja, ar toks iš tikrųjų yra. V.
Alantui susidarė įspūdis, jog mato
prieš save ligonį, tik kol kas neaišku,
ar fizinį, ar dvasinį. Žodinė akrobati-
ka su didelėm pretenzijom į intelek-
tualumą, įmantrios frazės, nieko
nepasakančios poezijos skaitymas
paliko nelabai skoningą įspūdį. Toji
filosofija kai kuria prasme net pad-
velkė lavoninės tvaiku.

– Kažin ar tinka skelbti nihiliz-
mą jaunimo sąskrydyje, – po paskai-
tos išeinant iš salės V. Alantas pa-
priekaištavo A. Škėmai.

– Tai buvo tik provokacija, – iš-
girdo atsakymą. – Tik noras sukelti
jaunimo reakciją.

Visai kitaip nuteikė B. Railos
paskaita. Kalbėdamas apie santa-
riečių ideologiją, Bronys ištarė ir
nemažai karčių žodžių, pirmiausia
dėl to, kad per penkerius savo gyva-
vimo metus Santara nukrypo nuo
principų, kurie buvo įrašyti į progra-
mą jos kūrimo metu.

Buvo labai malonu vėl betarpiš-
kai pabendrauti su iš Los Angeles at-

vykusiu B. Raila, kurio nebuvo matęs
taip pat gal dešimt metų. Tabor Far-
moje susitiko ir su kitais seniai maty-
tais bičiuliais. Po nuobodžios ir pilkos
Detroito kasdienybės V. Alantui tie
susitikimai pasirodė kaip didelė dva-
sinė šventė. 

*
Jau ir ruduo atėjo, o V. Alantas

vis dar bedarbis.
Trijų dienų kelionė su Irena ir

Ginu į Šiaurės Michiganą – viskas, ką
šią vasarą galėjo sau leisti. Tuo pačiu
užsuko ir į Clevelandą. Čia Vizgirdos,
pas kuriuos buvo apsistoję, nuvežė
pasižiūrėti tautiečių pastatytos ope-
ros Faustas. V. Alantas džiaugėsi tuo,
ką pamatė ir išgirdo ir vis kartojo:
„Beveik kaip Lietuvoje.” Sėkmingas
buvo susitikimas su Dirvos redakto-
riumi B. Gaidžiūnu: susitarė dėl seri-
jos straipsnių, kurie vadinsis Vytine
per dėdės Samo katilą. Pažadėjo mo-
kėti po penkis dolerius už straipsnį.
Vis šis tas.

Baigiantis lapkričiui, į svečius
užsuko sesuo Antanina Trimakienė.
Susitikimas buvo liūdnas: pranešė,
jog išvažiuoja į vienuolyną. Vienuoly-
nas – Chicagoje. O ir kur jis bebūtų,
vienuolyno sienos darys savo. V. Alan-
tui tai didelis praradimas. Juk Ame-
rikoje ji vienintelė iš Jakševičių šei-
mos. Atsisveikindamas rašytojas be-
veik fiziškai pajuto, kaip vienatvė
sliuogia į širdį.

Nors Irena dirba, bet dažnokai
serga. Santaupos ištirpo. Visos nedar-
bo pašalpos pasibaigė. Jau daug sykių
V. Alantas buvo nuvykęs į unijos
įstaigą pasiteirauti dėl grįžimo į
darbą, tačiau taip nieko konkretaus
ir neišgirdo. Tik tiek, kad tie, kurie
turi dešimties metų darbo stažą, turi
tokią galimybę, o jo stažas – devyneri
metai.

Gruodžio tryliktąją, suėjus lygiai
metams nuo tos dienos, kai atleido iš
darbo, V. Alantas įvardijo kaip tra-
giškai liūdną dieną. Atsitiktinai išgir-
dęs, kad Detroito priemiestyje, Li-
vonijoje esantis Fordo fabrikas pri-
iminėja ir turinčius mažesnį nei de-
šimties metų darbo stažą, nedelsda-
mas nuvyko ten, bet nieko nelaimėjo.

V. Alantas jaučiasi įvarytas į
kampą. Kai pabando ieškoti darbo
kitur, iš darbdavio išgirsta: aha, pri-
imsiu tave, išmokysiu, pašauks For-
das ir vėl neturėsiu darbininko. Tai
vis dėl to, kad Fordo fabrike išdirbo
devynerius metus ir bet kurią dieną
gali vėl pakviesti sugrįžti. Tiesa,
vienoje vietoje pasiūlė tokią išeitį: jei
atneši iš Fordo bendrovės raštą, jog iš
ten išėjai visam laikui, būsi priimtas.
Tačiau taip pasielgti būtų beprotybė.

Beviltiškų nuotaikų apimto rašy-
tojo įrašas dienoraštyje (gruodžio 13):
„Artinasi Kalėdų šventės, bet jokios
švenčių nuotaikos mūsų šeimoje šie-
met nesijaučia... Atsisakėme eiti į
Detroito lietuvių daktarų bei inžinie-
rių ruošiamą N. Metų sutikimą.
Dviems žmonėms 25 dol.”

Dar vienas įrašas, darytas Kūčių
dieną, jau kitoks: „Nuotaika kiek pa-
gerėjo: prieš keletą dienų, gruodžio
18 d., vėl pradėjau dirbti. Vargais ne-
galais pavyko įsisprausti į Fordo
automatinių transmisijų fabriką Li-
vonijoje, maždaug 15 mylių nuo Det-
roito.                          Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 22

Atkelta iš 3 psl.
Laikai pasikeitė. Nors mūsų rei-

kalavimai nepanaikinti, tačiau jie
skamba jau ne taip ryžtingai. Net ir
minėtą rezoliuciją dėl A. Barausko
atminimo kai kas (paradoksalu, bet
tarp tokių buvo ir valdančiosios dau-
gumos atstovų) siūlė priimti tik po
galimo Putin aspsilankymo Vilniuje.
Ar neužgausime aukšto svečio? Ar
neatbaidysime jo dar labiau nuo Lie-
tuvos? O kas, jeigu birželio pradžioje
jis ims ir įžūliai pareikš: jokios Lie-
tuvos okupacijos nebuvo, neklasto-
kime, neperrašinėkime istorijos?
Kaip tuomet jausis Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel, kuri jau sutiko
atvykti į 11 šalių atstovų susitikimą?
Kaip jausis mūsų vadovai, sulaukę
dar vieno, į ultimatumą panašaus

akibrokšto?
O gal geriau nekurkime mitų ir

nesudievinkime galimo Kremliaus
pareigūno apsilankymo. Suteikdami
jam tokią reikšmę, mes patys su-
menkiname save ir savo vertybes. Te-
gul tai būna paprasta darbinė kelionė
(jeigu apskritai jis įvyks), paįvairin-
tas nieko neįpareigojančiomis disku-
sijomis, susitikimais, regioniniais
sprendimais. O jau demokratinis pa-
sivažinėjimas dviračiais tikrai pa-
lauks.

Sutrumpinta
Delfi.lt

Česlovas Iškauskas – žurnalis-
tas, ilgametis Lietuvos radijo ir televi-
zijos darbuotojas. Internete veda savo
tinklaraštį (www.iskauskas.lt).

KODĖL LAUKIAME NESULAUKIAME
V. PUTIN?
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Atkelta iš 5 psl. jinai iš visos mo -
kyklos ga li bent kokį paukštį surasti
ir pa sa kyti, koks jis yra. O Algis buvo
Bū g nų karaliumi, nes labai gerai lošė
kor  to mis. Vaikams padėdavo svajoti
buvęs ka pitonas Bocas. Jis pasakojo
kur ir kaip jis plaukė į tolimas ir dar
nežino mas salas.

Staiga vieną dieną jie išgirdo apie
lobį, kuris yra pas kan dintas jų ežere.
Jie dar girdėjo, kad  tai net Napoleo -
no lobis. Jeigu norite dar sužinoti,
eikite į savo biblio teką ir skaitykite.

Linas Labanauskas
Čikagos lit. m-la, 6 kl., Chicago, IL

1 vieta 4–5–6 klasių grupėje

Pratarmė mano pasirinktai knygai
(4–5 –6 klasių grupė)

* * *

* * *

* * *

* * *

Mano mėgstamiausia knyga yra
Meškiukas Rudnosiukas. Jos auto-
rius yra Vytė Nemunėlis. Knygos vei -
kėjai yra Rudnosiukas, jo mama ir
tėtė. Knygoje pasakojama, kaip Rud -
nosiukas miške pasimetė. Jis neklau -
sė mamos ir išėjo į mišką pats. Man
buvo labai gaila, kai meškiukas miške
verkė.

Knygoje man labiausiai patiko

Rudnosiukas, nes jis mažas ir mielas.
O kas man nepatiko? Turbūt mama,
nes ji pasakoje daug nedarė. 

Išmokau, kad vis reikia klausyti
ma mos ir tėtės.  

Aras Stungys
Šv. Kazimiero lit. m–la,

3 kl., Cleveland, OH
1 vieta 2–3 klasių grupėje

Mano mėgstamiausia knyga
(2–3 klasių grupė) 

Gus Bernota, Šv. Kazimiero lit. m-la, 1 kl., Los Angeles, CA. 1 vieta darželio
– 1-os klasės gru pėje.

Bernardas Covalevsky, Vinco Kudirkos lit. m-la, darželis, Newark, NJ. 2 vieta
darželio –1-os klasės grupėje.

Victoria Feldman, ,,Saulės” lit. m-la, 1 kl., Atlanta, GA. 3 vieta darželio – 1-os
klasės grupėje.

Mano mėgstamiausia knyga yra
,,Brolių ieškotojai”. Mergaitė Ona
surado savo mamos žiedą. Ji nežino-
jo, kad žiedas buvo jos devynių brolių
dovana. Ona net nežinojo, kad ji tu rė -
jo brolių. Jie turėjo išeiti į karą. Bro -
liai niekada negrįžo. Ona pasakė, kad
ji jos ant arklio ir suras brolius. Ji jojo
ir jojo, kol ji surado kiškį. Jis norėjo
jai padėti. Ona neturėjo maisto, nes
da vė mažam berniukui savo sūrį. Kiš -
kis ir Ona sustojo pailsėti ir surasti
maisto. Kiškis surado grybų ir jie pa -
valgė. Po to jie pamiegojo. Kitą dieną
jie pradėjo joti. Viena bloga laumė
sakė Onai ateiti ir nusimaudyti. Kiš -
kis žinojo, kad ji buvo bloga ir pasakė
Onai, bet ta laumė sulaužė visus jo
kau lus. Ona pradėjo verkti. Ji galvo-
jo, kad jis mirė. Taip karšta buvo lau -

ke, kad ji turėjo pasimaudyti. Kai ji
nu siėmė savo gražius rūbus, laumė
ėmė ir juos apsivilko. Po to laumė nu -
tarė padėti Onai surasti brolius. Ji
lie pė Onai apsivilkti jos rūbais. Ona
apsivilko ir pradėjo joti. Laumė klau -
sinėjo žmonių, ar čia gyvena devyni
broliai. Ir juos surado! Laumė užden -
gė savo veidą ir apsimetė, kad ji buvo
Ona. Tikra Ona liko su arkliu lau ke.
Devyni broliai pagalvojo, kad laumė
jų sesuo, tai ją pamaitino ir davė
kambarį miegoti. Ar jie supras, kad
čia ne tikra Ona, jų sesutė? Skaityk S.
Zaborsko „Brolių ieškotojus” ir suži-
nok!

Kristina Imšaitė
Čikagos lit. m-la, 6 kl., Chicago, IL

2 vieta 4–5–6 klasių grupėje

Karilė su teta Teodora
Sėdi ant butelio
Skrenda, šnekučiuoja
Į septintą stotį.
Zogo mėnulį pavogė 
Ir 
Faustina tyrinėja ir ištyrinėja,

kaip
Karilę su teta
Sustabdyti, kad pakliūtų 

į spąstus.
Spurgas jas išduoda netyčia, 
Bet 
Gal jis galėtų joms
Padėti?

Belinksniuose
Linksniuoja baisiai
Iš tikrųjų
Nelinksniuoja visai.
Karilė pabando
Belinksnes pamokyti, padėti, 
Bet jos ,,mokinės”
Neklusnios.
Karilė ir teta 
Teodora
Susižavi
Dėde Veiksmažodžiu.

Ir 
Ką gali padaryti, 
Jei ,,prisijaukini”
Žodžius?
Būdvardis, Daiktavardis
Išgelbėja jas, 
Bet iš Faustinos glėbio
Ne taip lengva išsprukti.

Gal lyja lauke?
Gal dangus nepaliestas?
Ateik, atsinešk, atsiverk, 
Kad būtų smagu.
Ir visai įdomu
Su Karile ir Spurgu,
Faustina ir teta
Daiktavardžiu ir Veiksmažodžiu, 
Kad gramatika –
Ne tokia baisi –
Be jos blogiau
Ir atsiversk ir skaityk 
Nijolės Jankutės parašytą 
kelionių knygą
,,Kelionė į septintą stotį”. 

Gabrielė Gedo
K. Donelaičio lit. m-la, 6 kl.,

Washington, DC

,,Pupa”. Autorius nežinomas.
Vieną dieną višta surado pupą.

Senelė pasodino pupą. Pupa augo,
augo ir užaugo iki dangaus. Senelis ir
senelė nusprendė eiti pas Dievą. Die -
vas leido seneliui ir senelei pasilikti ir
miegoti, bet liepė neliesti jo daiktų.
Bet senelis ir senelė neklausė. Jie vis
tiek palietė tešlą, obuolį ir ratelius.
Ta da Dievas išvarė senelius iš dan-
gaus.

Man patinka šita knyga todėl,
kad ji labai juokinga. Kai senelė pa -

lietė tešlą, kubilas sulūžo. Kai senelė
suvalgė obuolį, visi obuoliai nuo me -
džio nukrito. Knygoje labai gražūs ir
juokingi paveiksliukai. Viename pa -
veikslėlyje daug obuolių nukrito ant
senelio galvos. 

Aš tik nesupratau, ko dėl senelis
ir senelė juokėsi, kai grįžo namo.

Marius Tali
,,Genio” lit. m-la, 3 kl.,  San

Francisco, CA
2 vieta 2–3 klasių grupėje

Man patinka skaityti istorijas.
Mėg stamiausia mano knyga vadinasi
,,Pati geriausia”. Knygą parašė In gri -
da Stankevičienė. Pagrindiniai veikė-
jai yra vilkas ir paršelis. Ši istorija
yra keista, nes vilkas yra paršelio
mama. Vilkas rado paršelį ir jį pami-

lo. Man ši pasaka labai patiko, nes
vilkas yra kitoks. 

Norėčiau, kad visi mano draugai
šią knygelę paskaitytų. 

Bernadeta Buikytė
Čikagos lit. m-la, 2 kl., Chicago, IL

3 vieta 2–3 klasių grupėje
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Margumynai

Vai dėkis į galvą, sūneli,
Užduosiu tau didelį darbą.
Iš lūpų tėvų ir senelių
Išmok savo gimtąją kalbą.

Prisiminę šiuos poeto Vytauto
Skripkos žodžius, Ragainės (Nema-
no) 2 vidurinės mokyklos lietuvių
kalbos ir etnokultūros mokytojai Vi-
da Martišauskienė, Zina Budginienė
bei Liucija ir Jonas Glinskiai jau sau-
sio mėnesį sukruto ruošti vaikus lie-
tuvių kalbos raiškiojo skaitymo ir
rašto olimpiadai.

Mokytojai Liucija ir Jonas mokė
vyresnių klasių moksleivius lietuvių
kalbos rašybos taisyklių, rašė diktan-
tus, mokė raiškaus žodžio meno, kad
tik kuo geriau vaikai pasiruoštų
olimpiadai. Mokytojos Vida ir Zina į
eilėraščių mokymą ir pasirinkimą
įtraukė ne tik pačius vaikus, bet ir
prašė tėvų ir močiučių padėti savo
atžaloms, pamokyti juos. Mokyto-
joms beliko įtvirtinti žodžių teisingą
tarimą, kirčiavimą ir išraiškingą

žodžių perteikimą.
Pirmasis etapas – mokyklinė

olimpiada įvyko balandžio 22 dieną.
Joje dalyvavo įvairių klasių mok-
sleivių. Sunku buvo komisijai išrinkti
pačius geriausius skaitovus, nes mok-
sleiviai olimpiadai buvo puikiai pa-
siruošę. Atrinkome 7 geriausius mo-
kinius, kurie Ragainės mokyklai ats-
tovaus Karaliaučiaus krašto X lietu-
vių kalbos ir rašto olimpiadoje Įsruty-
je (Černiachovske).

Visi mokyklinės olimpiados da-
lyviai, dalyvavusieji konkurse, gavo
atminimo dovanėles: rašiklius, foto
albumėlius, saldainių. Atrinktieji ats-
tovauti Ragainės mokyklai Įsrutyje –
dar ir saldainių rinkinius „Senasis
Vilnius”.

Už finansinę paramą organizuo-
jant mokykloje lietuvių kalbos olim-
piadą dėkojame Čikagos Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijai.

Ragainės 2-osios vidurinės mokyk-
los lietuvių kalbos ir etnokultūros

mokytoja Zina Budginienė

Paukščiai migruodami naudojasi 
kvantine mechanika

Mūsų visų mylima brolienė ir teta

A † A
KONSTANCIJA STASIULIENĖ

Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. gegužės 2 d., sulaukusi 94 metų.
Gimė Lietuvoje, Joniškio valsčiuje, Duobėdžių kaime.
Amerikoje išgyveno 61 metus. Gyveno Lemont, IL. Anksčiau

daugelį metų Chicago Heights ir Oak Lawn.
Velionė buvo motina a. a. Zenono ir žmona a. a. Jono.
Giliai liūdi likę artimieji: brolienė Zofija Ripskienė ir jos vai-

kai Stasys Ripskis su žmona Danute ir šeima, Vida Gilvydienė su
vyru Antanu ir šeima, brolienė Aldona Stasiulienė ir jos vaikai
Rita Poulos su vyru Aleksu ir šeima, Algis ir Debbie Stasiuliai,
Marius Stasiulis ir jo sūnūs Karolis ir Rimas Stasiulis. Lietuvoje
jos liūdi Silvija ir Kęstas Masioniai, Vytas ir Reda Stasiuliai su
šeima, Roma Ramonienė ir Irena Jakovleva.

Konstancija buvo daugelio organizacijų ir draugijų narė ir
rėmėja.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 6 d. nuo 3 v. p.p.
iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 Archer
Ave.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 7 d. Iš laidojimo namų
9:30 v. ryto a.a. Konstancija bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už
jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti Tėvams Jėzuitams.

Nuliūdę artimieji

A † A
JULIA PETRONĖLĖ OREŠKA

PETRAUSKAITĖ

Mirė 2010 m. balandžio 30 d., Deerfield  Beach, FL, sulaukusi 98
metų amžiaus.

Gimė 1917 m. kovo 17 d. Boston, MA. Gyveno Boca Raton, FL,
anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Julius su žmona Marian, anūkai Matthew ir
Julian, sesuo Petronėlė Petrauskaitė.

A. a. Julia buvo žmona a. a. Prano.
Šv. Mišios už a. a. Julią buvo  aukojamos trečiadienį, gegužės 5

d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Po šv.
Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.

Liūdinti šeima

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

Migruojantys paukščiai gali nau-
dotis kvantinės mechanikos princi-
pais, rodo naujausio tyrimo rezul-
tatai. Kaip skelbia internetinė sve-
tainė „Popular Science”, mokslinin-
kai ilgą laiką manė, kad paukščiai
skrenda gebėdami matyti Žemės
magnetinius laukus. Naujoji studija
rodo, kad kvantinis susiejimas išties
padeda paukščiams „matyti” magne-
tinius laukus tarsi jie būtų nuspal-
vinti skirtingomis spalvomis.

Kvantinis susiejimas – tai kvan-
tinės mechanikos ypatybė, nusakanti
kvantinių dalelių (kvantų, elektronų)
sąryšio koreliaciją. Pavyzdžiui, kai
viena dalelė būna 0, tai kita su ja
sąveikaujanti – 1, o kai pirmoji – 1,

antroji – 0. Dalelių „žinojimas”, ką
daro kita, nepriklauso nuo jas ski-
riančio atstumo.

Kaip rašoma žurnale „Physical
Review Letters”, Austrijos Insbruko
universiteto mokslininkai sėkmingai
atliko bandymą, tikrinantį teoriją,
jog paukščiai naudojasi jų akyse
esančia kriptochromine molekule,
reaguojančia į magnetinius laukus.

Taip pat skelbiama, kad mok-
slininkų atradimas, jog magnetinių
laukų suvokimas gali skirti priklau-
somai nuo molekulės, gali simboli-
zuoti naują kvantinės mechanikos ir
biologijos mokslų santykių etapą.

Lrt.lt

Lietuvių kalbos olimpiada
Ragainės mokykloje

Lietuvių kalbos olimpiados dalyviai.                   Jono Glinskio nuotraukos

Olimpiados nugalėtojai.

REMKIME DRAUGO FONDÂ –
RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG



Lietuvių šiuolaikinės dailės paro-
da „Lietuviškas sezonas” gegužės 21
d., penktadienį, 7:30 val. v. atidaroma
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636).

2010 m.  vasario 5 – kovo 31 d. ši
paroda buvo rodoma garsioje pri-
vačioje Alex Gallery/Gallery A, Wa-
shington, DC.

Parodoje pristatyta Lietuvos dai-
lininkų sąjungos kolekcija, kurią
sudarė „Arkos” galerija (Vilnius).
Joje rodomi 33 žinomų lietuvių me-
nininkų darbai: tapybos, grafikos,
skulptūros, tekstilės bei akvarelės
kūriniai. Įvairi ir turtinga kolekcija
atspindi dabartinėje lietuvių dailėje
vyraujančias idėjas ir raiškos prie-
mones, plačią modernizmo raidos
gamą. 

Nedažnai mūsų lietuviškose ga-
lerijose galima pamatyti tokios ir
apimties lietuvių menininkų parodą.
Dėkojame ,,Arkos” galerijai už pasiū-
lymą šią parodą parodyti Čikagos
meno mylėtojams, o Lietuvos Res-
publikos ambasadai, Washington, DC

ir asmeniškai ambasadoriui Audriui
Brūzgai už parodos atvežimą į Čika-
gą. 

Parodą Čiurlionio galerijoje pris-
tatys svečiai iš Lietuvos: „Arkos”
galerijos direktorė dailininkė Dovilė
Tomkutė ir Lietuvos dailininkų są-
jungos pir mininkas Eugenijus Nale-
vaika. 

Maloniai kviečiame visus meno
mylėtojus į šią neeilinę parodą.

Čiurlionio galerijos info
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�Willow brook Ballroom 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
Jau nimo centre ir Pasaulio lietuvių
cen tre neįvyks. Bilietus galite nu si -
pirkti ,,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
pas tato pusėje. Gautos lėšos bus
skiriamos Rako stovyklai, MI. No rin -
tys atvežti daiktus pardavimui pra -
šome skambinti tel.: 630-247-8629.
Renkame: rūbus, batus, knygas, žais-
lus, sporto priemones, baldus, įran -
kius, reikmenis virtuvei, reikmenis
vaikams, papuošalus ir t.t. Taip pat
norintys ir galintys atvykti į talką
praneškite sesei Aldonai el. paštu: 

weirlia@msn.com

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

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-

vauti vienos valandos tyliojoje maldo-
je penktadienį, gegužės 28 d., 7 val. v.
seselių Mo tiniškajame na me, 2601 W.
Mar quette Rd., Chic a go. 

�Vaikų globos būrelis ,,Saulutė”
birželio 6 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. maloniai kviečia į Nidos Griga -
lavičiūtės (sopranas) ir tenoro Anta -
no Zakarausko (Australija) labdaros
kon  certą, kuris vyks Lietuvių dailės
mu ziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont.

�Birželio 13 d., sekmadienį, 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.

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Adelės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p.p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje. Lietuvių visuomenė, ypač jau-
nimas kviečiamas dalyvauti. Minėji -
mą ruošia Ateitininkų Giedros korpo-
racija. 

�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 Bank,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

BALSSI kalbų kursai
Baltijos studijų vasaros institu-

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

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

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

Brighton Park Lietuvių Bend ruo menė, parapijos bažnyčios choras, Dariaus
ir Girėno organizacinis ko mi tetas ir Panevėžiečių klubas ge gu žės 16 d., sekma -
dienį, 11 val. p. p. po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo para-
pijoje visus kviečia į gegužinę. Kavinėje bus rodomas filmas apie Kovo 11-osios
minėjimą Midway oro uoste. Jūsų laukia skanūs pietūs ir šokiai. Gros A.
Barniškio ansamblis. Įė jimas – 5 dol. Daugiau informacijos gauti ir stalus
užsisakyti galite pa skambinę tel.: 708-703-7114 (Vilija Vakarytė) arba tel.: 773-
627-2137 (Algi mantas Barniškis).

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

Kovo 11-osios minėjimas Midway oro uoste, Chicago, 2010 m. Tą dieną vėl buvo
atidengta paminklinė lenta legendiniams lakūnams Steponui Dariui ir Stasiui
Girėnui.                          LR generalinio konsulato Čikagoje archyvo nuotr.

Pranešame, kad atnaujintas Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC)
interneto puslapis www.lithuanianresearch.org.  Iš Vilniaus LTSC apsi-
lankė Auš rys Matonis, LTSC interneto puslapio kūrėjas. Jis papildė knygų ka-
talogą daugiau kaip 2,500 įrašų. Visas šias naujas knygas sukatalogavo ne-
pailstanti LTSC pagalbininkė dr. Enata Skrupskelytė. Taigi šiuo metu Pasau-
lio lietuvių archyvo bei Pedagoginio lituanistikos instituto bibliotekose  yra
daugiau kaip 150,000  skaitytojams prieinamų leidinių. 

LTSC interneto puslapyje vėl veikia paieška knygų bei periodikos kata-
loguose – jums rūpimo leidinio galite ieškoti pagal autorių, pavadinimą ar
mokslo sritį.

LTSC pranešimas

Paroda ,,Lietuviškas sezonas”
Čiurlionio galerijoje

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”!
www.draugas.org


