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• Tema: Istorinių įvykių vertini-
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• Tirpdyti neapykantą

• Užsienio Lietuvių atstovybė
Vilniuje

• Užgavėnių blynų pietūs
Detroit, MI

• Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimai Worcester, MA; New
York, NY; Brighton Park, IL

• Paroda ,,Ateitininkų keliu”

• Gyvenimo nuotrupos (1)

• Sveikata

• Biržų ligoninei – 125-eri
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Vilnius (Delfi.lt) – 2011 m. vasa-
rą Lietuva oru bus pasiekiama ge-
riausiai per savo nepriklausomybės
istoriją, teigia Tarptautinio Vilniaus
oro uosto (TVOU) Komercijos depar-
tamento direktorius Simonas Bart-
kus.

TVOU įsigaliojo naujas vasaros
sezono reguliariųjų skrydžių tvarka-
raštis. Čia darbą pradeda dvi pigių
skrydžių bendrovės „Wizz Air” ir
„Ryanair”. Pirmoji skrydžius į Lon-
doną, Corką, Doncasterį, Eindhove-
ną, Milaną, Romą, Barseloną ir Stok-
holmą pradės nuo balandžio 17 d.

„Ryanair” – į Brėmeną, Dubliną, Ži-
roną, Londoną (Stanstedą), Milaną ir
Romą skraidys nuo gegužės 2 d.

Dėl pigių skrydžių konkurenci-
jos „airBaltic” atsisako dalies iš Vil-
niaus numatytų skrydžių. „airBal-
tic” iš Vilniaus tiesiogiai nebeskrai-
dys į Dubliną, Londoną, Romą ir Pa-
ryžių.

Vilniaus oro uosto senbuvė „Es-
tonian Air” dar papildė savo skry-
džių žemėlapį ir skraidys ne tik į Ta-
liną, Amsterdamą, Stokholmą (Ar-
landa), bet ir nuo gegužės 1 d. – į Ber-
lyną. Iš viso Vilniaus oro uoste dirbs

15 skrydžių bendrovių, kurios skrai-
dins 25 kryptimis.

Anksčiau pranešta, kad nuo bir-
želio vieną kartą per savaitę į Palan-
gą bus skraidoma iš Maskvos. Iš Pa-
langos oro uosto šiuo metu skraido
trys reguliariosios skrydžių ben-
drovės trimis kryptimis – į Rygą,
Kopenhagą ir Oslą.

„Ryanair” lėktuvai vasaros sezo-
nu iš Kauno skraidins naujomis kry-
timis į Rodo ir Koso salas, taip pat į
Stokholmą. Šiuo metu iš Kauno
skraido dvi bendrovės – „Ryanair” ir
„airBaltic”.

Pasaulio lietuvių centre apdovanotas Aidas Buzelis

Lietuva oru bus pasiekiama geriausiai nei iki šiol

Lietuvoje kuriamas prezidento V. Adam-
kaus muziejus-biblioteka – 10 psl.

Apeldornas (ELTA) – Olandijo-
je besibaigiančio pasaulio dviračių
treko čempionato sidabro medalį
sprinto lenktynėse kovo 26 dieną,
šeštadienį, iškovojusi Lietuvos ats-
tovė Simona Krupeckaitė džiaugėsi,
kad pavyko užkopti ant laimėtojų
pakylos. 28-erių metų dviratininkė
prisipažino, jog to ji nesitikėjo.

Pasaulio sprinto rungties rekor-
dininkė S. Krupeckaitė, kurią tre-
niruoja vyras Dmitrijus Leopoldas,
baigiamosiose rungtynėse pralai-
mėjo australei Anna Meares. Iki
rungtynių pabaigos, dalyvavo 27 dvi-
ratininkės, Lietuvos dviratininkė
įveikė keturias dviratininkes iš
Olandijos, Australijos, Kinijos ir
Baltarusijos.

2008 m. pasaulio čempionate
Anglijoje S. Krupeckaitė sprinto
varžybose iškovojo taip pat sidabro
medalį, o 2009 m. Lenkijoje ir 2010
m. Danijoje vykusiose planetos pir-
menybėse buvo trečia.

S. Krupeckaitė su G. Gaivenyte
komandų sprinto lenktynėse kovo 24
d., ketvirtadienį, buvo šeštos.

Lietuvos dviratininkė Vilija Se-
reikaitė moterų 3 km asmeninių
persekiojimo lenktynėse iškovojo
bronzos medalį. Ši rungtis išbrauk-
ta iš olimpinių žaidynių programos.
24-erių metų lietuvė kovoje dėl
trečiosios vietos atkarpą įveikė per
3 min. 37,643 sek. ir net 2,495 sek.
pranoko Naujosios Zelandijos atsto-
vę Jaime Nielsen. Atrankos varžy-
bose V. Sereikaitė užėmė trečią
vietą. Kita Lietuvos atstovė – 21-erių
metų Eglė Zablockytė tarp 16 daly-
vių liko 14-a.

Moterų 3 km komandų persekio-
jimo lenktynių atrankos varžybose
Lietuvos komanda užėmė 13-ąją
vietą. Pasaulio pirmenybių koman-
dų persekiojimo lenktynėse Lietu-
vos komandai atstovavo V. Serei-
kaitė, 22-ejų metų Aušrinė Trebaitė
ir 19-metė Vaida Pikauskaitė.

Dviratininkei S. Krupeckaitei – sprinto
rungties sidabras.

Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.

Masažuotojui A. Buzeliui LR gen. konsulė Čikagoje S. Aniulienė (viduryje) įteikė Lietu-
vos Respublikos apdovanojimą. Pauliaus Vertelkos nuotr.

Lemont (LR gen. konsulato Či-
kagoje info) – Šių metų kovo 26 d.
Čikagos lietuvių krepšinio lygos
„Žvaigždžių dienos” metu Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, LR genera-
linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu-
lienė įteikė valstybinį apdovanojimą
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės
masažuotojui Aidui Buzeliui, padė-
jusiam parengti 2010 m. Pasaulio
vyrų krepšinio čempionato bronzos
medalio laimėtojus. A. Buzeliui Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimi-
no ordino medaliu 2010 m. rugsėjo 22
d. dekretu apdovanojo Lietuvos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė.

Apdovanojimas buvo įteiktas
tradicinių Čikagos lietuvių krepši-
nio lygos „Žvaigždžių dienos” metu,
prieš svarbiausias dienos varžybas.
Apdovanotąjį audringais plojimais
ir padėkos šūksniais sveikino gausus
PLC susirinkusių krepšinio aistruo-
lių būrys.
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,,Sveiki, aš esu astrofizikas; sveiki,
aš esu socialinė darbuotoja…“ – taip
prasideda neseniai pristatytas trum-
pas dokumentinis filmas „Sveiki, aš
esu...“, supažindinantis lietuvius su
trečiųjų šalių piliečiais Lietuvoje. Filmo
herojai – pačių įvairiausių tautybių
žmonės, jau kuris laikas gyvenantys
(studijuojantys ar dirbantys) Lietuvoje
– baltarusė, kinas, egiptietis, rusas,
venesuelietis ir kt. Kol kas imigrantai
Lietuvoje sudaro vos 1 proc. šalies
gyventojų, tačiau mažai kas abejoja,
jog jų skaičius mažės. Lietuva netruks
susidurti su tomis pačiomis kaip ir
Vakarų pasaulio šalys problemomis –
demografinėmis duobėmis ir sen-
stančia visuomene, kurias sprendžiant
iškils ir imigrantų problema. Kol kas
Lietuvoje aiškios migracinės politikos
nėra. O jos reikėtų, ir ne tik atsakant į
Vilniuje vos keletą mėnesių gyve-
nančio Mohamed siūlymą Lietuvos
sostinėje pastatyti bent vieną mečetę.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis TTEEMMAA::  IISSTTOORRIINNIIŲŲ  ĮĮVVYYKKIIŲŲ  VVEERRTTIINNIIMMAASS

Lietuvoje vis daugiau kalba-
ma apie istorijos ir atminties
politiką, keliamas klausimas,
kaip suprasti ir vertinti skau-
džius istorijos įvykius ir ar ap-
skritai įmanomas vienareikš-
miškas bei visuotinis jų vertini-
mas. Nusistovėjusių istorijos
versijų peržiūrėjimas bei kritiškas žvilgsnis neretai
sukelia diskusijų ne vien dėl istorinių faktų aiškinimo,
bet ir dėl žodžio ir nuomonės laisvės ribų. Kad šis klausi-
mas nėra vien teorinis, o išties aktualus bei jautrus lyg
gyvas nervas, buvo galima įsitikinti neseniai Lietuvoje
vykusioje diskusijoje „Visuotinis privalomas istorinių
įvykių vertinimas: žodžio laisvė ir cenzūra”.

R. Račinskas: būtina ieškoti sąlyčio taškų

Pasak Ronaldo Račinsko, politologo ir tarptautinės
komisijos Nacių ir sovietų okupaciniams režimams
Lietuvoje įvertinti vykdančiojo direktoriaus, vargu

ar galima kalbėti apie bendrą istorinių įvykių vertinimo
koncepciją, nes skirtingose visuomenės grupėse ar net
šalyse egzistuoja objektyvūs kolektyvinės atminties kon-
fliktai. Kita vertus, valstybei vieninga istorijos politika,
bendras susitarimas dėl istorinių įvykių vertinimo yra
būtinas.

„Sutinku su nuomone, kad nėra vieno teisingo isto-
rinės padėties paveikslo, vieno objektyvaus aprašymo.
Neutralumas tėra išmonė pasaulyje, kuris pats savaime
nėra neutralus. Nesutarimai dėl istorijos vertinimo, ky-
lantys tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse, yra neišven-
giami ir objektyvūs, nes istorinė atmintis yra labai pajė-
gus moralinio ir politinio bendruomeniškumo šaltinis.
Įtampa kyla dėl to, kad istorija ir politika yra itin glau-
džiai susijusios, o istorinė atmintis yra išnaudojama poli-
tiniais tikslais, ir kovos dabar vyksta ne dėl turtų ir že-
mių, bet dėl idėjų ir vertybių, kurios grindžiamos isto-
rinių įvykių aiškinimais.”

Anot R. Račinsko, Europoje vyrauja du pagrindiniai
aiškinimai apie Antrąjį pasaulinį karą, du jo priežasčių
ir pasekmių vertinimo variantai. Pirmasis, labiau pa-
plitęs Vakaruose, į Antrąjį pasaulinį karą žiūri kaip į vie-
no agresoriaus – nacistinės Vokietijos – Europoje pradėtą
karą, kurį pažabojo Vakarų sąjungininkai ir Sovietų Są-
junga. Kitas – tai Rytų ir Vidurio Europos šalių, kurios
patyrė abiejų totalitarinių režimų okupaciją, – patirčiai
artimesnis kalbėjimas, kuriame daugiau dėmesio skiria-
ma ir sovietų okupacijos režimo nusikaltimams bei vyk-
dytai politikai. Šiuose aiškinimuose, pasak politologo,
egzistuoja ir mažesni aiškinimai, kurie atsiduria visiškai
skirtingose barikadų pusėse, „ir taip pasiekiamas toks
radikalus nuomonių skirtumas, jog susikalbėjimas tam-
pa neįmanomas”, o istorinių įvykių vertinimas labai ap-
sunkinamas.  

Anot politologo, bendras, o juo labiau privalomas is-
torinių įvykių vertinimas tampa itin sudėtingas dar ir
dėl to, jog „kalbėdami apie kolektyvinę atmintį turime
kalbėti ne tik apie objektyvumą, bet ir apie subjektyvu-
mą. Žmonių požiūris į istorinius įvykius  priklauso nuo
išsilavinimo, visuomenės nuostatų, aplinkos ir labai di-
dele dalimi nuo jų asmeninės patirties.” Nepaisant to,
„reikia mėginti ieškoti sąlyčio taškų, susikalbėjimo gali-
mybių ir formuoti daugiau ar mažiau vieningą, viską api-
mantį istorijos suvokimą. Jo, žinoma, negali būti abso-
liutaus, bet tam tikras susitarimas tikrai įmanomas”, –
sakė R. Račinskas.

Tam, anot jo, galėtų pasitarnauti bendražmogiškos
nuostatos: „Manau, kad siekdami mažinti šią ribą turime
tai daryti vadovaudamiesi keliais principais – vienas jų:
mes negalime lyginti žmonių kančios, negalime pasakyti,
kad vaikas Auschwitzo koncentracijos stovykloje kentėjo
labiau nei badu numiręs vaikas Sibire. Mes negalime
lyginti to nusikaltimo svarbos ir sakyti, kad tas nusikalti-
mas yra svarbesnis ar universalesnis, dėl to mes turime
apie jį daugiau kalbėti.”

Svarstydamas apie istorinių įvykių vertinimą žodžio
laisvės rėmuose R. Račinskas sakė, kad, jo nuomone,
„pasaulyje egzistuoja tokių požiūrių, pasaulėžiūrų ir
idėjų, kurioms negali būti taikomos nuomonės ar žodžio
laisvės gynimo kategorijos, nes jos iš esmės yra nukreip-
tos į atskirų asmenų ar jų grupių teisių pažeidimą, mo-
tyvuojant svarbesniais, kilnesniais kitos visuomenės

grupės tikslais.” Politologas taip
pat pažymėjo, kad tai, jog nacisti-
nių ir sovietinių nusikaltimų nei-
gimas yra kriminalizuotas ir
įtrauktas į Baudžiamąjį kodeksą,
problemą, su kuria susiduria Lie-
tuva, veikiau išryškina, nei visiš-
kai išsprendžia: „Tam tikras ne-

apykantos mintis ir nuomones skleidžiantys žmonės,
atsižvelgdami į tai, kad už tokią veiklą gali būti baudžia-
ma, yra priversti atsakingai rinktis žodžius. (...) vien tik
Baudžiamasis kodeksas tų klausimų neišsprendžia, nes
atstūmimas, marginalizavimas ir pasmerkimas yra pati
lengviausia laikysena. Tačiau problema ne ta, kad Lietu-
voje yra agresyviai ar ksenofobiškai nusiteikusių žmo-
nių. Jų buvo, yra ir visą laiką bus. Klausimas, ką daryti,
kad jie neburtų aplink save gana svarbios visuomenės
dalies.”

J. Žilinskas: istorijos sampratos ir pateikimo
vardiklis būtinas

Plėtodamas istorijos vertinimo ir nuomonės bei žo-
džio laisvės temą iš teisinės perspektyvos, tarp-
tautinės humanitarinės teisės specialistas, Mykolo

Romerio universiteto profesorius Justinas Žilinskas tei-
gė, jog Lietuvos teisinė sistema priklauso europinei tradi-
cijai, kuri numato, kad nuomonės laisvė vis dėlto nėra
begalinė, ir tuo ji akivaizdžiai skiriasi nuo, tarkime, JAV
teisinės sistemos. „Europinis nuomonės laisvės modelis
yra paremtas tomis dviem didžiosiomis tragedijomis, ku-
rios prasidėjo Europoje 1914 m. Ir Lietuvos Konstitucijoje
yra parašyta tai, kas parašyta ir Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, t. y., kad
tam tikrais atvejais, kai visuomenė mano, jog tai yra būti-
na, nuomonės laisvė gali būti ribojama”, – kalbėjo profe-
sorius.

Nusikaltimų neigimo kriminalizavimas į Lietuvos
teisę taip pat perimtas iš Europos Sąjungos: „Pas mus šis
dalykas atėjo iš Europos Sąjungos, kur prasidėjo diskusi-
jos dėl neapykantos nusikaltimų ir išreiškė norą suvie-
nodinti ksenofobinių ir rasistinių nusikaltimų vertini-
mą. Mūsų valstybė ir kitos šalys, turinčios papildomų
trauminių patirčių, susijusių su Sovietų Sąjungos reži-
mu, pasiūlė įtraukti ir kito didžiojo totalitarinio režimo –
stalinizmo – padarytus nusikaltimus. Mums nepavyko įti-
kinti kitų šalių, ir pasiūlymas kol kas neįgyvendintas.
Tačiau per tai į mūsų kodeksą buvo įtraukti neigimo
nusikaltimai praplečiant juos bei įtraukiant ir Sovietų
Sąjungos vykdytus nusikaltimus.” Anot jo, tokie Lietuvos
įstatymai neriboja galimybės tirti ir aiškintis istorinių
faktų, taip pat nesukuria kliūčių kritinėms diskusijoms,
tačiau  svarbu, kad jos išliktų „diskusijomis, o ne būtų
mėtymaisi nepagrįstomis, nediskusinėmis frazėmis ar
teiginiais.” (...)

Pritardamas R. Račinsko nuomonei, J. Žilinskas taip
pat sakė, kad Baudžiamojo kodekso nuostatos kilusių
problemų neišspręs, bet yra puiki problemų parodymo
priemonė: „Kai šita norma pasirodė, pamačiau, kad ji yra
labai geras didelių mūsų visuomenės problemų rodiklis.
Tas problemas aš esu linkęs laikyti labai sunkiomis vi-
suomenės trauminėmis patirtimis, kurios paliečia ir jau-
nąją kartą. Kodekso neužtenka, bet jis gali tapti priemo-
ne, kuri šiek tiek padės auklėti. Pagaliau kiekvienas
skandalas pastūmėja bent keletą žmonių pasidomėti šio-
mis temomis giliau, skatina skaityti ir šviestis.” „Nėra
valstybių be ideologinių nuostatų. Valstybė yra ben-
druomenė, kurią šalia kitų dalykų vienija ir požiūris į is-
torinius įvykius. Tai turbūt nėra blogai. Mes visi esame
taip smarkiai paveikti tų skausmingų ir tragiškų patir-
čių, ir, matyt, dar prabėgo per mažai laiko, bet kalbėjima-
sis yra labai geras būdas, ir gal tada, kai diskusijos taps
išties atviros ir brandžios, nebereikės ir Baudžiamojo
kodekso”, – sakė J. Žilinskas.

„Nepritarčiau, kad egzistuotų sustabarėjęs visuoti-
nai privalomas istorinių įvykių vertinimas, tačiau tam
tikras valstybės istorijos sampratos ir pateikimo vardik-
lis, ypač švietimo sistemoje, turėtų būti. Ir reikia ieškoti
ne formalių būdų ir priemonių, bet tokio kelio, kuris
padėtų diegti sąmoningą, kritišką ir vertybišką santykį
su mūsų šalies istorija. Šis santykis turėtų būti jautrus,
apjungiantis santykis, stiprinantis valstybės pamatus”, –
apibendrino R. Račinskas.

Parengė Lina Valantiejūtė
Bernardinai.lt

Sunkiai įmanomas,
bet reikalingas

dalykas
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Pasakojama, jog kartą vieno žy-
miausių XX amžiaus anglų po-
litiko Churchill paklausė, ko-

dėl Anglijoje nėra antisemitizmo. Jis
atsakė: „Todėl, kad anglai nelaiko sa-
vęs kvailesniais už žydus.” Deja, pa-
našu, kad nemaža dalis lietuvių ken-
čia nuo nevisavertiškumo komplekso
tiek prieš žydus, tiek prieš lenkus ar
kitas tautas. Jei būtume laisvi nuo
šių kompleksų ir tikrai didžiuotumė-
mės Tėvyne, kurią mums Viešpats
padovanojo, nebūtų reikalo kurti
agresyvaus eitynių „patriotizmo” ar
absurdiškų tvirtinimų, jog kažkas
mums „bando užlipti ant galvos”.

Joks kitos tautybės žmogus ne-
gali griauti mano tautinės tapatybės.
Ją galiu griauti tik aš pats, kai prade-
du kasti gynybinius apkasus ir grū-
moti kumščiu kitiems. Paradoksalu,
visos radikalios nacionalizmo apraiš-
kos labai supanašėja. Tarsi ginama
unikalumas, tačiau iš tiesų iš tauti-
nės tapatybės bandoma padaryti pa-
prasčiausią dūmtraukį, skirtą nuleis-
ti nepasitenkinimo tuo, kaip gyve-
name, garą. Esame apkiautę, klampo-
jame po socialinės neteisybės purvą,
vieną seniausių pasaulio kalbų
nuskurdiname iki mobiliųjų telefonų

žinutėms pritaikytos „naujakalbės”,
tačiau dėl to esą kalti mistiniai „ki-
ti”, kurie mums trukdo gyventi.

Istorija moko, jog dažniausiai
aršūs „patriotai” tvirtai tiki, kad gel-
bėja savo tautą, o iš tiesų yra pakurs-
tomi ir kreipiami iš šalies. Tų, ku-
riems patogu sukarikatūrinti patrio-
tizmą, sukurti įtampas, nukreipti
dėmesį nuo kitų svarbių procesų.
Štai ir Lietuvoje radikalūs pasisaky-
mai prieš kitataučius mieliausiai
skelbiami žiniasklaidos priemonėse,
kurių savininkai, kaip manoma, yra
kažkur Rusijoje.

Kita vertus, didele klaida būtų
supainioti požymius su pačia liga.
Naivu manyti, kad per šias kelias
savaites gausiai pasipylę radikalų
eitynėmis besipiktinantys komen-
tarai  – pakankamas ligos gydymo

būdas. Pirmiausia svarbu pripažinti,
kad ši liga – ne keliasdešimt agre-
syviai nusiteikusių jaunuolių, bet
neapykantos virusas, kuris jau se-
niai persmelkė viešąją erdvę. Šis vi-
rusas politiką pavertė grupuočių
riaušėmis, o žiniasklaidą paniekos,
cinizmo ir purvo erdve. Pagarba ki-
tam žmogui, o ir sau pačiam – di-
džiausias nūdienos deficitas.

Į neapykantą, agresiją lengviau-
sia atsakyti jėga ir sankcijomis. Ta-
čiau paprastai tai ne gelbėja, bet tik
pablogina padėtį. Tikrai nemanau,
jog nereikia aiškios reakcijos į radi-
kalaus netikro patriotizmo apraiš-
kas, tačiau nedemonizuokime Gedi-
mino prospektu žygiavusių jaunų
žmonių. Nesupainiokime, kaip kad
daro bulius koridoje, raudono audek-
lo ir to, kas jį laiko. Šiandien mums

reikia ne kuo vaizdingiau suniekinti
netikrų patriotinių eitynių dalyvius,
varžytis su radikaliais retoriniais
sugebėjimais, bet veikiau nuosekliai
rodyti, jog galima ir kitokia laikyse-
na – principinga, bet ne agresyvi,
tvirta, bet kartu kviečianti dialogui.
Galima kitokia Tėvynės meilė, pri-
imanti tautinį, kultūrinį daugiabal-
siškumą kaip dovaną ir didžiulį
turtą.

Tik mažindami bendrą neapy-
kantos, agresijos kiekį viešojoje erd-
vėje galime atsikratyti ir nevisaver-
tiškumo komplekso prieš kitas tau-
tas, jaustis ir elgtis kaip orūs žmonės.
Tai labai sudėtinga užduotis, nes
daug paprasčiau statyti barikadas, o
ne tiltus, kalbėti, o ne įsiklausyti,
pamokslauti, o ne liudyti. Tačiau
žmogumi apskritai būti nėra papras-
ta – tai kasdienis darbas, kurį ne-
leistinai apleidome.

Lrt.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žur-
nalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius,
religijotyrininkas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
(PLB) turi savo atstovybę Vil-
niuje, kuri, mano nuomone,

yra įstaiga, aptarnaujanti visus už-
sienio lietuvius. 

Šios įstaigos pradžia yra susijusi
su Lietuvos Sąjūdžio pradžia. Kai
1988 m. spalio mėnesį Vilniuje vyko
pirmasis visos Lietuvos Sąjūdžio ats-
to  vų suvažiavimas, į jį buvo pa kvies -
ta PLB valdyba, kurios nutarimu
man, kaip tuometiniam PLB valdy-
bos pir mininkui, tame suvažiavime
teko garbė atstovauti PLB. Vykimas į
Lie tuvą tuo metu buvo gana rizikin -
gas, bet, mūsų manymu, jis buvo bū-
tinas. Sąjūdis davė ženklą, kad lais-
vės no ras Lietuvoje nebuvo sovietų
režimo sužlugdytas, bet gyvas ir at-
sparus. O mes visi, užsienyje gyve-
nantys, taip pat gyvenome norais ir
Lietuvos išsilaisvinimo viltimis. Tai-
gi tam tikra prasme mes prisijungė-
me prie Sąjū džio. Vilniuje man teko
dalyvauti po suvažiavimo vykusiuo-
se Sąjūdžio tarybos pasitarimuose ir
nutarimų priėmime. Tuomet pirmi-
ninku buvo išrinktas prof. Vytautas
Landsbergis, kurio vėliau vadovauja-
ma Aukščiau sioji Taryba 1990 metų
kovo 11 d. paskelbė Lietuvos Ne pri -
klausomybės atkūrimą.

PLB per savo valdybą palaikė
tvir tus ryšius su atgimstančia Lie -
tuva ir, norint tuos ryšius sustiprinti,
buvo nutarta Vilniuje steigti PLB
atstovybę. Šį sumanymą ypač rėmė
tuometinė vicepirmininkė Gabija
Petrauskienė. Atstovybė kurti pradė-
ta 1990 metais, kurių pabaigoje atsto-
vu sutiko būti dr. Petras Luko ševi-
čius, Kanados lietuvis. Pradžioje
Atstovybei buvo išnuomotos kuklios
patalpos. Bet  Atstovybės bendradar-
biavimas su Lietuvos vyriausybe ir
su Seimu pasidarė toks reikšmingas,
kad 1990 metų rugsėjo 15 d. pirmi-
ninko Broniaus Nainio kadencijos
pradžioje At sto vybės būstinė buvo
perkelta į Sei mo rūmus. 

Dr. Lukoševičius savo kadenciją
baigė 1993 metais, ir Atstovybės
vadovavimą tų metų liepos 1 d. pe -
rėmė Juozas Gaila, buvęs JAV LB
valdybos pirmininkas. Po jo nuo 2009
metų sausio 1 dienos šias pareigas
ėjo Gab rielius Žemkalnis, Australijos
lietuvis. Dabar nuo 2009 metų lap-
kričio 1 dienos atstovės pareigas eina

Vida Bandis. Tai tik trumpa istorinė
apžvalga, rodanti ilgalaikį ir labai
veiksmingą darbą, atliktą mūsų tau-
tiečių. Jie dir bo veltui, aukodami
savo darbą ir talentus PLB ir Lietu-
vai. Prie Atsto vybės išlaikymo ligi
šiol yra daug prisidėjęs Lietuvių
Fondas ir kai kurių kraštų Bendruo-
menės.

Deja, JAV ir viso pasaulio eko -
nomikai sušlubavus, Lietuvių Fondo
parama sumažėjo. Todėl dabar PLB
valdybos pirmininkė dr. Regina Na -
rušienė yra paskelbusi aukų rinkimo
vajų PLB atstovybei Vilniuje išlai -
kyti. Prie šio vajaus turėtume prisi-
dėti visi ir aukoti ne tik Atstovybei
išlaikyti, bet visą PLB darbą sustip -
rinti. Šiuo metu PLB yra bene rea-
liausia „globalinės Lietuvos” vadovė.
Ji atsto   vauja Bendruomenes, vei-
kian čias 41 kraštuose. Per paskutines

dvi kadencijas kraštų bendruomenių
veikla labai sustiprėjo, bet visiems
yra labai reikalingas tarpu savio ry-
šys ir ryšys su Lietuva. Tokį ryšį
labai gerai palaiko dabartinė PLB
valdyba, kurios nariai(ės) taip pat
dirba be atlyginimo ir su dideliu
pasišventimu. 

Dabar vyksta dideli pokyčiai vi-
sose užsienio lietuvių bendruome -
nėse. Joms vadovauti pradeda naujo-
sios lietuvių bangos užsienyje atsto-
vai. Jie rimtai dirba ir stengiasi iš -
laikyti lietuvybę savo šeimose, savo
bendruomenėse. Gyvai veikia lietu-
viškos savaitgalių mokyklos, ku -
rioms reikia talkos ir pagalbos. Gra-
žu, kad šiam tikslui yra gaunama
šiek tiek pagalbos iš Lietuvos, at-
siunčiant knygų ir vadovėlių. Bet
PLB koordinavimas ir čia yra labai
svarbus.

Kiti labai svarbūs PLB valdybos
uždaviniai yra gero ryšio su Lie tuva
ir su jos vyriausybe palaikymas.
Nepaisant pasitarimų ir aiškinimosi,
atrodo, kad ne vienas Lietuvos vado -
vas sunkiai supranta užsienio lietu-
vių padėtį. Kai kurie mus visus laiko
emigrantais, Lie tuvai neturinčiais
reikšmės. Deja, tai yra labai klaidin-
gas požiūris. Iš tikrųjų užsienio lietu-
viai nėra emigrantai: gal jie yra
išvykę ekonominių aplin kybių ver-
čiami, bet jie yra lietuviai ir tokiais
nori likti. Jie dažnai grįžta aplankyti
savo namų ir giminių, ve ža si ten savo
vaikus ir, kiek gali, re mia savuosius
Lietuvoje. Tie, kurie mėgina užsienio
lietuvius „nurašy ti”, daro didelę
skriaudą Lietuvai.

Dr. Vytautas Bieliauskas – filoso-
fas, psichologas, JAV katalikų mokslo
akademijos narys, Xavier University
Cincinnati, OH profesorius emeritas.
Aktyvus visuomenės veikėjas: buvęs
PLB pirmininkas, buvęs JAV LB
Krašto tarybos vicepirmininkas, VDU
Atkuriamojo senato narys, 1995
metais LR prezidento patarėjas spec.
programoms.
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Užsienio Lietuvių atstovybė
Vilniuje

VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Tirpdyti neapykantą
ANDRIUS NAVICKAS

„drauGo” drauGės

PamąsTymai

Šįkart apie 3 kartus per savaitę
išeinantį „Draugą”, kuris man yra
gražus ir įdomus. Jo išvaizda kiek
pasikeitusi – kitoks išdėstymas, atsi-
rado spalvos, raidės aiškesnės, daug
senų, naujų ir atnaujintų skyrių,
straipsniai trum pes ni, įdomūs, ak-
tualūs. Dauguma jų skirti išeivijos
gyvenimui, o jų auto riai yra išeivijos
atstovai. „Draugas”, mano nuomone,
ir objektyvus, ir tolerantiškas, ir tu-
ri ningas – yra ką skaityti, apie ką pa -
mąstyti.

Vasario mėnesį vyr. red. dr. Dalia
Cidzikaitė kvietė skaitytojus pasisa -
kyti – pareikšti pageidavimus ir kri-
tiką. Štai manoji.

Pageidaučiau lietuvių kalbos
sky   riaus, kad galėtume gryninti ir
tobulinti savo kalbą. Gal būtų gerai
turėti skyrių, pvz., „Jūs klausiate,
mes atsakome” (ar pan.). Į redakcijos
parinktus svar besnius ir įdomesnius
klausimus gal galėtų atsakyti Dvasi-
nės ir psicho loginės pagalbos draugi-
jos nariai, nes tarp jų yra įvairių sri-
čių žinovų. Norėčiau ir JAV Lietuvių
Ben druomenės Krašto valdybos sky-
riaus kas mėnesį ar rečiau.

Kritikos turiu mažai. Nelabai
links mas man  atrodo „Spyglių ir
dyg lių” skyrius. Labai sunku yra
užpil dyti humoru visą puslapį, kad
jis patiktų visiems. Seniau buvo leng  -
viau, kai jį užpildydavo mūsų rašyto-
jai humoristai, neužgauliai, „pa-
traukdami per dantį” mūsų veiklą ir
veikėjus ir bendrai mūsų gyvenimo

silpnybes.
Man šiek tiek „užkliuvo” ir „Vy -

rų” skyrius. Lygybės vardan reikėtų
ir „Moterų” skyriaus. Bet ar jie taip
jau reikalingi, kada laikraštyje ran-
dame įvairovę pasiskaitymų, skirtų
ir vieniems, ir kitiems. 

„Draugo” kultūrinis priedas pui -
kus, bet norėčiau jame daugiau
straips  nių iš mokslų srities.

Baigdama savo pamąstymus no -
riu padėkoti „Draugo” redaktorėms,
jų talkininkams ir visiems, kurie pri -
sideda prie jo išleidimo. Jūs dir bate
didelį, sunkų ir atsakingą dar bą. Tad
sėkmės Jums ir ryžto ir toliau gerin-
ti ir gražinti „Draugą”!

Aldona Šmulkštienė
Chicago,�IL

LLAAIIŠŠKKAAII  
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Detroit,�MI

Užgavėnių blynų pietūs

,,Oi, blynai, blynai, jūs patieka
ma  no, kas jūsų nevalgo, nieko neiš-
ma no.” Tai sena daina, kaip ir seniai
lie tuvių mėgstami su mielėmis rau-
ginti užgavėnių blynai. Sunku bū tų
atsakyti į paklausimą, ar mes lau-
kiame Ga vėnios, bet iš karto atsaky-
tume, kad tikrai laukiame mielėmis
kvepiančių užgavėnių blynų.

Skanūs būna pagal Elenos Alku -
vienės receptą kepti blynai. Užklaus-
ta, ar labai pavargo tiek valandų su
padėjėja Dana Naujokai tie ne pralei-
dusi prie karštos ply tos, atsakė, jog

buvo smagu. Mei lė da vė jėgų, neleido
pavargti. 

Ten, kur viešpatauja tarpusavio
meilė, ten ir Dievas yra. Mūsų para-
pi jos gyvastingumas, atėjus naujam
klebonui Gintarui Jonikui, labai
išaugo. Atsigavo ir pa rapijos komite-
tas, ir pajamos pakilo. Daug pagraži-
nimų padaryta. Para pijiečiai di-
džiuojasi ne tik klebonu, bet ir dar-
bščiu parapijos komitetu, nuostabiai
pareiginga, rūpestinga ta rybos pir-
mininke Rasa Karveliene.   Džiaugia-
mės Krikščioniškos ko mi sijos pirmi-
ninkės Elenutės pastangomis ne tik
per Užgavėnes, bet ir per visus me-
tus. Ji su savo visu štabu nuo širdžiai
vaišina pensininkus.  

Šiemet Užgavėnių blynų pietuo-
se linksmos programos neturėjome,
mat prieš dieną turėjome laidotuvių
apei gas už a. a. Joną Urboną. Todėl
pietų pradžioje buvome nusiteikę
rimtai. Susėdus visiems prie gražiai
pa puoštų stalų, trumpai kalbėjo
parapijos komiteto Administracijos
komisijos pirmi ninkas Robertas Se-
lenis. Po jo klebonas Joni kas sukal-
bėjo maldą ir sugiedojo ,,Il giausių
metų”.

Privalgę skanių blynų ir saldžio-
sios, dėkingi Krikščioniškos komisi-
jos komiteto moterims, ypač jo pir-
mininkei, skirstėmės namo, norėda-
mi vėl greitai sugrįžti tokiam mie -
lam padraugavimui.

Rožė Ražauskienė – Dievo Ap -
vaiz dos lietuvių katalikų parapijos
na rė.

Skaniausi blynai buvo iš klebono atneštos lėkštės. Šalia kun. Joniko stovi Regina Min -
gelienė. Blyno iš klebono lėkštės siekia dr. Kvietys.

ROŽĖ RAŽAUSKIENĖ

Worcester,�MA

Paminėjome 
Vasario 16-osios dieną

Šiais metais Vasario 16-osios
šven tes teko paminėti keliose JAV LB
apy linkėse. Buvau pakviesta ir Wor -
cester lietuvių, kurie vasario 13 die -
ną gražiame Maironio parke, jo klu -
be, paminėjo šią svarbią mums vi -
siems lietuviams dieną. 

Worcester, MA LB apylinkė turi
gražias tradicijas. Nors lietuvių čia
nėra daug, jie veikia net keliose orga-
nizacijose ir gana su tartinai. Ir šią
šventę suruošė Wor cester lietuvių
organizacijų taryba (pirmininkas
Algis Glodas), į kurią įeina Maironio
parkas, LB apylinkė, lietuvių klubas,
Vyčių kuo pa, skautų ,,Neringos” ir
,,Nevė žio” tuntai, Amerikos lietuvių
Romos katalikių moterų sąjungos 5
kuopa. 

Apdovanoti ilgamečiai 
apylinkės veikėjai

Šventinį renginį pradėjo A. Glo -
das, pasveikindamas visus su nuos -
tabia švente ir pakvietęs toliau minė -

jimą vesti Worces ter LB apylinkės
pirmininką Romą Jokubauską. R. Jo -
kubauskas pasidžiaugė lietuviais, at -
vykusiais į paminėjimą, perskaitė
nu tarimus ir kreipimąsi į JAV prezi-
dentą. 

Pačiai teko pakalbėti apie Lietu -
vos Nepriklausomybės svarbą lietu-
viams, apie JAV LB Krašto valdybos
ir visų apylinkių veiklą paskuti-
niaisiais metais. Paraginau lietuvius
būti vieningesniais ir gebančiais
bendradarbiauti. Skatinau nebijoti
pasi ti kėti jaunesne karta, kuri noriai
jungiasi į veiklą, leisti jauniems
dirbti, ramiai jiems patariant, o ne
kritikuojant. Labai svarbu, kad visų
kartų lie tuviai suprastų vieną
dalyką – esame tik maža saujelė pla-
netoje ir jei skal dysimės ir pyksimės,
neliks mūsų, neliks mūsų kultūros ir
palikimo. Šios šventės proga, autorei
sutikus, perskaičiau Ilonos Sku -
tulienės eilėraštį ,,Sausio 13”. Žu vu-
sieji už Nepriklausomybę buvo pa -
gerbti tylos minute.

Du visuomenės veikėjai – ilga-
me tis LB apylinkės pirmininkas R.

Jokubauskas ir ilgametis visuomeni -
nin kas A. Glodas – buvo pagerbti
JAV LB Krašto valdybos Padėkos raš-
tais už jų visuomeninę ir nuoširdžią
veiklą LB.

Muzikinę dienos programą at-
liko  Edmundas ir Antanas Milukai.
Tėvui pritariant akordeonu, Anta-
nas padai na vo kelias lietuvių liau-
dies dainas, galė jome išgirsti jo pui-
kų tenorą. Po renginio visi vaišinosi
skaniais su muštiniais ir kava, pa-
ruoštais šaunių Amerikos lietuvių
Romos katalikių moterų sąjungos
šeimininkių.

Worcester lietuvių 
pasididžiavimas

Šios vietovės lietuviai gali di-
džiuotis savo puikiai išlaikomu Mai-
ro nio parko pastatu. Dar 1922 metais
nu pirktas pastatas buvo suremontuo-
tas, 1932 metais įsteigti Maironio
parko namai. 1974 metais pastatas po
įvykusio gaisro  buvo pastatytas nau-
jai. Lietuviai negailėdami savo sun-
kiai uždirbtų pinigų ir aukodami

laisvą laiką skyrė savo jėgas šio pas-
tato išsaugojimui. Net 45 metus jam
atsidavusiai dirbo Kazys Adomavi-
čius. 

Maironio parkas yra puikus
kultūrinis lietuvių centras, vienas iš
seniausių Naujojoje Anglijoje. Jos
dabartinis pirmininkas R. Joku baus -
kas skiria daug laiko su savo valdy-
ba, tvarkydamas šio pastato adminis-
tracinius reikalus. Pastatas nuomo-
jamas įvairioms amerikiečių or ga -
nizacijoms ar privatiems asme nims,
tokiu būdu surenkamos lėšos jo
išlaikymui ir mokesčiams sumokėti.

Lietuvių nedaug, 
bet jie veikia su tartinai

Dar prieš keletą metų Worcester
lietuviai šia ypatinga Vasario 16-
osios proga susirinkdavo į Šv. Kazi-
miero bažny čią, kur būdavo auko-
jamos šv. Mišios. Ją uždarius prieš
pusantrų metų susibūrė Šv. Kazi-
miero parapijos rė mėjai, kurie taip
pat dalyvauja įvairiuose renginiuose.

Kaip pasakojo A. Glodas, jis ir
Parapijos virtuvėje blynus kepė (iš k.): Dana Naujokaitienė (su kepure), Krikščioniškos
komisijos pirmininkė Elena Alkuvienė ir parapijos tarybos pirmininkė Rasa Karvelienė.

Visi noriai dalyvavo užgavėnių blynų
vaišėse – net ir Elytė Butkuvienė, kuriai
neseniai buvo padaryta kelio operacija.

Straipsnio autorė su JAV LB Krašto valdybos Padėkos raštais apdovanotais R. Joku-
bausku ir A. Gloda. EEsstteerrooss  SSuuddeennttiieennėėss nuotr.

SIGITA ŠIMKUVIENĖ
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2011 m. kovo 20 d., sekmadienį,
JAV LB New York apygardos ir apy -
linkių lietuvių bendruomenės vado -
vai pakvietė tautiečius į Our Lady of
Mt. Carmel bažnyčios salę paminėti
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo dienos. Renginio dalyvius bei sve -
čius pasveikino New York LB apygar-
dos pirmininkė Ramutė Žukaitė. 

Šven tinio minėjimo prelegentas,
LR generalinis konsulas New York
Val demaras Sarapinas pavadino šią
die ną stiprybę ir viltį simbolizuojan-
čia Lietuvos žmonių laisvės ir nacio-
na linio orumo švente, kviesdamas vi-
sus džiaugtis ja, branginti ir neleisti,
kad kasdienybės rutina užgožtų jos
prasmę. V. Sarapinas pažymėjo, kad
per dvidešimt vienerius laisvės me-
tus Lietuva, nors ir klysdama, bet
kartu ir taisydama savo klaidas, vi-
sąlaik tvirtai ėjo į priekį, šiuo ėjimu
pelnydama tarptautinę pagarbą
Ameri ko je, Briuselyje, Afganistane,

Gruzijoje ir daugelyje kitų pasaulio
vietų. Ge neralinis konsulas padėkojo
minėjimo dalyviams už lietuvybės
puose lėjimą bei lietuviško žodžio
saugojimą, palinkėdamas visiems
stiprybės ir vienybės, nes, ,,tik būda-
mi vie ningi ir stiprūs, būsime pajė-
gūs išsaugoti Kovo 11-osios akto dva-
sią bei kurti modernios, atviros pa-
sau liui bei naujovėms Lietuvos is-
toriją’’. 

Už ilgametį darbą puoselėjant
lietuvybę bendruomenėje Raimun-
dui Šli žiui ir Patricijai Sidas gene-
ralinis konsulas įteikė padėkos raš-
tus ir Lietuvos Nepriklausomybės
dvide šimt mečio proginius medalius. 

Po minėjimo šventės dalyviai
džiau  gėsi Arvydo Vilčinsko koncer-
tu, kurio metu skambėjusios dainos
ne  paliko abejingo nė vieno žiūrovo –
visi kartu dainavo, šoko, braukė aša -
ras bei juokėsi.

LR gen. konsulato New York info

Iš kairės: A. Vilčinskas, NY LB apygardos pirm. R. Žukaitė, Jankauskienė ir LR gen. kon-
sulas NY V. Sarapinas. AArrūūnnoo  TTiirrkkššlliiūūnnoo nuotr.

Dalis Nepriklausomybės švenčių Brighton Park minėjimo dalyvių.
AA..  KKuubbiilliiūūttėėss--DDaauulliieennėėss nuotr.

New�York,�NY

Chicago,�IL

Paminėta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena

Lietus ir šaltokas oras neatbaidė
dalyvių, susirinkusių į Lietuvos ne-
priklausomybės paskelbimo šventę
Brighton Park 2011 m. vasario 20 d.
Iš kilmės prasidėjo šv. Mišiomis, ku-
rias atnašavo kun. Kęstutis Tri ma -
kas. Iškilmingoje eisenoje į bažnyčią
dalyvavo Generolo Daukanto šaulių
rinktinė, įnešusi vėliavas, ir lektorių
grupė, kuriai vadovavo Joana Dru -
tytė. Mišių metu giedojo Algimanto
Barniškio vedovaujamas choras. Pa-
moksle kun. Trimakas priminė klau-
sytojams, kad ne taip seniai minėjo-
me liūd ną Sausio 13-tos sukaktį, o šį
kar tą minime linksmesnę – Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo sukak-
tį. Jis taip pat paminėjo ir apgailė ti -
ną žinią – neseniai paskelbta Lietu-
vos gyventojų apklausa rodo, jog dau-
giau nei pusė gyventojų norėtų iš-
vykti iš Lietuvos. 

Po Mišių dalyviai buvo pakviesti
į parapijos salę, kurioje vyko aka -
deminė programa, vedama Apolon i -
jos Steponavičienės. Šventę šiltai ati-
darė ilgametė JAV LB Brighton Park
valdybos pirmininkė Salomėja Dau -
lienė. JAV ir Lietuvos himnų giedo-
jimą vedė Gailė Main (Aldegunda).
Žvakutes už žuvusius už Lietuvos
laisvę uždegė Aras, Daiva ir Gintarė
Dauliai. Invokaciją sukalbėjo kun.
Trimakas. 1918 m. Lietuvos Nepri -
klau somybės paskelbimo aktą per-
skaitė Daiva Vaitkutė, o 1990 m. Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
aktą – Vilija Vakarytė. Dalyvius pa-
sveikino JAV LB tarybos narys A.
Barniškis, parapijos klebonas kun.
Tom Koys ir dr. kun.  Trimakas.

Pagrindinę paskaitą skaitė advo-
katas Saulius Kuprys, Amerikos
lietuvių tarybos (ALT) pirmininkas,
šiuo metu vadovaujantis ir Amerikos
pabaltijiečių komitetui (JBANC) Wa -
shington, DC. Savo paskaitoje sve-
čias iškėlė ypatingą išeivijos vaid-
menį, Lietuvai siekiant nepriklau-
somybės. Prieš Pirmąjį pasaulinį ka-
rą Ame rikos visuomenė mažai ką
žinojo apie Lietuvą, carinės imperi-
jos dalį. Sie kiant Lietuvai laisvės,
Amerikos lie tuviai pradėjo organi-
zuotis, sudarydami centrinį komite-
tą. Jų pastangų dėka buvo pasamdy-
tas profesionalus spaudos atstovas,
kuris pasirūpino, kad Lietuvos klau-
simas būtų iškeltas viešai. Taip tuo-
metinėje pagrindinėje JAV spaudoje
pasipylė straipsnių srautas. 

Po nepriklausomybės paskelbi-
mo 1918 m. išeivija daug prisidėjo,
kad Amerika pripažintų Lietuvos
valstybingumą, nors tai truko net 4
me tus. Tik 1922 metais JAV preziden-
to Harding administracija pripažino
Lietuvos Respubliką de jure. 

Kai Lietuva buvo sovietų oku -
puo ta, 1940 m. ALT’o delegaciją pri-
ėmė prezidentas Roosevelt. Tada bu-
vo paskelbta ir vėliau įtvirtinta vadi-
nama nepripažinimo politika, kurios
dėka Vakarai niekad neįteisino Pa-
baltijo kraštų sovietinės okupacijos.
Diplomatinė tarnyba toliau tęsė savo
veiklą, ir visos sutartys tarp Ameri-
kos ir Pabaltijo valstybių buvo laiko-
mos teisėtos iki 1991 m., kada Lietuva
vėl tapo laisvų valstybių šeimos nare. 

1990 metais, Lietuvai kylant
prieš okupantą, išeivijos nuolatinis
balsas ir vėl buvo raktinis, neleidęs
Baltiesiems rū mams bei JAV Valsty-
bės departamentui užmiršti Lietuvos
teisėtų siekių. Kadangi lietuviai
buvo gausiausi tarp pabaltijiečių
išeivijoje, jų pastangomis pasinaudo-
jo lat viai ir estai – tik Amerikos lietu-
vių pastangų dėka buvo apsaugoti
Lietuvos valstybingumo pagrindai.
Svarbiausia atrama buvo moralinė
laikysena, remianti Nepriklausomy -
bės siekimą Lietuvoje ir užsienyje.
Lietuvių laikysena kėlė susižavėjimą
JAV visuomenėje ir, nepaisant, kad
tuometinė JAV administracija ne  bu  -
vo labai entuziastinga, vis dėlto ji
buvo priversta remti ir pripažinti
Lietuvą, nors JAV buvo tik 37-oji tą
padariusi. 

Šiuo metu, sakė S. Kuprys,
mums rūpi dabartinė Lietuvos laiky-
sena dėl Baltarusijos. JBANC remia
Baltarusijos demokratinius siekius,
o Lietuva yra tapusi užuovėja Bal -
tarusijos demokratinėms jėgoms. Vis
dėlto rūpestį kelia prieštaringi po-
žiūriai, kai kada pastebimi Lie tuvos
valdžios sluoksniuose. S. Kup rys pa-
brėžė: ,,Lietuva turėtų kalbėti vienu
ir aiškiu balsu, kuris nedvi prasmiš-
kai pasisako už teisę, teisybę, žmo-
gaus bei valstybių teises.’’

Meninę dalį atliko Aldegunda.
Padėkos žodį tarė Salomėja Daulienė.
Šventei pasibaigus, sugiedojus ,,Lie-
tu va brangi”, visi svečiai vaišinosi ir
mielai bendravo kartu.

Audra Kubiliūtė-Daulienė – atei-
tininkė, rašytoja, Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios
Brighton Park parapijietė.

Lietuvos Nepriklausomybės šventės
Brighton Park

LB apylinkės vicepirmininkas, vieti-
niai lietuviai džiaugiasi sulaukę
jaunesnių veidų savo telkinyje. Labai
gražiai į veiklą įsiliejo Verutė Šimku-
vienė, kuri jau nuo 1996 metų daly-
vauja Ame ri kos lietuvių Romos kata-
likių mo te rų sąjungos veikloje. Wor-
cester, MA veikia 5 kuopa, jai patikė-
tas šios or ganizacijos valdybos pir-
mininkės vai ras. Savo jaunatvišku-
mu ir kūrybine jėga V. Šimkuvienė
suaktyvino šios organizacijos, šiuo
metu buriančios 35 nares, iš jų net 7
trečiabanges, veiklą.

Aktyviai šiame telkinyje dirba
skautai, vadovaujami Irenos Merke -
vi čienės. Jie ruošia Kaziuko muges,
pri sideda prie kitų renginių. I. Mer -

ke vičienės tėvai labai daug dirbo dėl
lietuvybės, ypač prie Maironio parko
ir kitų organizacijų išlaikymo.

Šių metų birželio 4–5 die nomis
Worcester apylinkėje bus su ruoštos
ŠALFASS vasaros žaidynės. Apylin-
kės lietuviai jau pradėjo joms ruoš-
tis, ypač daug dirba Vytas Bras kus.

Džiaugiamės ir dėkojame vi -
siems Worcester lietuviams ir ten
vei kiančioms organizacijoms už ge -
bėjimą tęsti savo senolių ir tėvų tra-
dicijas, išlaikyti Maironio parką ir
nau doti jį lietuviškiems susibūri-
mams.

Sigita Šimkuvienė – JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkė.

Mary Radis, gyvenanti Schaumburg, IL, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 60 dol. auką. Labai ačiū už para-
mą.

Ona Simutis, gyvenanti Ann  Arbor, MI, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Vytenis Silas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsdamas metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. Labai ačiū.

Paul R. Sodeika, gyvenantis Apple  River, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

AUDRA KUBILIŪTĖ-DAULIENĖ
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Ateitininkai, tęsdami organiza -
cijos 100-mečio renginių ciklą, vi -
suomenei pristato parodą „Ateiti nin -
kų keliu”. Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse suruoš-
toje parodoje atsispindi 100 metų
laikotarpis nuo istorinių Lietuvos
aplinkybių, kuriose prasidėjo atei-
tininkijos sąjūdis, iki 2010 m. Lie -
tuvos nacionalinėje filharmonijoje
vykusio jubiliejinio ateitininkų
Šimt mečio kongreso.

Ateitininkų federacijos pirmi -
ninkė Rozvita Vareikienė aiškina,
kad ateitininkijos istorija neatsieja-
ma nuo Lietuvos ir viso pasaulio is -
torijos. Todėl šioje parodoje į atei-
tininkus visų pirma žvelgiama per
Lie tuvos istorijos svarbiausius įvy -
kius. „Ypač kviečiame apsilankyti
mū sų šalies jaunimą, kad jis susi-
pažintų su viena didžiausių ir ilgiau-
siai veikiančių jaunimo organizaci-
jų, kurioje brendo Lietuvos kūrėjai,
mokslininkai, rašytojai, aktoriai ir
kiti visuomenės veikėjai. Organiza -
cija, tęsdama visų jų pradėtus dar-
bus, ir šiandien ugdo sąmoningas,
kritiškas bei aštraus proto asme -
nybes”, – tvirtina R. Vareikienė.

Kuo ateitininkai išsiskyrė
Lietuvos istorijoje?

Ateitininkijos sąjūdį XX a. pra -
džioje kūrė jauni, geriausiuose Eu -
ropos universitetuose studijavę,
žmonės. Mokslas, literatūra, menas,
muzika, teatras – sritys, kuriose ak -
tyviai dalyvavo ateitininkai, kartu
tapę ir Lietuvos gynėjais bei kultūros
ir valstybingumo kūrėjais.

Ateitininkų organizacijai prik-
lausė tokios iškilios asmenybės kaip
1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarai (Pranas Dovydaitis,
Kazys Bizauskas, prezidentas Alek -
sandras Stulginskis), politikai (My -
ko las Krupavičius, Vladas Jurgutis
ir kt.), filosofai (Stasys Šalkauskis,
Antanas Maceina, Juozas Girnius ir
kt.), rezistentai ir partizanai (Juozas
Lukša-Daumantas, Julijonas Būtė -
nas ir kt.) bei daugelis kitų visuo -
menės veikėjų.

Ateitininkijoje taip pat brendo
rašytojai Vincas Mykolaitis-Putinas,
Kazys Bradūnas, Bernardas Braz -
džionis, Šatrijos Ragana, Vytautas
Ma černis, žurnalistas Juozas Keliuo -
tis, arkivyskupas Jurgis Matulaitis,
kitų sričių Lietuvos intelektua lai.

Ateitininkai siekė dirbti besiku -
riančios nepriklausomos Lietuvos

labui ir savo mokslais bei darbais
aktyviai prisidėti prie atgimstančios
Lietuvos kūrybos.

Visuomenei skirti 
šimtmečio renginiai

Dabar ateitininkai, švęsdami
šim tąjį gimtadienį, organizuoja jau
nebe pirmą parodą, skirtą visai Lie -
tuvos visuomenei. Pernai Kaune
Maironio lietuvių literatūros muzie -
juje veikė paroda „Rašytojai atei-
tininkai (1910–1940)”, lankytojams
leidusi atnaujinti pažintį su Šatrijos
Ragana, Vytautu Mačerniu, Vincu
Mykolaičiu-Putinu, Kaziu Bradūnu
ir daugeliu kitų rašytojų. Ateiti -
ninkų organizacija subrandino daug
žymių literatų ir per ateitininkų lite -
ratų korporacijos „Šatrija” veiklą.

Šiemet organizacijos žurnalas
„Ateitis”, taip pat minėdamas 100 m.
jubiliejų, organizavo konferenciją ir
sukvietė į parodą „Krikščioniškojo
jaunimo žurnalui ‘Ateitis’ – 100”,
kuri leido susipažinti su leidinio is to -
rija, svarbiausiais numeriais bei vi -
sai Lietuvai reikšmingiais straips -
niais, spausdintais šiame žurnale.
Bū tent pagal šio žurnalo pavadinimą
ir susiformavo Ateitininkų vardas.

Ateitininkų šimtmečio minėji-
mai buvo rengiami įvairiuose Lietu -
vos miestuose, kur yra įsikūrusios
ateitininkų kuopos.

Paroda „Ateitininkų keliu”
LGGRTC Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse (Žir-
mūnų g. 1F, Vilnius) veiks iki 2011 m.
gegužės 6 d.

Apie Ateitininkų federaciją

Ateitininkų federacija remiasi
krikščioniškomis vertybėmis, ugdo
jaunimą kritiškai mąstančiomis ir
veikliomis asmenybėmis, kurios ger-
bia savo šeimos ir tautos tradicijas,
aktyviai dalyvauja kuriant visuo -
menę ir valstybę. Ateitininkai vado -
vaujasi tautiškumo, visuomenišku-
mo, inteligentiškumo, šeimynišku-
mo ir katalikiškumo principais.

Šiuo metu organizacija vienija
daugiau nei 3,000 narių Lietuvoje,
antra tiek jų – išeivijoje: JAV, Ka -
nadoje, Vokietijoje, Australijoje ir kt.
Pagrindinė ateitininkų veikla orga-
nizuojama moksleiviškose kuopose,
veikiančiose net mažiausiose Lie tu -
vos gyvenvietėse.

Bernardinai.lt

Ateitininkai parodoje atskleidžia
savo ir Lietuvos istoriją

2005 m. parodoje ,,Lietuvos kelias” pirmoji Miko J. Šileikio premija buvo skirta tapyto-
jui Jonui Daniliauskui.  Nuotraukoje J. Daniliausko darbas ,,Lietuva. 1940-ieji metai.
Suklupusi su žibuoklėm” (1994).

Lietuvos jaunieji ateitininkai.                                                 

Skelbiamas dailės konkursas 
„Lietuvos sakmė”

Lietuvos dailės muziejus ir Le-
mont (JAV) veikianti Čiurlionio ga -
lerija (The Art Gallery of  Čiurlionis,
Inc.) vėl skelbia Miko J. Šileikio ir
Teofilio Petraičio premijų dailės kon -
kursą, kurio šiemetinė tema „Lietu-
vos sakmė” (daugiau informacijos –
Lietuvos dailės muziejaus svetainėje
www.ldm.lt).

Konkurso nuostatai

Konkurso tikslai
Gaivinti ir stiprinti lietuvių is-

torinę bei pilietinę savimonę, aktua-
linti kultūrinės tradicijos savitumą
ir vertę, skatinti šios tradicijos inter-
pretacijas ir lietuvių meno puose-
lėjimą. 

Konkurso sąlygos
Konkursas skelbiamas tapybos,

skulptūros, akvarelės ir grafikos kū-
riniams tema „Lietuvos sakmė”. 

Dalyvauti konkurse kviečiami
visi norintys dailininkai profesio-
nalai ir šios profesijos studentai.
Vienas konkurso dalyvis gali pateik-
ti 1–3 kūrinius (didelių matmenų
kūrinį dėl riboto ekspozicijos ploto
gali pateikti tik vieną), sukurtus
2009–2011 metais.

Konkurso vertinimo komisija
atrenka ir premijuoja šešis dalyvius.
Trys Miko J. Šileikio premijos ski-
riamos už tapybos ar skulptūros kū-
rinius ir trys Teofilio Petraičio pre-
mijos – už akvareles ar grafikos kūri-
nius. Premijos yra tokios: dvi pirmo-
sios (500 dol.), dvi antrosios (300  dol.)
ir dvi trečiosios (200  dol.).

Vertinimo kriterijai: kūriniai
vertinami už jų vaizdinę įtaigą, te -
mos atskleidimą, jos interpretacijos
originalumą bei meninę kokybę. Šių
kriterijų neatitinkantys kūriniai
ver tinimo komisijos sprendimu ne -
bus pateikti parodai. 

Konkursui pateiktus kūrinius
vertina Lietuvos dailės muziejaus ir
Lietuvos dailininkų sąjungos sudary-
ta penkių asmenų vertinimo komisi-
ja, į kurią pakviečiami tapytojas,
grafikas, skulptorius ir du meno-
tyrininkai.

Konkursinei parodai tapybos,
skul ptūros, akvarelės ir grafikos kū -

rinius dailininkai savo lėšomis pris-
tato ar atsiunčia į Lietuvos dailės
mu ziejaus Radvilų rūmus (Radvilų
rūmai, Vilniaus g. 24, 01402 Vilnius).
Kūriniai turi būti tinkamai paruošti
rodymui: tapybos kūriniai – įrė min-
ti, grafikos ir akvarelės kūriniai –
pasportuoti, įstiklinti ir įrėminti.

Kartu su kūriniais turi būti pa -
teikta raštiška tiksli kūrinių metri-
ka: autoriaus vardas, pavardė, adre-
sai (pašto ir elektroninis), telefonas;
kūrinio pavadinimas, sukūrimo me -
tai, medžiaga, technika, matmenys
(du matmenys – tapybos ir grafikos
kūriniams, trys matmenys – skulptū -
roms), o kūrinių nugarinėje pusėje
už rašyta autoriaus vardas, pavardė,
kūrinio pavadinimas ir jo sukūrimo
metai.

Konkursinei parodai teikiamų
kū rinių priėmimo laikas: 2011 m.
rug pjūčio 22 – rugsėjo 5 d. (darbo die-
nomis).

Konkurso vertinimo komisija iki
parodos atidarymo įvertina konkur-
sui pateiktus dailės kūrinius ir ski -
ria premijas konkurso nugalėtojams.
Konkurso laureatai skelbiami per
konkursinės parodos atidarymą 2011
m. rugsėjo 13 d.

Konkursinė paroda veiks 2011 m.
rugsėjo 13 – spalio 26 d.  

Parengta pagal 
Kultūros ministerijos inf.

Teofilio Petraičio II premija 2005 m. kon-
kurse buvo skirta R. Romualdui Čarnai.
Nuotraukoje R. Čarnos ,,Miško broliams –
Lietuvos partizanams”  (1999).
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Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Prie Japonijos įvyko dar vienas 
žemės drebėjimas

Vilnius (BNS) – Ūkio ministeri-
ja kreipėsi į Lietuvos smulkiųjų vers-
lininkų ir prekybininkų sąjungą,
prašydama nutraukti bado akciją dėl
kasos aparatų įvedimo. Ūkio minist-
ro Rimanto Žyliaus pasirašytame
kreipimesi siūloma kilusius nesklan-
dumus ateityje spręsti geranoriškai
bendradarbiaujant. 

Vasario 21 d. prie Seimo dirban-
tieji pagal individualius verslo liudi-
jimus protestuodami prieš kasos apa-
ratų įvedimą pradėjo bado akciją. Ji
vyksta iki šiol.

Pagal Vyriausybės nutarimą,
nuo gegužės 1 d. maisto produktų

pardavėjams dengtose turgavietėse,
ir kioskuose bus privaloma naudoti
kasos aparatus. Vyriausybės skaičia-
vimu, tokiose vietose prekiauja apie
2,500 žmonių. Valstybė įsipareigojo
turgaus prekeiviams atlyginti visas
išlaidas už vasarį ir kovą įsigytus ka-
sos aparatus. Įvesti kasos aparatus
apsispręsta įtarus, kad didžiulė mais-
to prekių turgavietėse apyvartos da-
lis nuslepiama ir nemokami mokes-
čiai. Finansų ministerijos skaičia-
vimu, su kasos aparatu prekiaujan-
tys žmonės valstybei sumoka viduti-
niškai keturis kartus daugiau nei be
jo.

Smulkieji verslininkai kviečiami 
nutraukti bado akciją 

Berlynas (ELTA) – Vokietijos
kanclerės Angela Merkel vadovauja-
mi krikščionys demokratai pralai-
mėjo vietos rinkimus labai svarbioje
Baden-Viurtemberg žemėje, kurioje
ši partija nebuvo pralaimėjusi šešis
dešimtmečius.

Negalutiniais duomenimis, Ža-
liųjų partija surinko 24,2 proc. rinkė-
jų balsų, jų partneriai socialdemo-
kratai – 23,1 proc., tuo tarpu A. Mer-
kel krikščionys demokratai pelnė 39
proc. balsų, jų partneriai laisvieji de-

mokratai – 5,3 proc.
Manoma, kad daug įtakos šių

rinkimų rezultatams turėjo nelaimė
Japonijos branduolinėje jėgainėje.
Rinkimai šioje turtingoje pietvaka-
rių žemėje buvo tarsi referendumas
dėl A. Merkel valdymo. Šiame regio-
ne aplink Štutgartą gyvena apie 11
mln. žmonių. Jame krikščionys de-
mokratai valdė nuo 1953 m. Jei žalie-
ji sudarys koaliciją su socialdemo-
kratais, tai bus pirmas kartas, kai jie
valdys šią žemę. 

Vilnius (BNS) – Pirmąjį šūsnį
KGB dokumentų Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimų cen-
tras (LGGRC) šio mėnesio pabaigoje
paskelbs internete, pranešė savait-
raštis ,,Veidas”. 

Centro vadovė Teresė B. Buraus-
kaitė sakė, kad pirmieji skelbiami
dokumentai bus apie KGB ir jos pa-

dalinių vadovus. Dalis pavardžių do-
kumentuose gali būti užtušuotos,
mat skelbti prisipažinusių ,,kagėbis-
tų” pavardes draudžia įstatymas. 

,,Tikslas – kuo išsamiau pavaiz-
duoti KGB įstaigos veiklą pagal tam
tikras temas”, – aiškino T. B. Bu-
rauskaitė.  

Tokijas (BNS) – Prie Japonijos
rytinės pakrantės, kurią prieš kiek
daugiau nei dvi savaites nuniokojo
galingas žemės drebėjimas ir jo su-
keltas cunamis,  įvyko 6,5 balo stipru-
mo drebėjimas, dėl kurio šalyje buvo
paskelbtas cunamio pavojus.

Kol kas pranešimų apie žuvusius
žmones ir sugriovimus negauta, ta-
čiau Japonijos meteorologijos agen-
tūra paskelbė, kad Mijagio prefektū-
rą gali užgriūti pusės metro aukščio
cunamio bangos. Drebėjimo židinys
buvo 5,9 km gylyje.

Manoma, kad kovo 11 d. Japoni-
jos šiaurės rytinę dalį supurtę stichi-
jos smūgiai nusinešė apie 18,000 žmo-
nių gyvybių. Pastangas išsiaiškinti
tikslų aukų skaičių apsunkina tai,
kad milžiniškos bangos veikiausiai
nunešė daug kūnų į vandenyną.

Nepaisydami ir toliau kritiškos
padėties Fukušimos jėgainėje, dau-
gybė gyventojų grįžta į savo namus
pavojingoje zonoje aplink elektrinę.
Pirmiausiai pagyvenę žmonės neri-
mauja dėl savo turto ir nebenori il-
giau glaustis laikinose pastogėse.

Elektrinę eksploatuojančiai ben-

drovei ,,Tepco” ir žinyboms niekaip
nepavyksta suvaldyti radiacijos jė-
gainėje. Kiekvieną dieną skelbiama
apie naujus, smarkiai padidėjusius
rodiklius. 

Pranešama, kad Fukušimos 1-
osios atominės elektrinės 2-ajame re-
aktoriuje išsilydė dalis kuro, iš po 2-
ojo reaktoriaus išorinio korpuso išsi-
liejo radioaktyvus vanduo, kuris
smarkiai užkrės AE rajoną ir aplin-
kinį jūros rajoną.

Matavimai rodo, kad radioak-
tyvūs teršalai vandenyne pasklido
dar už 1,6 kilometro toliau į šiaurę
nuo Fukušimos jėgainės. Netoli elek-
trinės 5-ojo ir 6-ojo blokų radioakty-
vaus jodo I-131 koncentracija jūros
vandenyje 1,150 kartų viršija įprastą. 

Fukušimos jėgainėje dabar pa-
mainomis dirba 600 žmonių. Žmonių
darbo laikas elektrinės blokuose
griežtai ribojamas, siekiant sumažin-
ti apšvitos kiekį, tačiau du darbuoto-
jai buvo paguldyti į ligoninę, kai pa-
tyrė nudegimus, įlipę į užterštą van-
denį. Žinovai tvirtina, kad Fukuši-
mos jėgainės valymas gali užtrukti
mėnesius ar net metus.

Bus paviešinti dokumentai apie KGB vadovus 

Lietuvos nuolatinis atstovas
Jungtinėse Tautose (JT) ambasado-
rius Dalius Čekuolis  JT generalinio
sekretoriaus tarnybai įteikė Kon-
vencijos dėl kasetinių šaudmenų
patvirtinimo dokumentus. Lietuva
tapo 55-ąja prie šios konvencijos
prisijungusia šalimi. Šiuo metu Lie-
tuva dalyvauja visų tarptautinių su-
tarčių, kuriomis siekiama apriboti
tam tikrų ginklų rūšių keliamą hu-
manitarinę žalą, įgyvendinime ir
nuosekliai remia tolesnį tokių tarp-
tautinių taisyklių kūrimą.

Nuotraukoje – ambasadorius
su JT Sutarčių skyriaus vadove Gab-
riele Goettsche-Wanli. 

JT Sutarčių skyriaus nuotr. 

Aptartas pasirengimas Europos vyrų 
krepšinio čempionatui

A. Merkel partija pralaimėjo vietos rinkimus 

Lietuva atsiėmė ieškinį prieš ,,Gazprom”

Neapolis (BNS) – NATO perėmė
neskraidymo zonos Libijoje kontrolę,
pareiškė Jungtinių pajėgų generolas
Charles Bouchard, kuris buvo pa-
skirtas vadovauti operacijai kodiniu
pavadinimu ,,Operacija – Suvienytas
saugotojas” (Operation Unified Pro-
tector). 

Ch. Bouchard pažymėjo, kad te-
bevyksta platesnės karinės misijos
perdavimas Šiaurės Organizacijai iš
Vakarų koalicijos, kuri kovo 19 d.
pradėjo puolimą prieš Libijos vadovo
Muammar al-Gaddafi  pajėgas. Pasak
NATO pareigūnų, perdavimas truks

kelias paras. 
Tuo tarpu Popiežius Benediktas

XVI paragino „sustabdyti ginklų
naudojimą” sprendžiant Libijos kri-
zę ir išreiškė susirūpinimą civiliais
tos šalies gyventojais. Popiežiaus
kreipimasis, regis, apima ir išorės jė-
gos panaudojimą. Kalbėdamas per
tradicinę sekmadienio maldą jis
sakė, jog skiria savo kreipimąsi
„tarptautinėms institucijoms” ir
„tiems, kurie yra karine ir politine
prasmėmis atsakingi”. Apie ugnies
tarp kovojančių Libijos grupių nu-
traukimą pontifikas nekalbėjo.

NATO perėmė neskraidymo erdvę virš Libijos

Vilnius (ELTA) – Lietuva atsiė-
mė ieškinį iš teismo prieš ,,Gaz-
prom”, kuriuo prašė ištirti Rusijos
susivienijimo iš dalies valdomų ,,Lie-
tuvos dujų” vadovų veiklą.

,,Gavome pastabas ieškiniui, bu-
vo paprašyta jį patikslinti, ir mes jį
atsiimame. Peržiūrėsime ieškinio tu-
rinį ir nuspręsime, ar tą ieškinį teik-
sime. Manau, kad klausimas, kuris
buvo keltas ieškinyje, yra svarbus, ir
manau, kad prie to klausimo grįši-
me”, – po Vyriausybės pasitarimo sa-
kė energetikos ministras Arvydas
Sekmokas. A. Sekmokas patvirtino,
kad Energetikos ministerijos atsto-
vai buvo susitikę su Lietuvoje viešė-
jusia ,,Gazprom” delegacija. Anot jo,
buvo diskutuota dėl Trečiojo doku-
mentų rinkinio įgyvendinimo ir dujų
kainos. Buvo sutarta, kad dialogas

turėtų tęstis.
Pasiteiravus, ar buvo išgirstas

pažadas dėl dujų kainos mažinimo,
energetikos ministras atsakė neigia-
mai, tačiau, anot jo, vien ,,Gazprom”
noras toliau diskutuoti rodo poslin-
kius. A. Sekmokas neatmeta galimy-
bės, kad jeigu ,,Gazprom” nuspręstų
mažinti dujų kainą, tokiu atveju Lie-
tuva gali iš viso atsisakyti teikti nau-
ją ieškinį.

,,Esu sakęs, kad būtų tikrai ge-
rai, jog ‘Gazprom’ kiek galima grei-
čiau suprastų, kad tiek Lietuvoje,
tiek visoje Europos Sąjungoje to-
kioms monopolistinėms bendro-
vėms, kaip ‘Gazprom’, vis tiek teks
išmokti dirbti konkurencinėmis są-
lygomis. Tai pradeda vykti”, – sakė
premjeras Andrius Kubilius.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-
publikos ministras pirmininkas
Andrius Kubilius Vyriausybėje susi-
tiko su 2011 m. Europos vyrų krepši-
nio čempionato (,,Eurobasket 2011”)
organizatoriais ir oficialiu čempio-
nato ambasadoriumi Arvydu Saboniu.
Susitikimo metu aptartas pasirengi-
mas artėjančioms pirmenybėms.

,,Pasirengimas čempionatui vyks-
ta pagal planą ir džiaugiamės, kad iki
liepos mėnesio visos arenos bus pa-
rengtos. Manau, kad tai bus vienas iš
geriausių čempionatų”, – teigė mi-
nistro pirmininko tarnybos kancle-
ris Deividas Matulionis.

,,Valstybė tam tikra suma prisi-
deda prie Europos čempionato orga-
nizavimo, bet Lietuvos krepšinio fe-
deracija (LKF) yra įsipareigojusi kitą
dalį surinkti iš pajamų”, – sakė D.
Matulionis.

LKF generalinis sekretorius
Mindaugas Balčiūnas paneigė gan-

dus apie galimai neskaidrų išanksti-
nį bilietų į ,,Eurobasket 2011” parda-
vimą. Jis taip pat pareiškė, kad su
problemomis dėl perpardavinėtojų
susiduria visų didesnių renginių or-
ganizatoriai. 

,,Šiuo metu sprendžiame visai
kitus klausimus – dėl arenų, dėl vieš-
bučių. Kauno arenoje pirmasis svar-
bus renginys vyks liepos 6 d. Klaipė-
doje darbų pabaiga gali užsitęsti iki
liepos antrosios pusės, tačiau tai ne-
kelia jokios grėsmės, nes pirmosios
rinktinės draugiškos rungtynės vyks
rugpjūčio mėnesį”, – sakė M. Balčiū-
nas. 

2011 m. Europos krepšinio čem-
pionatas rugpjūčio 31–rugsėjo 18 d.
vyks šešiuose Lietuvos miestuose:
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau-
liuose, Panevėžyje ir Alytuje. Pirmą
kartą Europos istorijoje jame daly-
vaus 24 geriausios Senojo žemyno ko-
mandos.
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Pašaukti garbinti

Sekmadienio Evangelija liudija,
kad Viešpats Jėzus keliauda-
mas į Galilėją užsuko į Sama-

rijos miestą Sicharą (Jn 4, 5). Po ke-
lionės Jėzus buvo nuvargęs, tačiau
Jame plakė nenuilstama Širdis, kuri
paskatino Jį sulaužyti klaidingą ste-
reotipą – išankstinį žydų nusistaty-
mą nebendrauti su samariečiais, ku-
riuos jie laikė nešvariais, tai yra ne-
vertais apeiginio bendravimo. Todėl
prisėdęs prie šulinio pailsėti Jėzus
užkalbino samarietę, atėjusią pa-
sisemti vandens.

Beribis Jėzaus gerumas ir įžval-
gumas! Kai Jis samarietei pradėjo
kalbėti apie gyvojo vandens antgam-
tiškumo palaimą, apie tai, jog ji tu-
rėjusi penkis vyrus, apie Dievo Tėvo
garbinimą ir kad Jis Pats yra Me-
sijas, ji, nuostabos pagauta, kaip vė-
jas nulėkė pas miestelėnus ir visiems
bylojo apie Jėzų ir kvietė nedelsiant
susitikti su Juo. Jėzaus artuma bei
Jo žodžių tiesa – buvo tas gyvasis
vanduo, kurį Jis užpylė ant sama-
rietės ir taip perkeitė jos vidų, kad ji
tapo Jo žinios skelbėja bei liudytoja.

Jėzus samarietei kalbėjo, kad jau
dabar atėjo valanda, kai tikrieji Die-
vo garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir
tiesa (Jn 4, 23). Jie kviečia Šventąją
Dvasią, idant Ji juos maldomis bei
visu gyvenimu išmokytų garbinti
Aukščiausiąjį žemėje, o vėliau ir am-
žinybėje (Apr 5, 9–14). Jėzus jai sakė,
kad Samarijos gyventojai nežino, ką
garbina. O žydai garbina apsireiš-
kiantį Dievą, kurį pažįsta iš Biblijos.
Vis dėlto Kristus priekaištavo fari-
ziejams, kurie garbino Viešpatį tik
lūpomis, o ne širdimi (Mk 7, 6).

Matome, kad ir mūsų laikais
dalis krikščionių neretai laikosi dar
ankstyvoje jaunystėje susiformavu-
sios perdėm siauros sampratos apie
Dievą, ir dėl to jų maldos dažnai esti
paviršutiniškos, nes jiems trūksta
dvasinio gyvenimo pradmenų, be
kurių jų dvasia skursta. Todėl teisus
A. W. Tozer, kuris rašė: „Stabmel-
dystės esmė pasireiškia tada, kai
galvoje sukasi mintys apie Dievą,
kurios nėra Jo vertos.”     

Tačiau jei mūsų mąstymą bei
gyvenimo būdą padeda formuoti
Šventasis Raštas, kurio mintis mes
reguliariai apmąstome, ir mes vado-
vaujamės Bažnyčios skelbiamomis
tikėjimo tiesomis, tada ne tik teisin-
gai pažįstame (tiesa, iš dalies) Dievo
savybes, bet taip pat atitinkamai
vertiname ir mus supančio pasaulio
reiškinius, kurie mums padeda Jį

garbinti, nes tvirtai tikime, kad gi-
liausioji visų vykstančių dalykų
priežastis yra Jis Pats.

Todėl prisimindami kovo 11 die-
ną Japonijoje įvykusią gamtos nelai-
mę, kai tūkstančiai japonų tapo
žemės drebėjimo ir cunamio auko-
mis, krikščionišku požiūriu vertin-
dami galime manyti, kad didžiajai
daliai iš jų po mirties buvo suteikta
malonė skaistykloje nenumaldomai
ilgėtis Dievo, o kiti (dėl tikėjimo
darbų geriausiai pasirengę amžiny-
bei) iškart pradėjo Jį šlovinti dan-
giškame Rojuje (Lk 23, 43).

Turėtume mokytis Dievą tinka-
mai garbinti kasdienybės buityje,
gamtoje, per šv. Mišias – visur... Ra-
šytojas Richard J. Foster, įvėptas
vienuolio brolio Lauryno pavyzdžio,
visus metus mokėsi gyventi artimoje
vienybėje su Jėzumi. Jis rašė: „Užsi-
brėžiau išmokti Jo kalbą: ar Jis mė-
gina į mane prabilti paukštelių čiul-
bėjimu, ar per tą gatvėje sutiktą liūd-
no žmogaus veidą? Stengiausi leisti
Jam veikti kiekvienu savo judesiu,
kiekviena veikla: per rašančius pirš-
tus ar kalbantį balsą. Troškau kiek-
vieną minutę pažymėti garbinimo,
gyriaus ir padėkos šnabždesiais sie-
los viduje. Kartais nesisekdavo išti-
sas valandas, kartais keletą dienų,
bet kaskart grįždavau ir mėgindavau
vėl. Tie metai atnešė nemažai vaisių,
bet ypač ištobulino mano jausmus –
pasitikėjimą ir laukimą – kai šlovin-
davau kitų tikinčiųjų būryje. Galų
gale, jei visą savaitę Jis man kalbė-
davo tūkstančiais įvairiausių būdų,
Jis tikrai į mane prabils ir pamal-
dose! Išmokau skirti Jo balsą ir gau-
džiant kasdienybės triukšmui.”

Esame Šventosios Dvasios kvie-
čiami Dievui šlovę teikti giesmėmis
ir muzika (Ps 149). Tai dažniausiai
darome šv. Mišių metu. Bet ir pre-
kybos centruose girdimus muzikos
garsus, nors mums ne visada yra
priimtini, galime priimti kaip Dievo
valią, nes Jis mums leidžia juos gir-
dėti. Esu sau pasižadėjęs: kai išgirstu
kur nors bet kokią muziką, mintyse
sakau: „Šlovinu Tave...” Nors neretai
užmirštu sąmoningai tokiais ar
panašiais žodžiais į Viešpatį kreiptis,
bet tikiu, kad Jis geriau už mane
atsimena mano vidinę intenciją ir
užskaito ją kaip maldą.  

Taigi tikrai yra atėjęs laikas
garbinti Tėvą ne tik įkopus į kalnus,
nuvykus į Jeruzalę (Jn 4, 21) ar
dalyvaujant Eucharistijos šventime.
Viešpats yra visur, ir Jį stenkimės
garbinti maldomis (pirmiausia savy-
je) bei darbais – dabar ir visur. Tada,
savo nustebimui, atrasime paprastą
ir drauge stulbinančią tiesą, kurią
Moris Ziundel taip apibūdina: „Mūsų
Viešpats neprilygstamu, unikaliu ir
nepalyginamu būdu per dialogą su
samariete mus veda prie šio esminio
atradimo: dangus nėra aukštai, už
žvaigždžių, dangus yra mūsų vi-
duje.”

Bernardinai.lt

Apžvelgdamas savo gyvenimo
vingius bandysiu cituoti savo
atmintį – tai, ką patyriau, kas

įsispaudė į mano pasąmonę ir sielą.
Tai, kas atgimsta ir kuo aš galiu
pasitikėti. Taip pat noriu atskleisti,
ką pasiekiau moksle ir organizacijų
veikloje ir ko negalėjau įveikti. Bū-
damas moksleiviu rašiau dienoraštį,
tačiau karo metu jis su visu kuparu
buvo užkastas Gaušių žemėje. Už
daugelio metų atkasus, jis didele da-
limi buvo sudrėkęs ir sunykęs. 

Pats mano gyvenimas buvo sun-
kus, skausmingas ir sudėtingas nuo
pat pradžios iki šių dienų. Priešybių
įtampa kartais apakindavo mane –
neleisdavo išgirsti Dievo žodžius,
nors širdyje troškau juos regėti ir
vykdyti. Karo įvykiai ir traumuoti
išgyvenimai vaikystėje, jaunystėje ir
vėliau daug kartų kėlė skausmą, net
chaosą galvoje, nes emociniai krū-
viai dažnai buvo per svarūs, sunkiai
įveikiami. Bent nuo studijų Miun-
chene pradžios padėjau sau psicholo-
ginėmis įžvalgomis. Jomis stiprinau
ir savojo aš patvarumą, kad nenu-
brisčiau kur nors gilyn į karo meto
pelkes, bet kad egzistuočiau ir kad
idealai man kelią apšviestų. 

Esu introspektyvus, esu rūpes-
čio žmogus. Daug rūpesčių sukėlė
organizacijos, kurioms teko vado-
vauti. Rūpinuosi savo tautos likimo
peripetijomis. Rūpestį ir nerimą ke-
lia Lietuvos vaikų padėtis, tėvams
iškeliaujant į artimą ir tolimą užsie-
nį. 

Nemažai sunkumų sutikau siek-
damas mokslo ir akademinių pasie-
kimų. Reikėjo vandenį ir duoną pa-
čiam atrasti. Antrojo pasaulinio karo
ir pokario metai kartais mane mėtė
tarsi mažą laivelį dideliuose van-
denyse. Buvo realių galimybių sun-
kiai nukentėti, net prarasti gyvybę.
Dievo valia, matyt, buvo kita. Net ir
tamsiomis kelionių valandomis sve-
timuose kraštuose Jis laimino mane.

Haiku, 2008 metai gruodžio 20 d.

Ankstyvieji prisiminimai

1923 m. spalio 30 d. degė mūsų
namai. Motina ir vaikai sėdėjo kita-
pus gatvės prie Benčigo žemės pie-
tinių ribų, taigi, kiek atokiau nuo
gaisro. Į mano sąmonę įstrigo vaiz-
das. Matau, kaip tėvas bėga pro

liepsnojantį namą. Juda ir kiti žmo-
nės – gesina. Tos liepsnos paliko
neišdildomus pėdsakus mano sme-
genyse. Kas tada vyko, daug ko ne-
prisimenu. Atmintyje nėra vaizdo,
kaip kun. Antanas Vebeliūnas iš-
traukė mane iš degančio namo prieš
luboms įgriūvant. Po to kažkas mane
nuvežė pas mamos gimines Vladą ir
Kristiną Gaušius į Seiminiškių kai-
mą. Ten aš praleidau kelis mėnesius,
matyt, kol sudegusio namo dalis
buvo atstatyta, ir visas namas buvo
suremontuotas. 

Apie tas dienas daug ką atsi-
menu. Pas kaimynus supausi – ten
buvo gerai įrengtos supynės. Prisi-
menu, kad kartą iškritau iš jų. Ilgė-
jausi mamos, tėtės ir brolių; nepri-
simenu, kad jie būtų atsilankę pas
mane. Sesutė ir broliai irgi buvo pas
kitus gimines. Neprisimenu, kur ir
pas ką. Buvo daug džiaugsmo, kai vėl
visi susirinkome atstatytuose na-
muose. Juos atstatant daug padėjo
giminės; tėvo žodžiais, daug padėjo ir
kelios miestelio žydų šeimos. 

Meilės švieselės ištryško besi-
mokant trečiame skyriuje. Dažnai į
mokyklą eidamas sutikdavau gražią
juodbruvę mergaitę, eidavome kartu.
Aš paklausiu jos, ką ji daro namuose
po pamokų, ar vis dar mokosi groti
smuiku. Kai kada per atidarytą langą
girdėdavau ją smuikuojant, nors ji
gyveno už poros gatvių. Mes pa-
žvelgiam vienas į kitą, truputį pa-
sikalbame, bet artėjant prie mokyk-
los, aš pabėgu nuo jos, prieinu ir
kalbuosi su berniukais, bijausi, kad
kiti mokiniai nepašieptų manęs.
Kartą grįždamas iš miestelio sutikau
ją – buvo beveik tamsu. Vėl žodis po
žodžio... Staiga ji ištraukė kažką iš
kišenės ir padavė man: ,,Čia tau
dovanėlė, gavome iš Amerikos.” Ji
greit nubėgo, nespėjau nė ačiū pa-
sakyti. Savo akimis netikėjau, pa-
matęs blizgantį popierių su kažkuo
viduje. Paslėpiau ir nuskubėjau na-
mo. Grįžęs tamsoje išvyniojau –
gabalas šokolado, toks skanus ir
saldus, kokio niekada nebuvau ra-
gavęs. Gal tai ir buvo pirmas kartas,
nes iš to laiko vien saldainius ir
cukrų prisimenu. 

Daug kartų svajojau apie jos
gerumą ir taip pamilau ją, labiau
negu savo seserį, o gal net labiau ne-
gu mamą – ji kai kada supyksta ir
bara mane, o sesuo – kietu žodžiu už-
gauna. O Halina visada gražiai kalba
su manimi, kartais maloniai nusi-
šypso. Norėčiau valandomis būti su
ja, ji galėtų mane mokyti šokti – būtų
be galo smagu. Namie tėvas dažnai
smuikuodavo ir sakydavo ,,Vaikai
šokit polką, vaikai šokit mozurką.”
Deja, svajonės nesipildė – mokslo
metams baigiantis, jos tėvai išsikėlė
iš Miroslavo į kažkurį tolimą miestą.
Miroslave jos tėvas buvo policijos
viršininkas. Žlugo išsvajoti susiti-
kimai, bet vizijos išliko. Neteko su-
žinoti, kokio likimo sulaukė ji ir jos
šeima sovietams įsiveržus į Lietuvos
žemes – visą šalį užgrobus. 

Skausmo dienos

Skausmo ir netekčių buvo daug
vaikystėje, jaunystėje. Netrūko jų ir
tolimesniame gyvenime iki šios
dienos.                       Bus daugiau.

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

ŠŠVVEENNTTAADDIIEENNIISS

3�Gavėnios�sekmadienis

Jolita Birutis, gyvenanti Bloomingdale, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai ačiū.

Frances Sose, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą  paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi.

Justinas Pikūnas Miunchene 1949 m. 

GGyyvveenniimmoo  nnuuoottrruuppooss
JJuussTTiinnaass  PPiikkŪŪnnaass
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

skelBimŲ skyriaus 
Tel. 773-585-9500

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

Radiacija: ką turime
žinoti?

Sekdamas įvykius Fukušimos
atominėje elektrinėje (AE) Ja-
ponijoje, atkreipiau dėmesį į

nuolat pateikiamą informaciją apie
radiacinę būklę – tai padidėjančią ar
sumažėjančią, apie pasigirstančius
raginimus išvykti iš Tokijo. Buvo
pranešta, kad kovo 21 d. radiacinis
fonas prie Fukušimos AE yra 0,269
milisiverto per valandą (mSv/h). Tai
daug ar mažai? Ką reiškia gyventojų
ir darbuotojų apšvita? Ar reikia sku-
bėti į vaistines pirkti jodo ar kokių
kitokių preparatų?

Radiacijos poveikis žmogui ma-
tuojamas sivertais (Sv). Kadangi
sivertas yra labai didelis dozės dydis,
patogiau naudoti kartotinius jo vie-
netus – milisivertus (mSv, tūkstanto-
ji siverto dalis), mikrosivertus (mik-
roSv, milijoninė siverto dalis), nano-
sivertus (nSv, milijardinė siverto
dalis). Kalbant apie radiacinį foną,
vietoje seniau plačiai vartotų mik-
rorentgenų per valandą dabar yra
naudojami mikro arba milisivertai
per valandą. Ryšis tarp jų toks: 1
sivertas = 100 rentgenų, 1 mSv = 100
milirentgenų, o 1 mikroSv = 100 mik-
rorentgenų.

Tiek gamtinė, tiek ir dirbtinė
radiacija (jonizuojančioji spindu-
liuotė) žmoniją veikia nuo neatme-
namų laikų. Prie gamtinio radiaci-
nio fono, supančio mus visur bei kin-
tančio priklausomai nuo geografinės
vietovės, žmogus yra prisitaikęs. Tuo
tarpu dirbtiniai radiacijos šaltiniai
yra sukurti žmogaus ir yra naudoja-
mi moksle, medicinoje, žemės ūkyje,
pramonėje.

Paprastai žmogaus per metus
gaunama apšvita yra tik 2–3 mSv. Vi-
dutinė metinė Lietuvos gyventojo
patiriama apšvita yra 2,63 mSv. Šį
skaičių sudaro: medicininės diagnos-
tinės procedūros – apie 0,55 mSv
(apie 21 proc.), radioaktyviosios ra-
dono dujos, esančios patalpų ore, –
apie 1 mSv (apie 38 proc.), radionuk-
lidai, esantys grunte ir aplinkos ore,
– apie 0,7 mSv (apie 27 proc.), radio-
nuklidai, esantys maiste, – 0,2 mSv
(apie 8 proc.), radionuklidai geriama-
jame vandenyje – iki 0,1 mSv (apie 4
proc.). Likusią metinę apšvitą 2 proc.
sudaro kiti šaltiniai. Pavyzdžiui,
radionuklidai, patekę į aplinką iš
įprastinėmis sąlygomis naudojamų
branduolinės energetikos objektų ne-
viršija 0,001 mSv (0,04 proc.) per me-
tus, o populiaraus skrydžio lėktuvu
iš Vilniaus į Londoną ir atgal metu
keleivis patiria apie 0,025 mSv ap-
švitą.

Radiacinis fonas Tokijuje 

Spaudoje pasigirsta informacija,
kad gyventojai rengiasi išvykti iš
Tokijo miesto, nutolusio nuo Fukuši-

mos AE apie 250 km atstumu, esą dėl
ženkliai padidėjusio radiacinio fono.
Remiantis Japonijos aplinkos stebėji-
mo stočių duomenimis, praėjusių
metų pabaigoje gamtinis radiacinis
fonas Tokijuje svyravo nuo 0,00008
iki 0,00025 mSv/h. Šiuo metu matuo-
jamas fonas mieste svyruoja nuo
0,0001 iki 0,0003 mSv/h, taigi šis pa-
didėjimas yra visiškai nežymus (ma-
tavimai atliekami kas 10 minučių).
Palyginimui – Londone gamtinis ra-
diacinis fonas paprastai siekia apie
0,0002 mSv/h, t.y., jis labai panašus į
šiuo metu esantį Tokijuje. Pasaulyje
yra vietų, kur normalus gamtinis
fonas vidutiniškai yra nuo 0,0002 iki
0,0005 mSv/h. Taigi kažin ar yra
pagrindo kelti paniką.( ... )

Padėtis prie Fukušimos AE

Kovo 17 d. ryte išmatuota radia-
cijos galia prie Fukušimos AE aikš-
telės ribos buvo 0,264 mSv/h. Jei
žmogus būtų tokios galios jonizuo-
jančiosios spinduliuotės lauke vieną
valandą, jis patirtų 0,264 mSv apšvi-
tą. Tai yra nemažas kiekis, ypač at-
sižvelgus į tai, kad gyventojų apšvita
yra ribojama (iki 1 mSv per metus).
Tačiau visi gyventojai jau buvo pa-
sitraukę iš 20 km zonos aplink Fu-
kušimos AE, todėl tokios apšvitos jie
nepatyrė. Svarbu atkreipti dėmesį ir
į tai, kad radiacijos  galia buvo stebė-
ta tik toje vietoje ir tik tuo konkrečiu
laiku.

Pagal fizikos dėsnius, radiacijos
galia mažėja atvirkščiai proporcin-
gai atstumo kvadratui. Taigi, padidė-
jus atstumui dvigubai, galia sumažės
keturis kartus ir t. t. Be to, radioak-
tyviųjų medžiagų pernašos kryptis
atmosferoje priklauso ir nuo meteo-
rologinių sąlygų (vėjo greičio, kryp-
ties). Pvz., Tokai II AE, nutolusioje
apie 100 km į pietus nuo Fukušimos
AE, foninės reikšmės vidutiniškai
buvo 0,000448 mSv/h, t. y., tik apie 4
kartus didesnės už fonines, o Onaga-
wa AE, kadangi pūtė šiaurės kryp-
ties vėjas, išmatuota vidutinė 0,001
mSv/h radiacijos galia.

Pavyzdžiui, jei žmogus per metus
nuskrenda du kartus į New York
miestą ir atgal, jis gauna tokį pat ap-
švitos kiekį, kaip ir darbuotojas,
šiandien valandą laiko buvęs lauke
prie Fukušimos AE. Valanda prie
Fukušimos AE taip pat prilygsta 3
plaučių rentgenogramoms (0,1 mSv).
Tuo tarpu vienas kompiuterinės to-
mografijos, kurio metu vidutiniškai
patiriama 13 mSv, tyrimas apytiks-
liai prilygsta 50 valandų, praleistų
prie Fukušimos jėgainės.

( ... )
Sutrumpinta

Bernardinai.lt

Rimantas Vaitkus – chemikas,
Lietuvos politinis veikėjas.

SSVVEEIIKKAATTAA

RIMANTAS VAITKUS

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

www.draugas.org

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENė
www.plbe.org

Brangūs Tautiečiai, 

Pasaulio� Lietuvių� Bendruomenė,� vienijanti� lietuvius,� gyvenančius� 41
krašte,�skleidžia�naują�puslapį�savo�ilgametės�istorijos�metraštyje.�Svarbi�ta-
patybės�paieška�kas�mes�esame,�ko�siekiame�ir�kaip�galime�tarnauti�Lietuvai.
Mūsų�veiklos�kryptys�yra� trys:� tautiškumas,�vienybė� ir�dalyvavimas�kuriant
Lietuvos�ateitį.�PLB�siekia�išlaikyti�lietuvių�tapatybę,�buria�ir�vienija�lietuvius
už�Lietuvos�ribų,�dirba�jų�labui.�Todėl�PLB�valdyba�ieško�būdų,�kaip�užmegzti
glaudžius�ryšius�su�Tėvyne,�bendradarbiauja�su�Lietuvos�Respublikos�Seimu,
Vyriausybe,�Prezidentūra�ir�kitomis�valstybinėmis�ir�visuomeninėmis�organi-
zacijomis.�

Nors�žlugo�didelės�viltys,�sudėtos�į�naująją�Pilietybės�įstatymo�redakciją,
PLB�siekia�nenuleisti� rankų�ir�toliau�stengtis,�kad�būtų�panaikintas�Lietuvai
padarytas�žalingas�valdžios�sprendimas.�Nemažai�pastangų�PLB�deda�ir�į�tai,
kad� Lietuvos�Vyriausybės� kuriamoje�„Globalios� Lietuvos“� strategijoje� būtų
sureikšminti�lietuvių,�gyvenančių�užsienyje,�poreikiai,�veikla,�reikšmė�ir�nau-
da.

Dėl�ekonominės�krizės�gerokai�sumažėjo�Lietuvos�Vyriausybės,�Lietuvių
Fondo�parama�Pasaulio�Lietuvių�Bendruomenei.�Pasaulio�Lietuvių�Bendruo-
menės�Fondas�buvo�likviduotas.�Bet�atsakomybės�ir�svarbių�darbų�kaip�nie-
kada� daug.� Todėl� kreipiamės� į� Jus,� prašydami� paremti� Pasaulio� Lietuvių
Bendruomenės�veiklą.�Tik�Jūsų�paramos�dėka�bus�galima� įgyvendinti�dau-
gelį�užsienio�lietuviams�ir�Lietuvai�svarbių�projektų.�

Iš�anksto�dėkojame�už�paramą.�Aukas�prašome�siųsti�nurodytu�adresu.�

Regina Narušienė,�
Pasaulio�Lietuvių�Bendruomenės�valdybos�pirmininkė

2011�m.�kovas
.......................................................................................................................................................

Vardas�ir�pavardė��_______________________________________________

Nr.��_________�����Gatvė��__________________________________________

Miestas�___________________���Valstija����______� Zip�kodas�___________

Siunčiu savo paramą Pasaulio Lietuvių Bendruomenei    $.....................

Čekius�rašyti�ir�siųsti�����������
Lithuanian World Community vardu
213 West Lake Shore Drive, Cary, IL 60013

Visos�aukos�yra�nurašomos�nuo�JAV�federalinių�mokesčių.�

Aldona Jesmantas, gyvenanti Riverside, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. Tariame nuoširdų
ačiū.

Kęstutis Kriaučiūnas, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

SK. 047046
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Lietuvoje kuriamas prezidento 
V. Adamkaus muziejus-biblioteka

Kaune kuriamas Lietuvos pre-
zidento Valdo Adamkaus mu-
ziejus-biblioteka. Tokį spren-

dimą šio miesto taryba vienbalsiai
priėmė praėjusių metų gruodį. Šia-
me mieste 1926 me tais gimęs V.
Adamkus Kauno miesto tarybos
sprendimu 2006 metais tapo Kauno
garbės piliečiu, be to, 2001 me tais jam
buvo suteiktas Vytauto Di džiojo uni-
versiteto (VDU) politikos mokslų gar-
bės daktaro vardas. Bū tent VDU, taip
pat name, kuriame įsikurs muziejus
ir biblioteka, dabar veikiantis Lietu-
vių išeivijos institutas ir pats V.
Adamkus yra naujosios įstaigos
steigėjai.

Panašios įstaigos Lietuvoje iki
šiol nebuvo. Prezidento muziejus-
biblioteka kuriamas remiantis ame-
ri  kie tiškuoju prezidentinės bibliote-
kos modeliu. Naujajam muziejui-bib-
lio tekai vadovauti paskirtas VDU
istorijos doktorantas Arūnas Anta-
naitis teigia, kad tokios preziden-
tinės bibliotekos, kokią ruošiamasi
įsteigti, nėra ir visoje Rytų bei Va-
karų Euro poje, nes tai yra tiesiogiai
susiję su vieno žmogaus, buvusio val-
stybės vadovo paveldu.

Šiame muziejuje-bibliotekoje
lan kytojai galės pamatyti dokumen-
tus, nuotraukas, filmus, susijusius su
V. Adamkaus gyvenimu ir veikla. Čia
taip pat bus rengiami istorinių ir
politinių knygų pristatymai, vykdo-
ma mokslinė tiriamoji veikla, bus
stiprinami ryšiai su išeivija. Pastate
bus įrengti seminarų kambariai ir
viešajai veiklai skirtos erdvės, kur
vyks seminarai, bus skaitomos pas -
kaitos. 

Manoma, kad įrengti tokiam mu -
ziejui-bibliotekai reikės apie metų
laiko. Pastate Kaune, S. Daukanto
gat vėje 25, kur įsikurs ši įstaiga,
dabar veikia Lietuvių išeivijos insti-
tutas. Šiame buvusiame pirklio G.
Mi chelsono name pirmosios Nepri -
klausomybės metais buvo įsikūrusi
Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
ja. Pačiame miesto centre esantis
pastatas – visai šalia Vytauto Didžio-
jo universiteto rūmų, netoliese – ir
Vytauto Didžiojo karo muziejus.

Planuojama, kad muziejaus-bib-
liotekos paslaugos bus nemokamos, o
jį pažadėjo remti ir šiemet lapkritį 85-
ąjį gimtadienį švęsiantis V. Adam -
kus, taip pat bus ieškoma privačių
rėmėjų. Amerikoje veikiantys tokie
buvusių šalies prezidentų muziejai-
bibliotekos nėra nemokami.

Bene labiausiai žinomas ir gau-
siai lankomas yra 40-ojo JAV prezi-
dento Ronald Reagan (1911–2004)
muzie jus-biblioteka, įsikūręs Cali-
fornia, Simi Valley vietovėje. Nese-
niai vasa rį buvo minimos 100-osios
R. Reagan gimimo metinės, ir mu-
ziejus sulaukė itin daug lankytojų,
kuriems už bilie tą tenka mokėti 12
dolerių. 

Visus labai domina čia esanti tik-
s li Ovalinio kabineto kopija, o taip
pat prezidentinis lėktuvas „Air Force
One’’, nuo 1973 iki 2001 metų skrai di -
nęs septynis JAV prezidentus, nu -
skridęs iš viso 660 tūkstančių mylių
ir leidęsis 46 Amerikos valstijų bei 26
pasaulio šalių oro uostuose. Biblio -
tekoje saugoma apie 60 milijonų pus-
lapių su R. Reagan veikla susijusių
do kumentų, 1,6 milijonai fotografijų,
dešimtys tūkstančių garso ir vaizdo
įrašų, 40 tūkstančių įvairių rodinių.

Už apsilankymą prezidento Jim -
my Carter muziejuje Atlanta, Geor -
gia valstijoje reikia mokėti 8 dole -
rius. 1976–1981 metais prezidentu bu -
vusio J. Carter muziejus duris lanky-
tojams atvėrė 1986 metais, jo statyba
kainavo 26 milijonus dolerių. Šiame
muziejuje-bibliotekoje taip pat yra
atkurtas Ovalinis kabinetas, čia ro -
domos ir J. Carter padovanotos do -
vanos.

41-ojo JAV prezidento George
Bush muziejus-biblioteka buvo atida -
rytas 1997 metais Texas universiteto
teritorijoje. Šiame muziejuje-biblio -
te koje sukaupta 43 milijonai pusla-
pių dokumentų, 2 milijonai fotografi-
jų, apie 3 tūkstančiai dovanų, maž-
daug 100 tūkstančių rodinių. Visa tai
galima apžiūrėti už 7 dolerius.

9,95 dolerio teks sumokėti už
prezidento Richard Nixon muziejaus-
bibliotekos apžiūrėjimą California,
apie 60 tūkstančių gyventojų turin -
čiame Yorba Linda mieste. Čia gali-
ma pamatyti ir gimtąjį prezidento
namą, kurį pastatė jo tėvas 1912 me -
tais, taip pat šešiolikos vietų malūn -
sparnį, 1960 metais pastatytą už 1 mi -
li joną dolerių, kuriuo R. Nixon skrai -
dė iš viso 180 kartų. Čia taip pat yra
daug dokumentų, įvairių rodinių.

V. Adamkaus muziejus-bibliote-
ka Kaune bus gerokai kuklesnis, ta -
čiau jo kūrėjai įsitikinę, kad tai bus
muziejus su šiuolaikiškais sprendi-
mais ir šiuolaikiška informacijos
forma.

Algis Vaškevičius – Lietuvos žur-
nalistas, ilgametis ,,Draugo” bendra-
darbis.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šiame name Kaune kuriamas prezidento V. Adamkaus muziejus-biblioteka.                                                                 
AA..  VVaašškkeevviiččiiaauuss nuotr.

Biržų ligoninė veiklą pradėjo
nuo 4 lovų

Ligoninės įsikūrimas 

Daug yra įstaigų, reikalingų
žmo nėms. Viena jų, pačių reikalin-
giau sių, yra ligoninė. Sergame jei ne
mes patys, tai vaikai ar tėvai, ben-
dradarbiai ar pažįstami. 

Ligoninė yra tikrai sena įstaiga
Biržuose. Apie jos įsikūrimą nema-
žai rašiusių minėjo skirtingas datas:
minėti ir 1877 metai, ir 1883–1884 me-
tai. Ne taip seniai Biržų krašto mu-
ziejaus „Sėla” rinkiniai pasipildė
įdomiais dokumentais iš S. Žaldoko
asmeninio archyvo, dokumentais,
susijusiais su gydytojų Vitvinskio,
Jono Giedraičio, Liudviko Choda-
kausko vardais. Vie name jų ir ran-
dame konkrečią datą, kada iš tikrųjų
pradėjo veikti Biržų valsčiaus ligo-
ninė.

Štai ištrauka iš gydytojo Vitvins-
kio rašto, rašyto 1887 m. rugsėjo 25 d.
Kauno gubernijos gubernatoriui Jo
Prakilnybei Evgenij Aleksandro vič
Kurovski: „Vykdant Jo Aukš tybės
įsakymą, Biržų mieste 1886 metų
kovo 28 dieną Biržų valsčiaus vals-
tiečiams atidaryta ligoninė, kur
įrengtos 4 lovos. Ligoninėje taip pat
lankosi ligoniai, kur jiems suteikia-
ma nemokama pagalba ir vaistai.

Pastatą ligoninei prieš penkiolika
metų (t. y. 1871 m. – A. S.) pastatė gra-
fo Jono Tiškevičiaus įpėdi niai pagal
jo testamentą. Ligoninė išlaikoma iš
tam tikslui minėto grafo Jono Tiš-
kevičiaus paskirtos pinigų sumos
(dabar tai 44,000 rublių) procentų.
Per metus susidaro 2,200 rub lių pa-
jamų, be to, ligoninės apšildymui iš
grafo Tiškevičiaus miškų ne moka-
mai duodama metams 25 kietmetriai
malkų.’’ 

Iš šio įdomaus dokumento suži-
nome keletą svarbių daly kų. Pirma,
ligoninės veikimo pradžia yra 1886
m. kovo 28 d. Tad šiomis die nomis
tiek biržiečiai, tiek medikai gali pa-
žymėti gražų jubiliejų – Biržų ligo-
ninei sukako 125 metai. Antra, tai bu-
vo nemokama ligoninė, išlaikoma iš

grafų Tiškevičių šeimos skirtų pini-
gų. Ligoninės veikla rūpinosi 3 žmo-
nių ko mitetas, kuris parinkdavo gy-
dytoją, felčerį, rūpinosi įvairiais
klausimais.

Naujai atsidariusią ligoninę sta-
čiai plūste užplūdo pacientai. Gy d.
Vitvinskis rašo, kad per pus antrų
metų apsilankė 9,650 pacientų, arba
6,5 tūkstančio per metus. Labai trūko
lovų, trūko pa talpų felčeriui, pačiam
gydytojui, vaistinei. Vitvinskis prašo
keleto da lykų: padidinti lovų skaičių
2–3 vie netais, pastatyti dar vieną
medinį namą ligoninės poreikiams,
padidinti atlyginimą felčeriui, suma-
žinti pri ėmimo dienas nuo keturių
iki trijų per savaitę.

Ant rašto matosi įpareigojimas
vicegubernatoriui imtis priemonių.
Jau 1888 m. vasario 19 d. Kauno gu-
bernijos valdyba priėmė rezoliuciją
ir Biržų valsčiaus ligoninei papildo-
mai paskyrė dar dvi stacionarines
lovas. Buvo savaip išspręstas ir antro
medinio ligoninės pastato klausimas.
Rusijos caras Aleksandr III stebuk-
lingai išsigelbėjo nuo mirties per
geležinkelio nelaimę prie Borki sto -
ties. Biržų valsčiaus valdyba, atsidė -
kodama Aukščiausiam už caro išsi -
gelbėjimą, už 700 rublių pastatė me -
di nį pastatą, net bandė prie ligoninės
virtuvės išgręžti artezinį šulinį. 

Dar Vitvinskio laikais buvo pas-
tatyta keletas pagalbinių medinių
pastatų, lovų skaičius padidintas
keliais vienetais. 

Gydytojai J. Giedraitis 
ir M. Kuprevičius

Gyd. Vitvinskis išvyko iš Biržų
apie 1890 metus. Jį pakeitęs gyd.
Karosas darbavosi apie porą metų.
Po jo gana ilgą laiko tarpą – nuo 1892
m. iki 1908 m. – dirbo gydytojas, gar-
sios didikų giminės atstovas Jonas
Gied raitis (1858–1935). Per jo vado-
vavimo ligoninei laiką ambulatori-
nių ligonių skaičius nuo 6,000 pa-
siekė 15,000, per metus ligoninėje
gulėdavo iki 200 žmonių.

Beje, Biržų krašte buvo ir dau-

Biržų ligoninė XX a. III–IV dešimtmetyje.

ANTANAS SEIBUTIS

Biržų ligoninė XX a. pradžioje.



giau taip vadinamų laisvai prakti -
kuo jančių gydytojų. Iš 1898 metų ka -
lendoriaus sužinome, kas tais metais
Karlas Goldbergas gyvena ir dirba N.
Radviliškyje, Liudvikas Chodakaus -
kas ir Foma Vaitkevičius – Biržuose,
Jonas Petkevičius – Joniškėlyje, An-
tanas Vileišis ir Šachnelis Meras –
Pasvalyje, Henrikas Gulekas – Vabal-
ninke, Georgijus Luncas ir Motiejus
Giršbergas – Mūrinėje Panemunėje.

Nuo 1909 m. liepos iki 1914 m.
kovo 1 d. Biržų valsčiaus ligoninei
vadovavo gyd. Mikalojus Kupre vi-
čius (1864–1932), kartu su kitais įkū-
ręs dramos ir muzikos draugiją
„Lyra’’, Lietuvių mokslo draugijos
skyrių, spaustuvę.

M. Kuprevičiui nesutikus su li-
goninės globėjų taryba ir išvykus,
ligoninėje kurį laiką iš viso nebuvo
gydytojo. Vėliau trumpai dirbo gyd.
Bugaila, atvykęs iš Vaškų, bet jis net-
rukus buvo paimtas į Rusijos ar miją
kariauti Pirmojo pasaulinio karo
frontuose.

Vokiečių okupacijos laikais ligo-
ninę perėmė vokiečių valdžia. Joje
trumpai dirbo gyd. Federavi čius,
netrukus apsikrėtęs šiltine ir numi-

ręs. 1919 metų pradžioje ligoninėje
pradėjo dirbti gyd. Kve daras, kuriam
teko nelengva našta: iš čia ką tik pa-
sitraukė vokiečiai, Bir žuose susikū-
rė kairiųjų eserų ko mitetas, kurį išvai-
kė bolševikai ir rusų kariuomenė. 

Gydytojas J. Mikelėnas

Tik 1919 metų vasarą, galutinai
iš Lietuvos ir Biržų krašto išvijus
bolševikus, Lietuvos vyriausybės
Sveikatos departamentas pavedė
daktarui Kvedarui vadovauti ligo-
ninei.

Nepriklausomoje Lietuvoje Bir-
žų ligoninė įgijo aukštesnį statusą –
ji tapo visos Biržų apskrities ligo-
nine. Apskričių ligonines steigė ir iš-
laikė savivaldybės, o prižiūrėjo ir
pagalbą teikė Sveikatos departamen-
tas.

Kitas ilgametis ligoninės vado -
vas buvo gyd. Jokūbas Mikelė nas
(1885–1966). Gimęs Mažutiškių kai-
me, pradžios mo kyklą baigė Biržuo-
se, gimnaziją Tomske. Tomske baigė
ir medicinos mokslus universitete.
Gydytojo darbą pradėjo Skaistkal-
nėje, kur susipažino ir vedė Oną
Putniekaitę. Su ja tu rėjo sūnų Joną.
Žmona Ona buvo Biržų gimnazijos
mokytoja, aktyvi Reformatų moterų
draugijos narė. Mirė 1943 m. Vokieti-
joje, Lauenburge.

J. Mikelėnas Pirmojo pasaulinio
karo metu dirbo Nukentėjusiems
nuo karo šelpti lietuvių komitete,
1916–1920 m. vadovavo lietuvių sana-
torijai Jaltoje. Grįžęs į Lietuvą,
1920–1941 m. buvo Biržų apskrities
ligoninės vedėjas. Dalyvavo steigiant
1938 m. Likė nų kurortą, garsėjo kaip
geras chi rurgas. 1941 m. J. Mikelėnas
su šeima pasitraukė į Vokietiją.
Pokario me tais išvyko į JAV, aktyviai
dalyvavo Evangelikų reformatų baž-
nyčios veikloje, mirė Čikagoje.

Tokia Biržų ligoninės istorija iki
lemtingų Lietuvai 1940 metų – So -
vietų Sąjungos okupacijos. Gražus
ligoninės 125 metų jubiliejus mus
įpareigoja prisiminti patiems, ir ki -
tiems priminti pirmajame ligoninės
gyvenimo etape čia dirbusius žmo -
nes, ligoninės vadovus, ligoninės
vys tymąsi, jos augimą, tuometinį
bir žiečių medicininį aptarnavimą.
Ne veltui sakoma, kad sveikame
kūne – sveika ir siela.

Antanas Seibutis – Biržų krašto
muziejaus „Sėla” muziejininkas.
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Istorijos projekto ,,Laboratorijos
‘Kenigsberg-13’ paslaptys” darbuoto-
jai teigia iššifravę runų ženklus ant
vokiečių požeminio bunkerio gele-
žinių vartų ir sužinoję, kur paslėptos
brangenybės, tarp kurių gali būti ir
Gintaro kambarys. Kaip pranešė
agentūrai ,,Interfax” paieškų projek-
to sekretorius spaudai Vladimir So-
kolov, prieš kurį laiką runų ženklų,
užrašytų ant požeminio bunkerio
,,Blindaž”, kuriame 1945 metas buvo
paskutinio Kenigsbergo komendanto
generolo Otto fon Lasch vadavietė,
kopijos buvo nusiųstos į Belgiją ty-
rimui.

Neseniai iš Belgijos gauta visų 88
runų ir slaptų ženklų, užrašytų ant
požeminio bunkerio įėjimo vartų
sąvarų iššifravimas. Tai nepaprastai
vertingas informacinis žemėlapis,
nurodantis, kad bunkeryje yra ant-
ras, apatinis aukštas, kurio patalpose
yra paslėptos brangenybės”, – pa-
reiškė V. Sokolov. Pasak jo, paieškos

dalyviai neabejoja, kad jie suras
brangenybes, tarp kurių gali būti ir
Gintaro kambarys. Dabar reikia pa-
tekti į sandėlius, kurie yra 14 metrų
gylyje po abejais bunkerio laiptais.

Kaliningrado centre jau ilgą lai-
ką grupė entuziastų-mėgėjų atlieka
paieškos darbus paskutinio Kenigs-
bergo vokiečių karinio komendanto
generolo fon Lasch požeminėje va-
davietėje. Patalpas sudaro du monoli-
tiniai blokai. Slėptuvės ilgis – 42
metrai, plotis – 15 metrų, gylis – 7
metrai. Patalpose yra 21 kambarys.
Bunkeryje buvo įvesta elektra, įreng-
tos ryšio, vandens tiekimo, kanaliza-
cijos, šviežio oro sistemos. 1945 metų
kovą vokiečių įgulos vadavietė atsi-
kėlė į šį bunkerį, kurį imta vadinti
miesto gynybos vadaviete. 1945 metų
balandžio 9 dieną čia atėjo sovieti-
niai parlamentarai ir pasiūlė vokie-
čių įgulai kapituliuoti. Generolas fon
Lasch sutiko nutraukti pasiprieši-
nimą.                                               BNS

MARGUMYNAI

Gintaro�kambario�paieškos�Kaliningrade

A † A
DANUTEI PRASAUSKIENEI

iškeliavus į Amžinybę, vyrui JUSTINUI, dukrai ALI-
NAI ir sūnui VIDUI su šeimomis, giminėms Kanadoje
ir Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.

Jonas Vaičys
Raimundas Kiršteinas

Ieva ir Vladas Malašauskai
Lilija ir Kostas Mačiuliai

Gydytojas Jonas Giedraitis. 
Gauta iš Ligijos Giedraitytės.

Gydytojas Jokūbas Mikelėnas.

A † A
STASYS DŽIUGAS

Mirė 2011 m. kovo 26 d.
Gimė 1919 m. gruodžio 6 d. Lietuvoje, Raseinių apskrityje,

Girkalnio valsčiuje, Juodkėnuose.
Gyveno Oak Lawn, anksčiau Čikagoje, Marquette Park ir

Brighton Park apylinkėse.
Nuliūdę liko: žmona Sofija Jankaitytė; dukra Judita Džiu-

gaitė su vyru Michael DiSantis ir kiti giminės Lietuvoje.
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui ir Lietu -

vių rašytojų draugijai, buvo „Draugo” administracijos ir spaus-
tuvės reikalų vedėjas, talkino redakcijai.

A. a. Stasys bus pašarvotas trečiadienį, kovo 30 d. nuo 3 val. p.
p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 31 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų, velionis bus palydėtas į Pal. J.
Matu laičio misijos bažnyčią, 14911 W. 127th  St., Lemont, kurioje
10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Stasys
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti Jėzuitų gimnazijoms Lietuvoje.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Sofia S. Pumputis, gyvenanti Downers  Grove, IL, kartu su
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��  Socialinių reikalų skyrius Le monte
maloniai kviečia kovo 30 d., trečiadienį,
1 val. p. p. atvykti į filmų popietę-susi-
tikimą su dokumentinių filmų kūrėju Ar -
vydu Barysu. Bus ro  domi naujausi re ži -
sieriaus darbai. Filmai ro domi PLC skai -
tykloje, šalia Bo čių menės.

��  Kviečiame visus į Pavasarinę mugę
Jaunimo centre! Mugė vyks 2011 m.
ba  landžio 2–3 dienomis  nuo 10 val. r.
iki 3 val. p. p.  Registruotis, stalus užsi -
sa  kyti ir daugiau informacijos ga lite
gauti tel. 773-778-7500 arba 773-
507-8692.

��  Balandžio 3 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro vakarinėje didžio-
sios salės dalyje vyks Lietuvos Dukterų
draugijos metinis narių susirinkimas.
Pirmininkė I. Grigaitienė apžvelgs Drau -
gi jos veiklą, bus aptariami Draugijos
dar  bai ir planai ateičiai. Pasivaišinsime
Draugijos narių pa ruoštomis vaišėmis ir
kavute.

��  Vydūno fondas kviečia visus į knygos
,,Vydūno fondui – 55” pristatymą šį sek-
madienį, balandžio 3 d., 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio lie -
tu vių centre, Lemont.  Knygos redaktorė
– Danutė Bindokienė. 

��  Ateitininkų Šalpos fondo metinis su -
važiavimas įvyks balandžio 9 d., šešta-
dienį, Ateitininkų namuose, Lemont.
Pradžia 4 val. p. p. Pasibaigus suvažia-
vi mui – 6  val. v. – pokylis. Vietas užsi -
sa kyti galima pas Pranutę Domanskie-
nę tel. 708-246-0049.

��  Metinis Jaunimo centro narių, rėmė -
jų ir aukotojų suvažiavimas vyks ba lan -
džio 10 d., sek madienį, 12 val. p. p.
Čiurlionio  galeri jo je, Jaunimo centre
(5620 S. Cla re mont Ave., Chicago, IL
60636). Kvie čiame kuo gausiau daly-
vauti ir pa reikšti savo nuomonę apie šio
lietuvybės centro išlaikymą. 

��  Pavasarinė madų paroda ,,Paukš -
čiams sugrįžtant” vyks sekmadienį, ba -
landžio 10 d., 12:30 val. p. p. Pasaulio
lie tuvių centro didžiojoje salėje. Da -
lyvauja lietuvių dizainerės Renata Liut -
kie nė ir Aušra Kasperiūnienė, lininius
rū belius vaikams pristatys ,,Sraigė”,
skraisčių kolekciją – ,,Art City 24”, švar -
kus ir paltus  – salonas ,,Christos Fur”.
Vietas pra šoma už sisakyti tel. 630-257-
8787 (PLC admi nistracija) arba tel.
708-485-0035 (Dai va Bačkus).

�� Dailininkės Gemos Duobaitės Phi  -
llips retrospektyvinė darbų paroda
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen tre
(5620 S. Claremont Ave., Chi cago,
IL) Atidarymas – balandžio 15 d.
7:30 val. v. Paroda veiks iki ge gužės
15 d. Atidaryme dalyvaus autorė.

��  Korp! Giedra kviečia į poeto Vytauto
Mačernio 90 m. gi mi mo minėjimą
Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL) 2011 m. ba-
landžio 17 d. 12:30 val. p. p. Prog-
ramoje: po e  to gyvenimo ir kūrybos vin-
jetė ir poezija. Režisierė, aktorė – Giedrė
Gillespie, aktoriai Vida Gilvy dienė, Linas
Umbra sas. Dainuos solistė Dalia Lie-
tuv nin kie nė. Faus to Strolios kūrinio
,,Paukščiai” premjera. Fleita gros Marija
Čyvaitė ir Daina Polikaitytė. 

��  Verbų sekmadienį, balandžio 17 d.,
Pasaulio lietuvių centro vakarinėje di-
džiosios salės dalyje (Lemont) Lietuvos
Dukterų draugijos narės pardavinės py-
ragus ir kito kius gardumynus. Prekyba
vyks nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Kvie-
čiame apsilankymu paremti Dukterų
draugiją. 

�� Jaunimo centro Moterų klubas Ver -
bų sekmadienį, balandžio 17 d., po šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje kviečia į
Centro kavinę pusryčių. Auka – 15 dol.

��  Lietuvių rašytojų draugija ge gužės 6
d., penktadienį, 7 val. v.  kvie čia į žur -
na listo Algio Vaške vičiaus knygos „Ame -
rika: ir tolima, ir artima” sutiktuves Čiur -
lionio galerijoje, Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Sutiktuvėse dalyvaus knygos autorius A.
Vaške vičius.

��  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) penktadieniais Gavėnios
me  tu 5 val. p. p. vyks Kristaus kančios
vietų, arba stočių (stacijų), aplankymo
apeigos lietuvių kalba.  

��  Prasidėjus registracijai į 2011 m. Či -
kagos maratoną (maratonas vyks 2011
m. spalio 9 d.), LR Generalinis konsu -
latas Čikagoje ir restoranas ,,Kunigaikš -
čių užeiga” kviečia maratono bėgikus
bur tis į vieningą lietuvių komandą ir re -
gis truotis siunčiant el. laišką adresu
agne@konsulatas.org arba skambinant
konsulato darbuotojai Agnei Vertelkaitei
tel. 312-397-0382, trump. nr. 204. Ži -
nutėje nurodykite savo vardą ir pavardę,
telefono numerį bei el. pašto adresą.
Prieš tai reikia užsiregistruoti oficialioje
renginio svetai nėje chicagomarathon.
com, su mo kėti dalyvio mokestį, o tik po
to tapti lietuvių komandos nariu.

��  Pranešame, jog Lietuvos Respublikos
(LR) generalinis konsulatas New York
balandžio 2–3 dienomis atliks konsulinę
mi siją Seattle, WA. Dėl registracijos
prašoma skambinti tel. 206-725-4576.
Dėl iš sa mesnės informacijos apie doku-
mentų pa teikimą prašome kreiptis į kon-
sulatą  el. paštu kons.niujorkas@urm.lt.
Prašoma užpildyti visas anketas ir pra  -
šymus (iš skyrus prašymą dėl paso) dar
prieš susi tinkant su konsuliniais parei -
gūnais; turėkite visų teikiamų dokumen-
tų kopijas. Kon sulinis mokestis moka-
mas grynaisiais pi nigais.

��  JAV LB Philadelphia apylinkės visuo-
tinis ataskaitinis susirinkimas vyks ba -
landžio 10 d. Šv. Andriejaus parapijos
sa lėje (1913 Wallace Str., Philadelphia)
po 10:30 val. r. lietuviškų šv. Mi šių.
Die   notvarkėje: valdybos pranešimai,
Kon trolės komisijos pranešimas, naujos
valdybos rinkimai, diskusijos.

��  Balandžio 10 d., sek madienį, 2 val.
p. p. (po rekolekcijų) Ma tulaičio na mų
sa  lėje (10 Thur ber Rd., Putnam, CT
06260) vyks Vasario 16-osios, Kovo 11
-osios ir JAV LB Rytinės Connecticut
apy  linkės gyvavimo 55 metų sukakties
mi nėjimas, ku ria me dalyvaus LR ge ne -
ra linis konsulas New York Val de ma ras
Sa rapinas.

IŠ ARTI IR TOLI...

BALSSI jau kviečia į vasaros kursus

Baltijos�studijų�vasaros�institutas�(The�Baltic�Studies�Summer�Institute�(BALSSI))
2011 m. birželio 13–rugpjūčio 5 d. kviečia�lankyti�intensyvius�lietuvių,�latvių�ir�estų
kalbų�kursus.�Jau�trečius�metus�iš�eilės�BALSSI�globos�Uni�ver�sity�of�Wisconsin-Ma�di�-
son� Rusijos,� Rytų� Europos� ir� Centrinės� Azijos� centras� (The� Center� for� Russia,� East
Europe�and�Central�Asia�(CREECA)).�

2011�metų� programoje� siūlomi� pirmųjų� ir� antrųjų�metų� lietuvių,� latvių� ir� es�tų
kalbų�lygiai,�taip�pat�bus�galima�klausyti�paskaitų�anglų�kalba�apie�Bal�ti�jos�šalių�istori-
ją,�kultūrą,�bus�rengiami�kultūriniai�renginiai,�susiję�su�Bal�ti�jos�šalimis.��Daugiau�infor-
macijos�apie�stipendijas,�taip�pat�paraiškų�formas�ga��lite�rasite�BALSSI�internetiniame
puslapyje:�http://www.cre�eca.wisc.�edu/bal�ssi/�

Registracijos į kursus pabaiga – 2011 m. balandžio 11 d. Dėl�išsamesnės�infor-
macijos� apsilankykite� BALSSI� tinklalapyje:� http://creeca.wisc.edu/balssi/� arba� kreip-
kitės� į� BALSSI�programos� koordinatorę�Nancy�Heingartner� el.� paštu:�balssi@creeca.
wisc.edu�arba�tel.:�1-608-262-3379.

Čikagos�lituanistinėje�mokykloje�įvyko�susitikimas�su�dokumentinių�filmų�kūrėju�Ar�-
vydu�Barysu. Mokiniai�su�įdomumu�žiūrėjo�režisieriaus�sukurtą�filmą�,,Palanga.�7�bangos”.
Po�filmo�peržiūros�jaunieji�žiūrovai�domėjosi,�kaip�kuriami�filmai,�kaip�režisierius�pasirenka
temas.�Baigiantis�susitikimui�režisierius�mokiniams�padainavo�savo�kūrybos�dainą.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Rašytojos Alės Rūtos pagerbimo šventė 
ba  landžio 17 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 

Čiurlionio ga le rijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Cla remont Ave., Chica go, IL 60636) 

Programoje: poetės Eglės Juod val kės paskaita apie rašytojos kūrybą; profeso-
riaus, dramaturgo, režisieriaus Kęs tučio Nako, Alės Rūtos brolio sū naus, sukurtas fil-
mas ir prisiminimai apie tetą. Programai vadovaus aktorė Aud rė Bud rytė-Nakienė. 

Literatūrinę po pietę rengia ir visus gausiai da ly vauti kviečia Lietuvių rašytojų
draugija.

A.�a.�Stasys�Džiugas�buvo� ilgametis
Lietuvių�rašytojų�draugijos�valdybos�na-
rys,� išleido� knygų� vaikams,� bendradar-
biavo�JAV�lietuvių�spaudoje,�aktyviai�da-
lyvavo� JAV�LB�veikloje:� 1967–1970� me-
tais� buvo� JAV�LB�Krašto� valdybos� narys,
1979–1981� – Tarybos� narys,� 1972� m.� –
Lietuvių�Fondo�valdybos�narys,�1973�m.
buvo� Pasaulio� Lietuvių� Bendruomenės
valdybos�nariu,�1973–1978�administravo
žurnalą�,,Pasaulio�lietuvis”.�1975–1993�m.
S.� Džiugas� buvo� dienraščio� ,,Draugas”
administracijos� ir� spaustuvės� reikalų
vedėjas,�talkino�redakcijai.�

S.�Džiugas�buvo�žinomas�bibliofilas:
rinko� knygas,� savo� lėšomis� siuntė� jas� į
Lietuvos� bibliotekas,� daug� jų� dovanojo

Gegužės�21�d.�7�val.�v.�
Labdaros�vakaras,�

skirtas�Kupiškio�etnografinio�muziejaus�
ruošiamam�projektui�

,,Garsioji�Babickų�giminė”�paremti�

Programoje – Audrės Budrytės monospektaklis 
,,Une Baye”. 

Vakaras rengiamas Lietuvių dailės mu ziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont.

Rengėjai�Lietuvių�meno�draugija.�
Informacija�tel.�630-971-9730.

Unė�
Babickaitė-Greičiūnienė

2011 m. kovo 26 d. Čikagoje mirė
rašytojas, visuomenės veikėjas, 

ilgametis�Lietuvių�rašytojų�draugijos
valdybos�narys

sTasys džiuGas.

A.�a.�S.�Džiugas�gimė�1991�m.�gruo-
džio�16�d.�Juodkėnuose,�Raseinių�apskri-
tyje.

Nacionalinei� Martyno� Mažvydo� bib-
liotekai�Vilniuje.� Raseiniuose� įsteigtas� S.
Džiugo�knygų�fondas,�rašytojui�suteiktas
Raseinių�piliečio�garbės�vardas.

,,Draugo” info


