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Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama oficialiai
paskelbė sieksiąs antros prezidento
kadencijos. Prezidentas oficialų pa-
reiškimą paskelbė savo rinkimų
kampanijos svetainėje, kurioje buvo
paviešintas vaizdo įrašas.

Prezidentas taip pat išsiuntinėjo

laiškus savo rėmėjams, kuriuose tei-
gė sieksiąs antros prezidento kaden-
cijos 2012 metais. Tokio pranešimo
jau laukta kurį laiką. Baltųjų rūmų
pareigūnai teigė šią savaitę užpildy-
sią reikiamus dokumentus federali-
nėje rinkimų komisijoje.

Balandžio 14 d. turėtų oficialiai

prasidėti lėšų rinkimo kampanija. B.
Obama aukas rinkimams ketina pra-
dėti rinkti Čikagoje. Politikos apžval-
gininkai numato, kad per B. Obama
priešrinkiminę kampaniją bus su-
rinkta iki šiol didžiausia milijardo
dolerių suma.

Lietuvos Seimo narys E. Zingeris liudijo JAV Kongrese

B. Obama sieks antrą kartą tapti JAV prezidentu

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms
gimimo metinėms išleista 50 litų kolek-
cinė sidabrinė moneta – 6 psl.

Frankfurtas (ELTA) – Balandžio 6–9 dienomis
Vokietijoje vyksiančioje Frankfurto muzikos mugėje
Lietuvai atstovaus Muzikos informacijos ir leidybos cen-
tras. Jis pristatys naujausią bei populiariausią savo ga-
mybą: klasikų ir dabarties kompozitorių partitūras, lie-
tuvių muzikos chorui, fortepijonui, vargonams, fleitai,
smuikui, altui, violončelei antologijas, kitus leidinius.
Kaip ir kasmet nuo 2004 metų, Lietuva savo leidinius
pristatys bendrame Baltijos muzikos leidėjų stende
kartu su Latvijos ir Estijos muzikos leidyklomis.

Frankfurto muzikos mugė, kurioje dalyvauja dau-
giau nei 1,500 bendrovių, o lankytojų skaičius siekia
80,000, yra viena didžiausių muzikos mugių pasaulyje.
Daugiau nei du trečdaliai dalyvių ir daugiau nei ketvir-
tadalis lankytojų į mugę atvyksta iš svetur. Tai didžiau-
sias pasaulyje muzikos instrumentų gamintojų rengi-
nys, bet nemažiau svarbią vietą mugėje užima natų lei-
dyba, kompiuterinės muzikos programos bei įvairūs
priedai – visa, kas susiję su gyvu muzikavimu.

Mugės programoje numatyta daugybė renginių,
įvairių žanrų koncertų, pokalbių, diskusijų, pristatymų.
Frankfurto muzikos mugėje teikiama net keletas tarp-
tautinių ir Vokietijos apdovanojimų muzikos srityje.
Garbingiausia Frankfurto muzikos premija šįmet skirta

pasaulinio garso operos solistei mecosopranui Anne
Sofie von Otter. Frankfurto muzikos premiją, teikiamą
jau beveik 30 metų, pirmasis 1982 metais pelnė Latvijos
smuikininkas, orkestro ,,Kremerata Baltica” vadovas Gi-
don Kremer.

Frankfurto muzikos mugė yra viena didžiausių muzikos mugių
pasaulyje.

URK pirmininkas E. Zingeris (d.) Atstovų rūmų nariui H. Berman rodo žemėlapį, paro-
dantį kaimyninėse valstybėse planuojamų statyti atominių elektrinių vietas.

LLRR  aammbbaassaaddooss  JJAAVV nuotr.

Washington, DC (LR ambasada
Washington, DC) – Seimo užsienio
reikalų komiteto pirmininkas Ema-
nuelis Zingeris balandžio 1 d. Wa-
shington, DC liudijo bendruose JAV
Atstovų rūmų Užsienio reikalų ko-
miteto Europos ir Eurazijos pakomi-
tečio bei Afrikos, Pasaulinės sveika-
tos ir Žmogaus teisių pakomitečio or-
ganizuotuose klausymuose dėl žmo-
gaus teisių padėties Baltarusijoje. 

E. Zingeris supažindino JAV
kongreso narius su 2010 m. gruodžio
29 d. Lietuvos Respublikos Seimo
Užsienio reikalų komiteto klausymų
dėl įvykių Baltarusijos prezidento
rinkimuose ir po jų metu pristatytais
faktais. Jis pažymėjo, kad JAV ir ki-
tos tarptautinės bendruomenės na-
rės privalo paremti pilietinės visuo-
menės kūrimąsi ir demokratinius
pokyčius kaimyninėje Baltarusijoje,
kuri vis labiau lieka viena iš pasku-
tiniųjų diktatūrų Europoje. 

Klausymuose taip pat liudijo
JAV Valstybės sekretorės padėjėjo
pavaduotojas Rusijai, Ukrainai, Mol-
dovai ir Baltarusijai Daniel A. Rus-
sell, nevyriausybinio instituto Free-
dom House vykdomasis direktorius
David Kramer ir nevyriausybinio
instituto Carnegie Endowment for
International Peace direktoriaus pa-
vaduotojas  Matt Rojansky. 

Klausymu metu buvo iškeltas
Lietuvos pašonėje ketinamos statyti
atominės elektrinės saugumo klausi-
mas. JAV Atstovų rūmų narys Grego-
ry Meeks paprašė Daniel A. Russell
pranešti, kas Valstybės departamen-
tui žinoma apie Baltarusijos planus
ir ar planuojama elektrinė atitinka

tarptautinius saugumo reikalavimus. 
E. Zingeris tą pačią dieną aktua-

lius Lietuvai užsienio politikos klau-
simus taip pat aptarė su vyriausiu de-
mokratų partijos nariu Atstovų rūmų
užsienio reikalų komitete Howard Ber-
man bei Atstovų rūmų Asignavimų
komiteto nariu Mario Diaz-Balart. 
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Dar� taip� neseniai� rašėme� apie
didelio�dėmesio�tiek�JAV,� tiek�Ame-
rikos� lietuvių� visuomenėje� sulauku-
sią� Daivos� Markelis� autobiografinę
knygą� ,,White� Field,� Black� Sheep“
(University� Chicago� Press,� 2010).� O
šiandien�nespėjame�skaityti�recenzi-
jų� didžiausiuose� JAV� dienraščiuose
apie� Rūtos� Šepetys� knygą� paaug-
liams� ,,Between� Shades� of� Gray“
(Philomel,� 2011).� Paskutinėmis� ži-
niomis,�šią�pirmąją�R.�Šepetys�knygą
gerai� įvertino� ir� ,,The� New� York
Times“.� Ateinančią� savaitę� pasiro-
dysiančiame� dešimties� labiausiai
perkamų� knygų� sąraše� R.� Šepetys
knygai,� atrodo,� bus� paskirta� 8-oji
vieta.� Šią� savaitę� autorė� lankosi� Či-
kagoje�ir�jos�apylinkėse.�Norintys�su
ja�susitikti�kviečiami�apsilankyti�,,Sie-
tuvos“� draugovės� rengiamame� va-
kare�š.�m.�balandžio�8�d.�7�val.�v.�Dai-
lės�muziejuje,�Pasaulio� lietuvių�cen-
tre,� Lemont.� Apie� kitus� R.� Šepetys
susitikimus� su� skaitytojais� rasite� jos
el.�svetainėje�www.rutasepetys.com

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis DDUU  PPOOŽŽIIŪŪRRIIAAII

Visagino atominės elek-
trinės (AE) projektas šių
metų kovo mėnesį įgijo

visai naują kontekstą. Po kovo 11
dieną Japoniją nusiaubusio že-
mės drebėjimo ir cunamio, kai
buvo pažeistos atominės elek-
trinės, pasaulis iš naujo pradėjo reikšti susirūpinimą šių
elektrinių saugumu. Tačiau pasaulio reakcija, raginimai
iš naujo peržiūrėti atominės energetikos plėtrą ir jėgai-
nių saugumo reikalavimus nė kiek nesutrikdė Rusijos
prezidento Vladimir Putin ir Baltarusijos prezidento
Aleksandr Lukašenka. Susitikę Minske kovo 16 dieną abu
prezidentai sutarė, kad Rusija suteiks 6 mlrd. JAV dole-
rių paskolą Baltarusijoje, prie pat sienos su Lietuva, įgy-
vendinamam Astravo AE projektui. Dar vieną, Baltijos
AE, projektą Rusija įgyvendina Kaliningrado srityje. Vi-
suose trijuose regiono AE projektuose lieka daugybė ne-
atsakytų klausimų. Šiandien niekas negalėtų tiksliai pa-
sakyti, kaip pasiseks juos įgyvendinti. Tačiau aišku vie-
na: rusai stumia į priekį savus projektus visomis įmano-
momis ir neįmanomomis priemonėmis.

O ką galime pasakyti apie Lietuvos Vyriausybės ir
jos energetikos politikai diriguojančios prezidentės Da-
lios Grybauskaitės veiksmus? Vyriausybės atstovai Balti-
jos ir Astravo AE projektus ilgai vadino kaimynų viešųjų
ryšių akcija. Šiuo metu lyg ir pradėtas reikšti susirūpini-
mas, tačiau energetikos ministras Arvydas Sekmokas net
ir dabar netiki, kad AE projektas Baltarusijoje bus rimtai
įgyvendinamas. Ar Lietuvos vadovų veiksmai ir vertini-
mai yra tinkami šiomis aplinkybėmis? Ar nepasiduo-
dama iliuzijoms, taip pat ir dėl savos AE statybos ateities?
Ar padėtis valdoma, ar numatomi kiti strateginiai keliai,
visais atvejais užtikrinantys Lietuvos energetinę neprik-
lausomybę?

Energetikos ministras A. Sekmokas, kalbėdamas
Seime kovo 17-ąją, reiškė įsi-
tikinimą, kad Baltarusija savos
AE nestatys. Argumentai – „ne-
sugriaunami”: šalis neturi ato-
minės energetikos patyrimo,
prižiūrinčios institucijos, ati-
tinkamo įstatymo ir t. t. Tačiau

po A. Lukašenka ir V. Putin susita-
rimo akivaizdu, kad AE čia staty-
tų ne Baltarusija, o Rusija, turinti
didžiulę AE statybų patirtį. Apie
įstatymo nebuvimą ar institucijos
trūkumą tokioje valstybėje kaip
Baltarusija nė neverta kalbėti: tai

gali atsirasti per vieną naktį. Kovo 23 dieną A. Sekmoko
pareikštos mintys, kad Lietuva gali užblokuoti Baltaru-
sijos AE statybą priimdama savo nacionalinį įstatymą,
kurio esmės ministras neatskleidė, panašios į išsigalvo-
jimą ar net kliedesius. Ne mažiau iliuzinė atrodo ir mi-
nistro minėta Europos Sąjungos (ES) direktyva, kuri esą
sustabdytų Baltarusijos planus. Kol kas būtų sunku įsi-
vaizduoti tokios direktyvos turinį ir tai, kad ją svarstytų
ir jai pritartų dauguma ES valstybių.

Kovo 25 dieną pranešta, kad Briuselyje posėdžiavusi
Europos Vadovų Taryba pritarė Lietuvos prezidentės siū-
lymams, kuriais siekiama padidinti atominės energeti-
kos saugumą ES kaimynystėje esančiose ir planuojamose
statyti elektrinėse: ES iš kaimynių valstybių reikalaus at-
likti tuos pačius patikimumo testus, kaip ir ES narėse.
Prezidentė taip pat paragino ES valstybes prisidėti prie
Lietuvos pasiūlymo nepirkti elektros energijos iš jėgai-
nių, kurios neužtikrina aukščiausių saugumo reikalavi-
mų. Kol kas neaišku, ar pastaroji nuostata bus įrašyta į
koncepciją, kuri turės apibrėžti, kaip ES branduolinės
saugos reikalavimai turės būti taikomi gretimoms vals-
tybėms. Tačiau grėsmė, kad elektra nebus perkama, gali
kiek paveikti nebent AE Kaliningrado srityje statybą, nes
energetiškai atskirtame anklave didelė jėgainė neturėtų
prasmės. Tuo metu Baltarusija, statydama jėgainę, gali
suvartoti daug elektros energijos, be to, šios šalies AE
būtų įtraukta į Rusijos energetinę sistemą. Iš tokios sis-
temos perkant elektros energiją nustatyti, kad elektros
srovė atkeliauja iš konkrečios elektrinės, kaip žinoma,

neįmanoma.
Ministras pirmininkas An-

drius Kubilius ir energetikos
ministras A. Sekmokas rodo en-
tuziazmą, kalbėdami apie Visa-
gino AE projektą, tačiau skep-
tikų balsai       Nukelta į 9 psl.

Atominė karštligė
SAULIUS SPURGA

Smarkiai didėja tikimybė,
kad Lietuva bus apjuosta
branduolinių jėgainių Ka-

raliaučiaus srityje ir Baltaru-
sijoje. Kovo mėnesį Rusija ir Bal-
tarusija pasirašė tarpvyriausy-
binį susitarimą dėl bendradar-
biavimo statant atominę jėgainę
Astrave, Baltarusijoje, maždaug
50 kilometrų nuo Vilniaus. 2,4
tūkst. megavatų galios dviejų
reaktorių atominę elektrinę iki
2018 metų turėtų pastatyti Rusijos
įmonė „Atomstrojeksport”.

Sunku įsivaizduoti mažiau džiuginančių žinių, ypač
šiomis dienomis, kai nelaimė Fukušimoje primena bran-
duolinių jėgainių sukeliamus pavojus ir kad nelaimės
gali įvykti techniškai pažangiausiose šalyse. Tikrai yra
pagrindo rūpintis. Padėties negerina saviplakos prover-
žis bei užuominos, kad Lietuvos valdžia netinkamai įver-
tino pavojų, savo neveiksmingumu kažkaip pražiopsojo
progą sustabdyti reaktorių statybą. Prezidentei ir prem-
jerui priekaištaujama, kad jie bandė apsimesti, neva nie-
ko nevyksta, ir kad tas tikrovės neigimas rodė strateginio
mąstymo stoką. Atseit Lietuvos valdžia sugadino reika-
lus savo nekompetentingumu. Šie priekaištai nėra pag-
rįsti.

Baltarusija seniai skelbia ketinanti statyti jėgainę.
Bet ketinimai – vienas dalykas, o jų įgyvendinimas – ki-
tas. Tai puikiai žino Lietuva, kuri jau dešimt metų kalba
apie naują atominę elektrinę, nors kol kas nepajudėta iš
mirties taško. Iš esmės dėl lėšų stokos. Baltarusijos pa-
dėtis panaši. Ji neturi pakankamai pinigų pati statyti
jėgainę, ir nebuvo aišku, iš kur gaus tiek pinigų. Mažai
kas manė, jog Vakarų bendrovė investuos milijardus
eurų į diktatūrą, o didėjantys Rusijos ir Baltarusijos ne-
sutarimai leido manyti, kad Kremlius neskubės palaikyti
Aleksandr Lukašenka planų. Anksčiau nebuvo galima
numatyti, kad Maskva išties pagalbos ranką, tačiau da-
bar keistokai skamba energetikos ministro Arvydo Sek-
moko pastaba, kad „kalbėti apie realias statybas šian-
dien, matau, rimto pagrindo nėra”, nes leidimai statyti
dar neišduoti. Pats Rusijos premjeras Vladimir Putin nu-

vyko į Baltarusiją pasirašyti
sutarties, tad leidimo greit
sulauksime.

Kritikai neklysta, nurody-
dami, kad Lietuvos valdžiai ten-
ka šiek tiek atsakomybės už da-
bartinę padėtį. Bet didžioji klaida
buvo padaryta prieš kokį dešimt-
metį, kai dėl tuometinio prezi-
dento ir Vyriausybės neveiks-
mingumo buvo praleistas tinka-
miausias laikas statyti jėgainę.
Tada būtų buvę lengviau rasti in-
vestuotoją. Be to, sakoma, kad

Baltarusijos jėgainės užduotis – užkimšti po Ignalinos
atominės elektrinės uždarymo Rusijos energetiniame
žiede atsiradusią skylę. Dėl to esą statoma Astrave, o ne
kur nors arčiau Ukrainos, kur neišplėtotos elektros jung-
tys reikalautų dar daugiau investicijų. Jei tai tiesa, tai
negebėjimas laiku pradėti naujos jėgainės statybos atvė-
rė duris planuojamai Astravo jėgainei.

Būtų gerai, jei Lietuva turėtų stebuklingą lazdelę, ku-
ri priverstų Maskvą ir Minską atsižvelgti į mūsų intere-
sus. Deja, Lietuva neturi nei tokios lazdelės, nei jokių
realių svertų Rytų kaimynams paveikti. Realių svertų
neturi ir Europos Sąjunga (ES) bei JAV. Be to, kiekviena
valstybė turi teisę nutarti, kaip ji tvarkys savo energeti-
kos ūkį. Praėjusią savaitę atsakingas Europos Komisijos
atstovas Artur Runge-Metzger priminė, kad „kiekviena
šalis sprendžia pati, ir mes turime gerbti šį pasirinkimą.
Vienos tiesia dujotakius, kitos stato atomines jėgainės, ir
tai suprantama”. Būkime atviri. Lietuva neleistų Balta-
rusijai vetuoti savo branduolinės jėgainės statybos.

Šalys kaimynės nėra visiškai bejėgės. Jos gali rei-
kalauti, kad statoma nauja jėgainė atitiktų saugumo rei-
kalavimus, kad būtų parengta tinkama poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) ataskaita, kad statybos darbai būtų tin-
kamai prižiūrimi. Galima siūlyti ir kitų priežiūros prie-
monių. Premjeras Andrius Kubilius sveikino ES spren-
dimą atlikti „atsparumo testus” (stress tests) visose ES
veikiančiose elektrinėse ir ragino, kad testai būtų taiko-
mi ir gretimose valstybėse planuojamoms statyti jėgai-
nėms. Premjeras taip pat siūlys                Nukelta į 9 psl.

Saviplakos
proveržis

KĘSTUTIS GIRNIUS
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Dievo Gailestingumo metais
primename tikintiesiems, kad
pagrindi nė Dievo savybė yra

Jo Gailestin gu mas. ,,Dievo gailestin-
gumas nuo am žių beldžiasi į žmo-
gaus širdį, su žeistą nuodėmės, sle-
giamą kančios, nevilties ir baimės.
Jis drąsina, guo džia, ragina pasiti-
kėti Viešpaties ge rumu ir meile”
(Kardinolas Bačkis, ,,Gany tojo laiške
Dievo Gailestin gu mo me tams’’, 2011
m. sausio 6 d.). 

Savo kasmetinę kelionę į Pietų
Ameriką papildžiau dar viena misija.
Jau keturioliktą kartą globojau Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo suvažia -
vimą, šiemet vykusį 2011 m. vasario
11–16 d. Buenos Aires, Berisso ir Ro -
sario (Argentina), apie kurį išeivijos
spaudoje rašė Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės ir PLJS valdybos na-
rys Juan Ignacio Fourment Kalvelis.
Šia proga taip pat lankiausi įvairių
Lietuvių Bendruomenių surengtose
Vasario 16-osios šventėse Pietų Ame-
rikoje – Berisso, Rosario, Montevideo
ir Sao Paulo miestuose.

Tačiau ne apsilankymas Nepri -
klausomybės minėjimuose tapo ma -
no naująja misija, o kelionės į Mon -
tevideo (Urugvajuje) ir Limos (Peru -
vijoje) užmiesčius, aplankant ten
kalin čius lietuvius. Apie juos sužino-
jau iš Limoje gyvenančio lietuvio,
kuriam pagailo į narkotikų didžiųjų
,,tūzų” verslininkų spąstus pateku-
sių tėvynainių. Prie Montevideo
esančiame kalėjime sėdi bent vienas
lietuvis, San Paulo – gal 12, o Limos
kalėjime sėdi iki 30 vy rukų ir mote-
rų, kurių amžiaus vi durkis – apie
22–23 metai. 

Mintis aplankyti kalinius kilo
gavus elektroninį laišką iš Limos
lietuvio. Savo laiške 2010 m. gruo džio
mėnesį jis parašė PLB valdybai apie
apgailėtiną būklę jaunų lietuvių,
kurie daugeliu atvejų buvo suve džio -
ti ir apgauti – tapo didžiųjų nar ko-
tikų verslo interesų aukomis. Gali
būti, kad ne kiekvienas tuo pa tikės.
Jaučiu, kad taip yra dėl to, kad visuo -
menėje sukerojęs sekuliarizmas, ją
veikianti žiniasklaida, filmai ir mate-
rialistinis gyvenimo būdas įdie gė
tam tikrą cinizmo jausmą, kuris daž-
nai nustelbia atjautą kitiems. Kur
dingo gailestingumas? 

Ekonomines krizės pasekmės vis
dar stumia lietuvius masiškai emi-
gruo ti į svetimus kraštus. Daugybė
emigrantų atsirado Anglijoje, Airi -
joje, Ispanijoje, nesitikėję, kad bus
taip sunku ir svetur užsidirbti duo-
ną. Jau rašyta apie prekybą žmonė-
mis, ypač jaunomis moterimis, jų
parda vimą prostitucijos verslui sve-
timuo se kraštuose. Taip ir šie, dabar
kalintys Pietų Amerikoje lietuviai,
buvo ,,greito dolerio” sugundyti, de-
ja, net išnaudojami.

Nelaimė daugumai jų prasidėjo
per malonias, naujas, net lietuviškas
pažintis, kai draugiškon kompanijon

pakviesti sužinojo apie dideles su -
mas, kurias galėtų užsidirbti, – ,,tik”
nukeliavę į Pietų Ameriką. Aišku,
atgal reikės vežti tam tikrą lagaminą.
Kiti žinojo, kad reikės vežti nele-
galias prekes, narko tikus ar net juos
nuryti, kad leng  viau prasmuktų pro
apsaugą oro uos  tuose. Visų šių kali-
nių patirtis labai panaši. Jie pasako-
jo, kad iš nepažįstamo, bet labai ma-
lonaus asmens gaudavo pinigų už
skrydį, užsakytą viešbučio kambarį,
vėliau kelionės me tu susilaukdavo
skambučio arba fakso, gaudavo bi-
lietą skristi į dar kitą vietą. Kelionės
pabaigoje buvo įteikiamas paketukas
arba portfelis, su kuriuo tuomet rei-
kėjo vykti į oro uostą skrydžiui atgal
į Europą. Lietuviui ar lietuvei tik
įkėlus koją į oro uosto terminalą, pri-
sistato policija. Nusiveda, tardo, ran-
da narkotikus. Kaip tyčia. Kodėl?
Nes, matyt, tuo metu didesniais kie -
kiais narkotikus vežantys didesni
,,tūzai” lengviau praslenka pro kitų,
papirktų pareigūnų primerktas akis.
Teisybė? Šiuos faktus patvirtinta
kon  sulinės tarnybos ir nepapirktos
policijos pareigūnai. Tie lietuviukai,
kaip ir visi kiti, kurie perveža nar-
kotikus, vietinių yra vadinami ,,bur-
ros” – asilais.

Kokia jų ateitis? Už narkotikų ve-
žimą skiriama 8–10 metų kalėjimo.
Norint suma žinti baudą iki dvejų-tre-
jų metų, rei kia advokatų, kuriems ap-
mokėti pini gų lietuviai patys neturi.
Valdžia pa skiria vietinius advoka-
tus, kuriems kuo ilgiau byla tęsiasi,
tuo daugiau naudos. Lietuviai kalė-
jime turi tik tai, ką vežėsi vykdami į
oro uostą. Ka liniams neparūpinamas
net čiuži nys, pats kalinys turi jį nusi-
pirkti. Sunau doję muilą ir papras-
čiausius reikmenis, kuriuos vežėsi na-
mo, nebeturi iš ko naujų nusipirkti. 

Aplankiau ir vyriškį, kalintį prie
Montevideo, ir daugiau kaip 30 lietu-
vių prie Limos esančiame vyrų ka -
lėjime. Gavau leidimą jiems atskirai

laikyti Mišias, su jais pasikalbėti,
išklausyti išpažinčių. Be galo sunku
buvo matyti slegančią aplinką, jų vie-
nišumą. Paveikė mane ir jų ašaros,
man palaiminus juos ir jų gimines
Lietuvoje ir kraštuose, iš kurių jie
išvyko ieškoti laimės. Vieni gimi-
nėms gėdijasi pranešti, kas jiems nu-
tiko, kiti ne turi iš ko nusipirkti po-
pieriaus ir pašto ženklų laiškui pa-
rašyti namo.

Vienintelė Lietuvos Respublikos
ambasada Pietų Amerikoje, esanti
Buenos Aires, Argentinoje, taip pat
neturi lėšų, kurias galėtų skirti kali -
nių padėčiai pagerinti, jau nekalbant
apie bilietų grįžimui į namus parū -
pinimą. Kiek žinoma, tarp Lietuvos
ir Pietų Amerikos valstybių nėra pa-
sirašytos su tartys dėl kalinių grąži-
nimo ar są lygų advokatų apmokė-
jimui, stengian tis trumpinti jų bau-
dos atlikimo laiką. 

Kas darytina? Artimiausiu laiku
tarsimės su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis, bus stengiamasi
lietuvių kalinių padėtį kaip nors pa -
lengvinti, paskleisti jaunimui žinią,
atbaidant nuo tokios veiklos. 

Prisimenu, gal prieš 20 ar dau-
giau metų matytą Kanados valdžios
plakatą Toronto oro uoste, kuriame
buvo ryškiai parašyta: ,,Valdžia ne-
gins ir neužtars tavęs, jei pakliūsi už
grotų dėl narkotikų.” Tad ar verta
būti ,,asilais”!? 

Prel. Edmundas Putrimas – Lie-
tuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuvių sielovadai.
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Naujoji misija 
Pietų Amerikoje
Prel. EDMUNDAS PUTRIMAS

LLAAIIŠŠKKAAII  

Prel. E. Putrimas laiko lietuviškas Mišias
P. Amerikoje kalintiems lietuviams.

Prie Montevideo esančiame kalėjime sėdi bent vienas lietuvis, San Paulo – gal 12, o
Limos kalėjime sėdi iki 30 vy rukų ir moterų. 

ŠiĄ VaSaRĄ Penki lieTUViai
ŠVenČia 90 MeTŲ aMŽiaUS

SUkakTĮ

Į Sunny Hills, FL per maždaug
ketvirtį šimtmečio praleisti senatvės
dienas suvažiavome daugiau nei šim -
tinė lietuvių pensininkų. Visi mes čia
ką nors veikėme ir dar tebeveikiame,
„Drauge” ir keliuose ki tuose išeivijos
laikraščiuose šimtus kartų buvome
aprašyti. Čia tegimdavo tik vienas ki-
tas kūdikis, o laidotuvių vis gau sėjo,
ypač į XXI šimtmetį įžengus. „Sodybų
tuštėjimo metų” akivaiz doje ėmėme
džiūgauti ilgesnio amžiaus sulaukę,
ilgaamžius sveikinti ir linkėti „šimto
metų”.

Paaiškėjus, kad 1921 metais gi -
mu sieji Sunny Hills įsikūrė net de -
vyni žmonės, jų visų 80-tas gimtadie-
nis iškilmingai buvo atšvęstas 2001
m. kovo 25 d., trijų sukaktuvininkų
datoms jau praėjus, šešių gimtadie -
niams artėjant. Tą sekmadienio po -
pie tę aštuoniasdešimtmečius pa-

gerbti į puotą susirinko apie 70 žmo-
nių, bu vo perskaityta daug sveikini-
mų iš Detroit, vieną sukaktuvininką
svei ki no Lietuvos Respublikos prezi-
dentas, o dar viena sukaktuvininkė
gavo sveikinimą iš Popiežiaus. Puo-
tau da mi gėrėme šampaną, klausė-
mės gra žių linkėjimų, berods, kai ku-
rie dar ir šokome! Čia rašantis, vie-
nas iš su kaktuvininkų, iškilmes ap-
rašė „Drau  go” dienraštyje.

Kaip sparčiai dienos, mėnesiai ir
metai ima bėgti, kai įžengi senatvės
zonon, žinome tik tie, kurie jau čia
atsidūrėme! Taip tas dešimtmetis ir
praūžė, nebespėjant vis naujų metų
skaičiuoti. Deja, keturi iš mūsų ben-
draamžių 2011-tųjų nesulaukė. Tai
Petras Mackus, miręs 2007 m. gegu-
žės 5 d.; Vytautas Beleckas – 2009 m.
kovo  8 d.; Vincas Žebertavičius – 2010
m. kovo 29 d. ir Viktorija Dėdinienė –
2010 m. birželio 4 d. Palinkėkite jiems
švie sios amžinybės!

Iš 1921 metais gimusiųjų likome
šis penketukas: Agnė Laurinaitytė-
Sovis (g. kovo 2 d.), Alfonsas Nakas

(g. kovo 3 d.), Jurgis Savaitis (g. ba -
landžio 22 d.); gilios senatvės su lau kę
Jurgis ir Laima Savaičiai prieš keletą
metų išvyko į Pennsylvania valstiją
gyventi arti vaikų, bet vis tiek Savai-
čius laikome savais žmo nėmis; Albi-
nas Strazdis (g. gegužės 10 d.) ir Emili-
ja Žalkauskaitė-Poulik (g. liepos 21 d.).

Kadangi ilgesnes ar trumpesnes
1921 metais gimusiųjų mūsų telkinio
žmonių biografijas paskelbiau, kai
šventėme 80 metų sukaktis, jų čia ne -
bekartosiu. O mane patį, apie save
tuo met išdrįsusį parašyti tik ketu  -
rias dešimt keturiais žodžiais, 90-
mečio proga „Drauge” pristatė vie-
nas iš pačių spalvingiausių laikraš-
čio skiltininkų dr. Romualdas Kriau-
čiūnas. Ačiū jam!

Kaip Šiaurės Amerikoje žmonės
gyveno 1921 metais, man šį tą atsklei-
džia vaikų parūpinta knygelė, kai
švenčiau 80-tąjį gimtadienį. Ji pava  -
dinta „Pages of  Time/1921” („Laiko
lapai/1921”). Joje išspausdintas tų
metų kalendorius (įdomu, kad tų me -
tų savaitės dienos sutampa su šių

metų savaitės dienomis, tad man
paaiškėja, kad gimiau ketvirtadienį),
rašoma apie politines partijas, auto-
mobilius, iliustruota žmonių nuo-
traukomis. Bene įdomiausia – kai
kurios kainos, pvz., vidutinio dydžio
šeimos namas tuomet kainavo 7,019
dolerių, naujas automobilis – 420 dol.,
kepalas (neparašyta, kokio svorio) –
10 centų, vidutinis vyro metinis už -
darbis – 2,134 dol. Neradau nuorodos
apie metinį laikraščio prenumeratos
mokestį, bet tikriausiai jis buvo irgi
mažesnis negu Anno Domini 2011.
Šios kelios nuorodos byloja, kad tuo -
met būta „gerų laikų”. Bet ar būta?

Baigdamas sveikinu visus savo
bendraamžius sukaktuvininkus, jau
gerokai panirusius į gilios senatvės
erą. O taip norėtųsi pridėti žodžius,
„Draugo” kone kasdien skelbiamuo-
se mirties pranešimuose, kad savo
bendraamžiams „reiškiu gilią užuo-
jautą ir kartu liūdžiu...” Juk argi mes
ne prie amžinybės slenksčio?..

Alfonsas Nakas
Sunny�Hills,�FL
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Sunny�Hills,�FL

Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji

Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją mi -
nėjome ir šventėme š. m. kovo
13 d., pradėdami šv. Mišiomis

11 val. ryte Šv. Teresės parapijos baž-
nyčioje. Al girdas Savickas ir tauti-
niais drabu žiais pasipuošusios Valė
Zubavičienė ir Julija Čepukienė gar-
bingai įnešė Lietuvos trispalvę. Šv.
Mišias už Lietuvos laisvės kovotojus
koncelebravo du kunigai. Parapijos
klebonas msgr. Francis Szczykuto-
wicz pasakė gražų pamokslą, pasvei-
kino parapijiečius ypatingos šventės
proga. Gie dojo „Antros jaunystės”
choras, var  go  navo G.  Beleckienė.

Trečią valandą po pietų visi rin -
kosi į parapijos salę. Susirinkusius
pasveikino Sunny Hills LB vicepir -
mininkas Algirdas Nakas, priminda-
mas sunkų lietuvių tautos kelią į
laisvę.

Toliau programą vedė LB apy -
linkės valdybos pirmininkė Elena
Žebertavičienė. Po kelių sveikinimo
žodžių buvo įneštos JAV ir Lietuvos
vėliavos. Visa salė giedojo JAV ir Lie-
tuvos himnus. Žuvusių už Tėvy nės
laisvę karių pagerbimui žvakes už-
degė Vitas Dėdinas. Minutės susi -
kaupimu pagerbėme mirusius mūsų
telkinio narius bei žuvusius už Tė -
vynės laisvę. Invokaciją sukalbėjo
msgr. F. Szczykutowicz.

Neatvykus pagrindinei pranešė-
jai JAV LB Krašto valdybos vicepir-
mininkei Sigitai Šimkuvienei, per-
skaitytas jos įspūdingas sveikinimas
Sunny Hills lietuviams Nepriklauso-
mybės švenčių proga. Rezoliuciją
perskaitė LB iždininkė Judita Ma-
maitytė, kurią mi nėjimo dalyviai
priėmė plojimais.

Toliau vyko JAV LB Krašto val-
dybos atsiųstų garbės ženklelių įtei-
kimas. Pirmiausia, apdovanojimui
pakviesti Julija ir Juozas Ma čiulai-
čiai, kurie daug me tų turi „Šim -

tininko” vardą. Įteikiant ženklelius,
salei pritariant plojimais, LB pirmi-
ninkė jiems tarė nuoširdų ačiū. Šiek
tiek mažesnėmis aukomis lietuvių
bendruomenę palaiko Da nutė Vėla-
vičienė ir Ona Adomai tie nė, joms
taip pat buvo paskirtas garbės žen-
klelis ir nuoširdi padėka.

Visa šventė buvo pilna netikė-
tumų. Į bendruomenę įstojo net trys
nauji nariai: Dalė Estka, Vitas Dė -
dinas ir viešnia, atvykusi iš Panama
miesto, Aldona Urbanavičienė, kuri
džiaugėsi suradusi lietuvių ben-
druomenę.

Pradedant meninę programą pa -
minėtas ir pagerbtas rašytojas Jus -
tinas Marcinkevičius. Negalėjome jo
neprisiminti, švęsdami Nepriklauso -
mybės šventes, kadangi jis mirė va -
sario 16 d. Tebūna jam lengva Lie -
tuvos žemelė, o jo žodžiai ir eilės te -
skamba per amžius. Jo eiles „Dainuo -
ju Lietuvą kaip džiaugsmą” jaudi-
nančiai perskaitė Bronė Nakienė.
Valė Zubavičienė išraiškingai skaitė
A. Lebedienės „Uždek likime ugnį”.
Abi skaitovės buvo palydėtos gau-
siais plojimais. Toliau E.  Žebertavi-
čienė solo padainavo dvi liaudies dai-
nas „Vėl gegužio žiedai” ir „Pušelė”.

Programą užbaigė „Antros jau   -
nys tės” chorelis, vadovaujamas G.
Be leckienės. Padainuotos J. Mar -
cinkevičiaus „Tai gražiai mane augi-
no”, K. Vasiliausko „Žemė Lietuvos”
ir Maironio „Lietuva brangi”, prita -
riant visiems susirinkusiems. Ploji -
mai, plojimai...

Buvo renkamos aukos JAV LB
remti ir solidarumo mokestis už 2011
m. O toliau vyko vaišės. LB valdyba
dėkoja visiems, atsilankiusiems ir
daugiau ar mažiau prisidėjusiems
prie šventės suruošimo. Ilgai ben-
dravome ir džiaugiamės, kad esame
kartu.

Margarita Redd – Sunny Hills,
FL LB valdybos narė.

,,Antros jaunystės” choras.

MARGARITA REDD

Beverly�Shores,�IN

Lietuvos Nepriklausomybės
švenčių minėjimas

Kaip dažnai atsitinka, pirmoji
pavasario diena pasveikino
mus su griaustiniais ir liūti-

mi. Bet ištvermingi šiaurinės India-
na valstijos ir pietvakarių Michigan
bei Beverly Shores apylinkių lietu-
viai neišsigando pavasario išdaigų ir
su šypsena ir gera nuotaika gausiai
rinkosi į Be verly Shores Šv. Onos
bažnyčią. 

Iškilmingas minėjimas prasidėjo
šv. Mišiomis, kurios buvo atnašau-
jamos vietos lietuviams gerai pažįs-
tamo ir jų gerbiamo kun. Antano
Gra žulio, SJ. Giedojo Revitos Rudze-
vi čienės vadovaujamas lietuvių
choras. Po Mišių su trumpu pasvei-
kini mu minėjimą oficialiai atidarė
Klubo pirmininkas dr. Vidas Norei-
ka, pa kvietęs susirinkusius atsistoti,
kol choras giedojo JAV ir Lietuvos

valstybinius himnus. Klubo vicepir -
mininkė Laima Novickienė perskaitė
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Ne pri-
klausomybės aktą. Klubo pirminin-
kas perskaitė 1990 m. kovo 11 d. Lie-
tuvos Nepriklausomybės Atkūrimo
aktą. 

Mūsų bažnyčią puošia a. a Jur-
gio Daugvilo sukurtas lietuviškas
rūpintojėlis, o šia proga ją papuošė ir
jo sukurtas Lietuvos Vytis ir gražioji
žvakidė. Uždegti žvakę žuvusiems
kovose už Nepriklausomybę dr. V. No-
reika pakvietė brolį ir sesutę Tomą ir
Emiliją Lapus. Tylos minute atsisto-
jus buvo pagerbti žuvusieji. 

Pagrindinį pranešimą padarė
teisi ninkas Vilius Lapas. Dar daug
kam nepažįstamą kalbėtoją pristatė
Jonas Vaznelis. V. Lapas, žemaitis, ki-
lęs iš Kretingos, atvyko į JAV 1992
metais. Siek damas puoselėti sampra-
tą apie žmogaus vertę ir kilnumą ir
tuo prisidėti prie amžinųjų vertybių
puoselėjimo visuomenėje, jis pasirin-
ko studijas Ann Harbor, MI Ave
Maria School of  Law. Šiuo metu V.
Lapas dirba Ham mond, IN federali-
niame teisme, ypa  tingą dėmesį skir-
damas konstitucinei ir žmogaus tei-
sių apsaugai nuo pirmųjų gyvybės
akimirkų iki natūra lios mirties. Savo
pranešime jis iš dėstė ne tik šias
mintis, bet ir su žemaitišku humoru
apibendrino lie tuvio savybes, o taip

pat pabrėžė mums visiems nesve-
timus patriotizmo jausmus tarp
lietuvių išeivių, meilę ir atsakomybę
Tėvynei. Jo pranešimas sukėlė daug
minčių ir buvo palydėtas gausiais
plojimais. Uždarant minėjimą buvo
sugiedota tautiška giesmė ,,Lietuva
brangi’’. 

Meninę-kultūrinę programėlę
vedė klubo sekretorė Diana Johns, ją
paskirdama a. a. šviesaus atminimo
poetui Justinui Marcinkevičiui pa -
gerbti. Diana deklamavo poeto eilė -
raščius, o vaikų choras sudainavo
keletą dainelių pagal J. Marcin kevi -
čiaus žodžius. Muzikės R. Ru dzevi-
čienės paruoštas vaikų choras ir Lai-
mutės Kaukaitės solo pradžiu gino
susirinkusiųjų širdis. Pabaigai visi
sudainavome ,,Žemėj Lietuvos’’. 

Minėjimo proga Klubo iždininkė
Roma Dambrauskienė rinko aukas
lietuviškoms organizacijoms, kurios

daugelį metų buvo veiklios JAV ir jos
sostinėje. Po minėjimo dr. V. Noreika
pakvietė visus pasivaišinti prie Klu-
bo valdybos narių Ados Sutkuvienės
ir Marytės Ambrozaitienės išpuoštų
stalų, apkrautų gausiomis vaišėmis. 

Beverly Shores Lietuvių klubo
valdyba dėkoja visiems, dalyvavu -
siems ir prisidėjusiems prie sėkmin-
go tradicinio minėjimo surengimo. 

Valdyba

Sunny Hills, FL LB valdyba (iš k. į d.): J. Čepukienė, A. Savickas, Mr. Redd, A. Nakas, pir-
mininkė E. Žebertavičienė ir J. Mamaitytė.                                                  VV..  NNaakkaaiittėėss nuotr.

Vaikų choras: Elena Rudzevičiūtė, Benita Bansevičiūtė, Laima Kaukaitė, Karolina Pali-
nauskaitė, Bernardas Pranckus ir  Jorana Bansevičiūtė.           

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Prie gausaus vaišių stalo.
VViiddoo  NNoorreeiikkooss nuotr.
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Įšventę susiruošusių bendruo -
menės narių, jų draugų ir svečių
ne nugąsdino siaučiantis žiemos

lie tus. Minėjimas vyko vasario 27 d.,
sek madienį, American Legion Post
430, Merrillville, IN išnuomotoje sa-
lėje. Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
die nų minėjimą organizavo Lake
apskr. ALT’o, Lietuvos vyčių 82 kuo -
pa ir JAV Lietuvių Bendruo menės
East Chicago apylinkės valdybos.

Minėjimą pradėjo Lake apskr.
ALT’o pirmininkas Justin P. Jagiella.
Jo pakviesti visi sugiedojo Amerikos
ir Lietuvos himnus. Vedant daininin -
kui ir muzikantui Algimantui Bar -
niškiui gražiai nuskambėjo Juozo
Naujalio ir Maironio „Graži tu mano,
brangi, Tėvynė”, prelatas dr. I. Urbo -
nas sukalbėjo maldą.

Kadangi buvo pietų laikas, šei-
mininkės, vadovaujamos Loretos
Rau donytės-Vician, pakvietė pasivai -
šinti lietuvišku maistu. Kugelį kepė
net kelios šeimininkės, gardžiai kve -
pėjo kopūstai su dešrelėmis, buvo ir
kelių rūšių salotų. Na, o kaip ap sieisi
be vištienos.

Šventės vedėja JAV LB East Chi -
cago apylinkės pirmininkė Birutė
Vilutienė pristatė prelegentę Karo -
line Rauličkytę-Stiglich, atkreipda -
ma susirinkusių dėmesį, kad Karo -
line baigė Alytaus Dzūkijos vidurinę
mokyklą, taip pat sėkmingai baigė
studijas Purdue University, Calu-
met Campus, Hammond, IN, kur įgijo
prancūzų ir anglų kalbos bakalauro
laipsnį. Šiuo metu ji dėstytojauja
Prai  rie State College, Chicago Heights,
IL ir dirba LR generalinia me konsu-
late Čikagoje.

Pirmiausia Karoline perskaitė
LR generalinės konsulės Čikagoje
Skaistės Aniulienės sveikinimą Lie -
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
proga, kurį susirinkusieji palydėjo
šil tais plojimais.

Karoline Rauličkytė-Stiglich pa -
lietė labai aktualią nūdienos Lietu -
vos jaunimui temą – emigraciją. Jau -
nimo emigracija kelia daugelio susi -
rūpinimą. Prelegentė savo prane ši-
me teigė, kad statistika rodo, jog dau-
giausia šiuo metu iš Lietuvos išvyks-
ta jauni žmonės. Pagrindinės to prie -
žastys yra nedarbas bei didelė kon -
kurencija darbo rinkoje, taip pat že-
mas darbo užmokestis. Be to, dalis
jau nųjų lietuvių yra įsitikinę, kad
už sienyje gaus kokybiškesnį iš sila -

vini mą, čia jų lauks geresnės kar-
jeros perspektyvos. Kitos emigravi-
mo prie žas tys būtų: ekonominės,
sociali nės, asme ninės. Kaip prele-
gentė pa žy mėjo, būtų klaidinga teig-
ti, jog jaunimo emigravimo klausi-
mas Lietu voje nėra sprendžiamas.
Yra ruošiami įvairūs projektai, sie-
kiant gerinti ekonominę ir socialinę
padėtį, skatinant jaunimą likti tėvy-
nėje ir į ją investuoti savo intelektą
bei sugebė jimus. Užsienio lietuvių
rėmimo centras, Švietimo ir mokslo
ministerija bei kiti valdžios padali-
niai ruošia daug žadantį „Protų su-

grąžinimo iš užsienio projektą”. Pa-
sak „Invest Li thuania”, 2010 metais
buvo pradėti 42 nauji investicijų pro-
jektai, kurie tu rėtų sukurti apie 3,300
naujų darbo vietų. „Globalios Lie-
tuvos” koncepcija – taip pat yra vie-
na iš strategijų, siekiant sumažinti
jaunimo emigra vimą. Paskaitininkė
savo pranešimą baigė optimistiškai,
sakydama, kad nors ir nežymiai, ta-
čiau Lietuvos gy ventojai ir Vyriau-
sybė nelieka abe jingi jaunimo emi-
gravimui ir imasi veiksnių sumažin-
ti jaunųjų lietuvių emigravimo mas-
tą. Paskaita klausytojus labai sudo-
mino.

Lietuvos vyčių 82 kuopos  pirmi -
ninkė Loreta Raudonytė-Vician per-
skaitė sveikinimą, gautą iš Indiana
valstijos pirmo rajono JAV Kongreso
nario Peter J. Visclosky ir Merrill -
ville miesto tarybos proklamaciją. Ji
padėkojo šio minėjimo rengėjams,
šeimininkėms ir svečiams.

Buvo paruoštos rezoliucijos, jas
pristatė dr. Rūta Sidabrienė, Justin
Jagiella ir Monica Jagiella. 

Nukelta į 11 psl.

Tautiniais drabužiais pasipuošusi JAV LB East Chicago apylinkės pirmininkė Birutė
Vilutienė su svečiais (iš k.): Lynn Volkman, Schererville miesto vyriausiu valdytoju Bob
Volkman, Karoline su savo tėveliais Nick ir Margarita Stiglich.

Dr. Rūta Sidabrienė ir Mildred Jagiella
aptaria rezoliucijas.

Šiaurės�Vakarų�Indiana

Chicago,�IL

Lietuvos Nepriklausomybės ir 
valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Popietė kovo 23 d. Vyresniųjų
lie tuvių centre „Seklyčioje”
buvo tikrai išskirtinė – turi-

ninga ir nuotaikinga. Ačiū už ją Juo-
zui Polikaičiui, pakvie tusiam ir at-
vežusiam Arvydą Barysą, filmų ben-
drovės direktorių, ir jo pa dėjėją Auš-
rą Gibiežienę. Ačiū ir pa čiam A. Ba-
rysui už puikią progra mą, labai pa-
kėlusią šių popiečių lan kytojų ūpą.

J. Polikaitis trumpai supažindi-
no su A. Barysu, režisieriumi ir fil-
mų kūrėju, kuris šiuo metu lankosi
JAV ir į Čikagą yra atvykęs iš Los
Ange les. Jis čia renka medžiagą ir
kuria dokumentinius filmus apie
žymius išeivijos lietuvius, kurių yra
sukūręs nemažai. Rodo juos Lietu-
voje, kur išeivija ir jos veikla vis dar
mažai žinoma. Už savo darbus jis yra
gavęs įvairių atžymėjimų. 

A. Barysas, taręs porą žodžių
apie savo darbą, sakė, jog jis kuria
trumpus filmus ir apie Lie tuvą.  Atei-
tyje planuoja sukurti dokumentinį
filmą apie įvairias lietuvių kalbos
tar mes. Savo filmus jis rodo per Lie-
tuvos televiziją, važiuoja jų parodyti
į įvai rias vietoves Lietuvoje. Rodo fil-
mus ir čia. 

Po to jis a cappella padainavo
keletą senoviškų lietuvių liaudies
dainų, melodingų ir ilgesingų, pa -
pasakojo apie jas. Paskui parodė fil-
mą apie Lietuvos kaimą su gražiais
gamtos vaizdais įvairiais metų lai-

kais, su kaimo darbais ir papročiais,
palydint puikiai pritaikyta muzika ir
poetiškais intar pais. Vėliau atsakė į
klausimus ir dar padainavo keletą
dainų, šį kartą palydėdamas jas gi-
tara ir įjungdamas į dainavimą visus
popietės lankytojus.

A. Barysas taip puikiai supynė ir
dainas, ir filmą, ir pokalbį, kad gau -
sūs popietės lankytojai iš širdies
džiau gėsi ir negailėjo plojimų. Prašė
jį vėl atsilankyti „Seklyčioje”, kada
vėl viešės JAV.

Po programos papietavę ir įsigiję
filmų apie Lietuvą, vyresnieji tik
pamažu skirstėsi, dar kalbėjosi su A.
Barysu, fotografavosi ir dainavo. Bu -
vo labai smagu. Iki kitos popietės,
seklyčiečiai!

Nuotaikinga popietė su A. Barysu
,,Seklyčioje”

ALDONA ŠMULKŠTIENĖDR. RŪTA SIDABRIENĖ

rVytautas�Gutauskas s
Mūsų�gyvenimo�mokytojas,
mylimas�tėtė�ir�tėtukas
SVE I K INAM

90-tu�jubiliejum�su�daina!
Milda, Vytas, Vilija, Rimas,

Vida, Audrius, Nikolas ir Alexa

Aldona Šmulkštienė, Arvydas Barysas ir
Juozas Polikaitis.

A. Barysas padainavo keletą dainų palydėdamas jas gitara ir įjungdamas į dainavimą
visus popietės lankytojus.                                                        LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.
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Lietuvoje minimos Gabrielės Petke vičaitės-Bitės 
150-osios gimimo meti nės

Seimo pirmininkė (trečia iš kairės) padėjo gėlių ant G. Petkevičaitės-Bitės kapo Kristaus
Karaliaus katedros kapinėse.                                                                      JJuuoozzoo  RRuuzzggiioo  nuotr.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Per Lietuvą ritasi renginiai, skir-
ti rašy tojos, publicis tės, pedago gės,
kul tūros veikėjos Gabrielės Pet ke -
vičaitės-Bitės (1861–1943) 150-ųjų gi-
mimo meti nių paminėjimui. Rengi-
niai prasidėjo kovo 29 d. Tą vakarą
Panevėžio muzikinis teatras pakvie-
tė muzikos mylėtojus į labdaros kon-
certą G. Pet kevičaitės-Bitės filantro-
pinei veiklai priminti.

Kovo 30 d. G. Pet kevi čai tės-Bitės
viešojoje bibliotekoje vyko konferen-
cija „Kul tūros laukas Gabrielės Pet-
kevičaitės-Bitės ir šiuolaikinėje Lie-
tuvoje”, ku rią atidarė Lie tu vos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė ir kultūros ministras Arūnas
Gelūnas. 

,,Gabrielė Petkevičaitė-Bitė yra
išskirtinė Lietuvos ir Europos as me -
nybė. Savo aktyvia visuomenine
veik la ir idėjomis ji šimtu metų pra -
lenkė laiką, kuriame gyveno. Jos pla-
tus švietėjiškas požiūris, siekis įtvir -
tinti moterų lygiateisiškumą, sutelk-
ti visuomenę Lietuvos kūrimui ak -
tua lus ir šiandien”, – pabrėžė pre zi -
dentė. Panevėžio regiono kul tū ros
židiniu tapusi G. Petkevičaitės-Bitės
vardo viešoji biblioteka, pasak prezi-
dentės, ne tik įprasmina rašytojos at-
minimą, bet ir yra paveldo pritaiky-
mo šiuolaikinėms reikmės pa vyzdys
visai Lietuvai.

,,Manau, šių dienų Lietuvoje,
kur idealai yra (...) komerciniai, že -
mi, jaunimas labai lengvai pasiduoda
pagundoms išvažiuoti, siekti abejoti -
nų tikslų užsienyje (...), Bitės pa -
vyzdys mums visada sako, kad idea -
lizmas pasiteisina ir būdo tvirtumas
pasiteisina, nepaisant to, ką apie tai
sakytų kiti”, – toje pat konferencijoje
kalbėjo kultūros ministras.

Po konferencijos visi rinkosi į
Panevėžio kraštotyros mu ziejaus

Moi   gių parodų salę, kur buvo  ati -
daryta ilgalaikė paroda „Gabrielė
Petkevi čaitė-Bitė: kilni pa reiga kilti
ir kelti”, kurios globėja ta po Seimo
pirmi ninkė Irena De gutienė ir kuri
šią parodą atidarė. ,,Gab rielė Pet -
kevičaitė-Bitė buvo unikali mote ris,
tačiau tikiu, kad pa našių moterų ir
dabartinėje Lie tuvoje yra daug”, –
sakė Seimo pirmi ninkė I. De gutienė,
atidarydama parodą. Pa rodoje gali-
ma pamatyti Panevėžio kraštotyros
muziejus sau gomą rašytojos pali-
kimą – fotografijas, mokslų baigimo
Min taujoje pa žymėjimus, jai siųstus
kul tūros ir visuomenės vei kė jų laiš-
kus, sveiki ni mus, vizitines korteles,
rašytojos užrašų knygutes, jos bute
sto vėjusius baldus, kabėjusius pa-
veikslus, kelioliką leidinių iš garsio-
sios Petkevičių bibliotekos. 

„G. Petkevičaitė-Bitė mylėjo žmo    -
nes, jais rūpinosi. Ji visą save, kaip
ta bitelė, išdalino visiems ap lin ki-
niams. Jos kūrybą yra pers melkta
meile Lietuvai ir žmonėms. Savo tiš-
ku jos gyvenimo kelrodžiu buvo įsi-
tikinimas, kad ji, būdama lietuvė,
turi viską padaryti, kad čia, Lie -
tuvoje, žmonėms gyventi būtų gera.
Ir tai ji darė iš visos širdies”, – sakė
I. Degutienė.

Seimo pirmininkė teigė, kad
kiek vienas žmogus, susipažindamas
su G. Petkevičaitės-Bitės kūryba ir
bio grafija, gali pagalvoti, kiek yra
pa našumų tarp anuometinio ir da -
bar tinio gyvenimo, tarp anuometi -
nės ir dabartinės Lietuvos.

,,Šiandien neretai girdime, esą
Lietuva pavargusi, esą sunku saugoti
savo tapatybę ir kartu ieškoti vietos
kasdien besikeičiančiame pasauly-
je”, – sakė I. Degutienė, kviesdama
įsiskaityti į G. Petkevičaitės-Bitės
grožines knygas ir publicistiką, ati -
džiau pažvelgti į jos asmenybę, gy -
venimą ir veiklą.

„Problemų yra ir dabar, bet prob-
lemų dvidešimtojo amžių pradžios
Lietuvoje tikrai būta ir tikrai ne ma -
žesnių, nei dabarties iššūkiai. Lie -
tuva nebuvo nei saugesnė, nei tur -
tingesnė, o valstybingumo idėja buvo
susigrąžinta ne po penkiasdešimties
metų trukusios okupacijos, kaip mū -
sų atveju, o po daugiau nei šimto
dvidešimties. Ir vis dėlto žmonėse
radosi dvasios galių kilti ir kelti,
dirbti ir kitus užkrėsti tuo darbštu-
mu”, – sakė Seimo pirmininkė.

Parlamento vadovė pabrėžė, kad
G. Petkevičaitės-Bitės darbštumo už -

teko kūrybai, pedagogikai, akty viai
tautinei, politinei ir pilietinei veik-
lai.

„Visas rašytojos gyvenimas, jos
turėtas vidinis grožis ir inteligencija
parodė, kokios svarbios ir kokios re -
zultatyvios šiame darbe gali būti ir
vieno žmogaus pastangos. Palyginti
toli nuo didžiųjų miestų ir didžiųjų
kultūros židinių, mažos šalies pro -
vincijoje, moteris be ypatingo išsi la -
vinimo. Tačiau ji tikrąjį, patį ver tin -
gąjį išsilavinimą gavo ne iš mo kyklų
ir ne iš universitetų. Tai atėjo iš gy -
venimo – iš gimtosios literatūros ir
tau tos papročių puoselėtojo Lau ryno
Ivinskio pamokų, iš rašytojos tė vo,
gydžiusio 1863-ųjų sukilėlius, nuos -
tatų. Padėdama tėvui darbuose, pe -
rėmė ir tautiškumo, ir humanizmo
drąsą ir dvasią”, – sakė I. Degutienė.

Seimo pirmininkė pažymėjo, kad
G. Petkevičaitė-Bitė buvo unikali as -
menybė.

,,Džiaugiuosi, kad Lietuvoje
buvo tokia unikali moteris ir tikiu,
kad jų ir dabar Lietuvoje yra daug.
Lietuva yra tokia mažytė, bet turtin-
ga savo žmonėmis. Todėl linkiu vi -
siems bandyti eiti jos pėdomis: my -
lėti Lietuvą, garsint Lietuvą, o svar-
biausia – mylėti šalia esančius žmo -
nes”, – sakė I. Degutienė.

Parlamento vadovė trečiadienį
taip pat padėjo gėlių ant šios iškilios
tarpukario Lietuvos moters kapo.

Parlamento vadovė taip pat daly-
vavo G. Petkevičaitės-Bitės 150-ųjų gi -
mimo metinių iškilmingame minė -
jime Panevėžio Juozo Miltinio dra -
mos teatre, Panevėžyje ir stebėjo šia
proga pasta tytą teatro spektaklį.

Tą pačią dieną teatre atsidarė
kilnojamoji paroda ,,Gabrielė Petke -
vičaitė-Bitė: gyve nimas Tėvy nei ir
žmogui”. Joje rodomi 22 tapybos ir
grafikos technika atlikti dailės dar-
bai. Tai – G. Petkevičaitės-Bitės am -
žininkų, susijusių su Bite ir jos veik-
la, portretai. Čia galėjai pamatyti
Jono Basanavičiaus, Jono Jablons -
kio, Julijos Žymantienės-Žemaitės,
Po vilo Višinskio, Juozo Tumo-Vaiž -
ganto, Julijono Lindės-Dobilo, My -
kolo ir Vaclovo Biržiškų bei kitų iški -
lių Lietuvos asmenybių portretus,
tapytus žymių to meto Lietuvos
menininkų. Tos pačios dienos vakare
teatre vyko iškilmingas minėjimas
G. Petkevičaitės-Bitės 150 metų ju-
biliejui paminėti. 

Rašytojos jubiliejinius rengi  nius
vainikavo Panevėžio apskrities mo-
kinių mažosios grafikos konkursas,
surengtas Panevėžio miesto dai lės
galerijoje. Mažosios grafikos kon -
kurse sudalyvavo rekordiškai daug
jaunųjų dailininkų iš įvairių Pa ne -
vėžio miesto ir rajono, Kupiškio,

Biržų, Pasvalio, Anykščių rajonų mo -
kyklų. Konkursui  27 gimnazijų ir
mo kyklų mokiniai pateikė 380 kū -
rinius. Juozo Miltinio gimnazijos
mokiniai per konkurso parodos ati -
darymą atliko poetinę kompoziciją
„Laiškų labirintuose” (mokinius pa -
ruošė mokytojos Vilija Kiaunienė,
Virginija Milaševičienė).

Renginiai vyko ir kituose Lie -
tuvos miestuose. Kovo 4–6 d., Vilniuje
,,Aukštaičių dienų” metu Vilniaus
mokytojų namai kartu su Panevėžio
kraštotyros muziejumi surengė paro-
dą „G. Petkevičaitė-Bi tė: gyvenimas
Tėvy nei ir žmogui”, skirtą G. Petke -
vičaitės-Bitės 150-o sioms metinėms.
Susirinkusiesiems buvo parodytos
ištraukos iš kuriamo vodevilio „Bi -
tele, skrisk per Lie tuvą”. Vodevilio
režisierius Egidijus Mažintas, vaidi-
no Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės suaugusiųjų mo kymo centro
pedagogai ir mokslei viai. 

Kovo 5 d. Lietuvoje pasirodė trys
nauji pašto ženklai, skirti garsių
visuomenės veikėjų atminimui. Paš -
to ženklų serijoje „Žymūs žmonės”
šalia dailininko Justino Vienožins -
kio bei filosofo, pedagogo Stasio Šal -
kauskio pašto ženklų įamžinta ir
rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.
Ženklus su žymių žmonių portretais
sukūrė dailininkė Aušrelė Ratke vi -
čienė. 

Neliko abejingas šiai sukakčiai
ir Lietuvos bankas. Gabrielės Pet -
kevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo
me tinėms jis į apyvartą išleido 50 litų
ko lekcinę (proginę) sidabrinę mone -
tą. Gyvenimo akibrokštas – moneta
pažymimas jubiliejus mo ters, kuri
pati pi nigams nerodė jokio prieraišu-
mo.

Tiems skaitytojams, kurie do mi -
si rašytojos gyvenimu ir kūryba,
siūlau apsilankyti tinklalapyje www.
pavb.lt puslapyje ir ,,pavaikščioti” po
virtualią parodą, kurią pa rengė Pa -
nevėžio Gabrielės Petkevi čaitės-Bi -
tės viešosios bibliotekos Krašto kul -
tū ros paveldo sklaidos centro darbuo-
tojos Audronė Pa lionienė, Loreta
Dundulienė, Margarita Maša lienė,  o
internetan perkėlė Informa cinių
technologijų skyriaus darbuotojas
Aivaras Nei montas. Šios virtua lios
parodos tikslas – Gabrielės Pet ke vi -
čaitės-Bitės gyvenimą bei kū rybą nu -
šviečiančius dokumentus iškelti iš
sau gyklų ir pateikti plačiajai vi -
suomenei. Paroda nuolat atnaujina-
ma ir pildoma. Parodoje panaudota
ran kraštinė medžiaga saugoma ne
tik šios bibliotekos, bet ir kitose Lie -
tuvos kultūros paveldo saugyklo se
bei privačių asmenų archyvuose. 

Paruošta pagal lietuvišką spau dą

Pašto ženklas, skirtas rašytojai.

Jubiliejinė sidabrinė moneta. 

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 
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LLIIEETTUUVVOOSS  IIRR  PPAASSAAUULLIIOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Lietuvos ir Rusijos ministrai aptarė 
dvišalius klausimus 

D. Kreivys patarinės premjerui

Bus baudžiama už per sieną
gabenamus nedeklaruotus pinigus

Seulas (ELTA) – Jungtinių Tau-
tų (JT) duomenimis, Šiaurės Korėjai
skubiai reikalinga pagalba maisto
produktais. JT atstovai pranešė Seu-
lui apie sudėtingą padėtį komunistinė-
je šalyje.

Tačiau Seulas kol kas neketina
atnaujinti maisto produktų tiekimo
Šiaurei. JT duomenimis, 6,1 mln.
šiaurės korėjiečių trūksta 475,000 to-
nų maisto. Pietų Korėja pagalbos at-
naujinimą sieja su geresniais santy-

kiais su Pchenjanu. Šiaurės Korėja
esą turi prisiimti atsakomybę už pra-
ėjusių mėnesių išpuolius.

Įtariama, kad parama gali būti
siekiama sutvirtinti šalies valdžios
politinę padėtį. Šiaurės Korėjoje dir-
bantys diplomatai gana optimistiš-
kai vertina esamą padėtį. Pasaulyje
piktinamasi komunistinės valstybės
branduoline ir raketų programomis,
todėl sumažėjo JT parama šiai šaliai
maistu.

Vilnius (ELTA) – Šią savaitę Lie-
tuvoje lankosi JAV Gynybos logis-
tikos agentūros atstovai, kurie susi-
tiks su Lietuvos įmonių, galinčių
tiekti įvairias prekes Tarptautinėms
saugumo pajėgoms (ISAF) Afganista-
ne, atstovais.

Lietuvoje įsigytos prekės būtų
gabenamos Šiauriniu paskirstymo
tinklu, prie kurio neseniai prisijungė
ir Lietuva. Prisijungimo prie Šiau-
rinio paskirstymo tinklo ekonominę
naudą Lietuva pajuto prasidėjus pir-
miesiems krovinių pergabenimams
per Klaipėdą praėjusių metų gruodį.

Anot JAV ambasados pranešimo,
Gynybos logistikos agentūra – tai
JAV karinės logistikos paramos
agentūra, teikianti plataus spektro
logistikos, pirkimų ir technines pa-
slaugas JAV bei jos šalių sąjunginin-
kių kariniams daliniams. Ši agentū-
ra beveik 100 procentų aprūpina ame-
rikiečių karinius dalinius kasdie-
nėms reikmėms skirtomis prekėmis:
maistu, kuru ir elektros energija,
uniformomis, medikamentais, staty-
binėmis medžiagos ir užkardoms sta-
tyti skirtais įrengimais, atsarginė-
mis dalimis.

Japonija bando kovoti su nelaimės padariniais

Šv. Onos bažnyčioje iki šiol nežinomų erdvių nerasta

Tokijas (BNS) – Europos Sąjun-
ga (ES) 10 mln. eurų padidino pagal-
bą nuo žemės drebėjimo ir cunamio
nukentėjusiai Japonijai. Papildomos
lėšos bus skirtos 30,000 laikinose pas-
togėse gyvenančių žmonių, kuriems
reikia maisto produktų, vandens,
antklodžių ir čiužinių, paskelbė Eu-
ropos Komisija. Bendra ES pagalba
Japonijai dabar sieks 15 mln. eurų.

Tuo tarpu avarijos ištiktos Fu-
kušimos 1-osios atominės elektrinės
operatorė TEPCO pareiškė, kad keti-
na išleisti į vandenyną 11,500 tonų ra-
dioaktyvaus vandens, susikaupusio
jėgainėje. Japonijos branduolinės
saugos valdyba pareiškė, kad radiaci-
jos lygis užterštame vandenyje, kuris
bus išleistas į vandenyną, nekelia
grėsmės žmogaus sveikatai.

,,Mes neturime kito pasirinkimo,
išskyrus išleisti užterštą vandenį į
vandenyną kaip saugumo priemo-
nę”, – sakė Japonijos vyriausybės ge-
neralinis sekretorius Yuki Edan.

Iš avarijos ištiktos Fukušimos jė-
gainės radiacija gali plisti dar ne vie-
ną mėnesį. Tai pareiškė Japonijos vy-
riausybės vadovas Yukio Edano. Jis
pabrėžė, kad Japonija gali neišvengti
,,ilgos kovos” su branduoline krize.

Fukušimos jėgainėje technikai
toliau mėgina užsandarinti įtrūki-
mą, pro kurį į Ramųjį vandenyną vis

dar liejasi radioaktyvus vanduo. Ne-
pavykus įtrūkimo užbetonuoti, dabar
specialistai naudoja dirbtinę dervą,
tačiau ir tai kol kas rezultatų neduoda.

Nacionalinės policijos agentūros
duomenimis, žuvusiųjų per žemės
drebėjimą ir cunamį sąrašas pasiekė
12,020 žmonių, o dingusiųjų be žinios
sąrašas – 15,512 žmonių. Per gaivali-
nę nelaimę nukentėjo 2,876 žmonės.

Šiaurės Korėjai reikalinga pagalba maistu

Iš avarijos ištiktos Fukušimos jėgai-
nės radiacija gali plisti dar ne vieną
mėnesį.                       EPA nuotr.

Lietuvoje lankosi JAV Gynybos 
logistikos agentūros atstovai

Vilnius (ELTA) – Buvęs ūkio mi-
nistras Dainius Kreivys premjerui
patarinės ekonomikos ir investicijų
klausimais. D. Kreivys paskirtas vi-
suomeniniu A. Kubiliaus patarėju. 

Vyriausybės įstatymas numato,
kad ministras pirmininkas savo įga-
liojimų laikotarpiu gali pasitelkti
(neatlygintinai) visuomeninius pa-
tarėjus, kurie premjero prašymu tei-
kia jam patarimus, pasiūlymus, iš-
vadas ir kitą informaciją.

D. Kreivys iš ūkio ministro pa-
reigų pasitraukė prieš mėnesį. Ūkio
ministro kėdė susvyravo po to, kai

prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
reiškė nepasitikėjimą ministru, pa-
žymėdama, kad politikas negali kar-
tu būti ir verslininkas. Tačiau trauk-
tis iš ministro pareigų premjero A.
Kubiliaus palaikomas D. Kreivys ap-
sisprendė tik Vyriausiajai tarnybi-
nės etikos komisijai (VTEK) paskel-
bus, kad jis supainiojo viešuosius ir
privačius interesus.

D. Kreivys dėmesio susilaukė po
to, kai Europos Sąjungos parama mo-
kyklų atnaujinimui buvo skirta iš da-
lies jo motinos valdomai įmonei ,,Spe-
cializuota komplektavimo valdyba”.

Vilnius (BNS) – Vilniaus Šv.
Onos bažnyčią lazeriu skenavusi ne
pelno siekianti organizacija ,,CyArk”
teigia neaptikusi jokių nežinomų
erdvių. 

Liepos pabaigoje atlikusi bažny-
čios skenavimo darbus, organizacija
dabar paskelbė jų rezultatus. Skena-
vimo tikslas – išsaugoti reikšmingą
Lietuvos kultūros paveldą ir gauti
skaitmeninius bažnyčios išorės bei
vidaus brėžinius. Projekto organiza-
torių siūlymu Šv. Onos bažnyčią ža-
dama įamžinti tarp daugelio kitų
svarbių objektų visame pasaulyje. 

Darbai atsiėjo 52,000–69,000 litų,
juos finansavo privatūs rėmėjai. ,,Cy-
Ark” naudoja įvairius tradicinius ir
šiuolaikinius metodus nuodugniai
ištirti bei dokumentuoti kultūros pa-
veldą. Priėjimas prie jų duomenų –
atviras. Pasitelkus skenavimo laze-
riu technologiją, jau įamžinti kultū-
ros objektai visame pasaulyje, tarp jų
– Pizos bokštas Italijoje, Beauvais ka-
tedra Prancūzijoje, Romėnų vonios
Vokietijoje, Pompėjos miestas Itali-
joje, majų šventyklos miestas Čičen
Ica, pirmoji portugalų sostinė Brazi-
lijoje Salvador da Bahia. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Vy-
riausybė pritarė Administracinių
teisės pažeidimų kodekso pataisoms,
kuriose numatytos baudos už reika-
lavimų deklaruoti per Lietuvos-Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalių narių sie-
nas vežamus grynuosius pinigus ne-
silaikymą.

Įgaliotiems muitinės pareigū-
nams pareikalavus, gyventojai turės
deklaruoti per ES vidaus sienas veža-
mas pinigų sumas. Deklaruoti reikės,
jei ši suma viršys 10,000 eurų ar ati-
tinkamą sumą kita valiuta. Už šio
reikalavimo nesilaikymą arba mela-
gingus deklaracijos duomenis siūlo-
ma skirti baudas nuo 1,000 iki 3,000
litų kartu konfiskuojant ir gabena-
mus nedeklaruotus pinigus. Mano-
ma, kad tai būtų veiksminga preven-
cinė priemonė kovai su pinigų plovi-

mu ir teroristų finansavimu.
Atsivėrus vidinėms ES sienoms,

tapo sunku kontroliuoti nusikalsta-
mu būdu įgytų lėšų pervežimą iš vie-
nos valstybės į kitą. Todėl Lietuva,
atsižvelgdama į Europos Tarybos
specialistų siūlymus, ėmėsi griežtin-
ti grynųjų pinigų judėjimo kontrolę.

Praėjusiais metais Vyriausybė
pritarė Pinigų plovimo ir teroristų fi-
nansavimo prevencijos įstatymo pa-
taisoms, kuriose siūlyta įtvirtinti
prievolę deklaruoti per Lietuvos-ES
šalių narių sienas gabenamas dideles
grynųjų pinigų sumas. Gabenant di-
deles pinigų sumas per išorines ES
sienas, jas yra būtina deklaruoti,
priešingu atveju gresia administraci-
nė ar baudžiamoji atsakomybė už
kontrabandą.

Šv. Onos bažnyčia. DELFI.lt nuotr.

Vilnius (URM info) – Lietuvos ir
Rusijos užsienio reikalų viceminist-
rai Evaldas Ignatavičius ir Vladimir
Titov Vilniuje vykusių pasitarimų
metu aptarė svarbiausius dvišalius
klausimus, rengiamas tarpvalstybi-
nes ir tarpvyriausybines sutartis, pa-
sirengimą Lietuvos ir Rusijos tarp-
vyriausybinės komisijos posėdžiui. 

Planuojama, kad kitas šios ko-
misijos posėdis vyks šią vasarą Lie-
tuvoje. Viceministrai aptarė Lietuvos
ir Rusijos sutarties dėl tarpvalstybi-
nių santykių pagrindų pasirašymo ir
valstybių santykių atstatymo dvide-
šimtmečio minėjimo klausimus.

Aptarti atominės energetikos
projektų plėtros regione klausimai,
apžvelgti Lietuvai nerimą keliantys
planuojamos Rusijos Kaliningrado
srityje statyti Baltijos atominės elekt-
rinės saugos ir šio branduolinės
energetikos objekto ekonominio ir
energetinio pagrįstumo dalykai, taip
pat aptarti  kiti energetinio saugumo
ir regioninio bendradarbiavimo
energetinėje srityje klausimai.

E. Ignatavičius perdavė Rusijos
atstovui pasiūlymus dėl kuriamo
abiejų šalių visuomeninio Pasitikė-

jimo forumo veiklos. Lietuvos ir Ru-
sijos pasitikėjimo forumas turėtų
tapti visuomenine platforma, api-
mančia bendradarbiavimą kultūros,
meno, švietimo srityse, bendrų paro-
dų ir leidinių, vasaros akademinių
stovyklų ir menininkų dirbtuvių or-
ganizavimą.

Rusijos atstovui taip pat perduo-
ti pasiūlymai dėl bendrų projektų
Europos Sąjungos ir Rusijos moder-
nizacijos partnerystės ribose, įskai-
tant ir bendradarbiavimo projektą
dėl Kristijono Donelaičio muziejaus
Kaliningrado srityje priežiūros, at-
naujinimo ir plėtros pagal galimybes
tam pritraukiant ir ES lėšas, taip pat
geriausios praktikos pasienio postų
valdyme pritaikymo, bendradarbia-
vimo kovoje su tarša Baltijos jūroje ir
kitų iniciatyvų transporto, energeti-
kos, aplinkos apsaugos, turizmo bei
kitose srityse.

Susitikime pabrėžta, kad Rusijos
Kaliningrado sritis galėtų tapti Ru-
sijos ir ES modernizavimo partne-
rystės pilotiniu regionu. Susitikime
aptarti ir bendros Lietuvos ir Rusijos
istorijos klausimai, trėmimų į Sibirą
pradžios 70-mečio minėjimo tema.
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Šviesos vaikai

Juk kadaise jūs buvote tamsa, o
dabar esate šviesa Viešpatyje.
Tad elkitės kaip šviesos vaikai.

/Ef  5, 8/
Norėčiau šiandien pakalbėti

apie mumyse slypinčią šviesą. Per
daug žmonių mano, kad daug tamsos
jų gyvenime. Jie nemato šviesos
savyje, ir jie nemyli savęs. Jie mano,
kad yra netalentingi. Jie mano, kad
jų charakteris yra blogas. Jie galvo-
ja, kad jų nosis per didelė. Jie gal-
voja, kad daro labai daug klaidų. Jų
mintyse nuolat sukasi tas pats įra-
šas: „Esu nepatrauklus, esu lėtas, esu
per storas, esu nesumanus, nekūry-
bingas.” Jie mato, kas gera kituose.
Bet jie nepastebi gerumo savyje. Jie
stebi tai, kas gera kitų šeimose, or-
ganizacijose. Jie niekada nesidžiau-
gia savo asmeniniais laimėjimais. Toks
nusiteikimas sukelia daug problemų
jų gyvenime. Sakoma: „Jei nemyli
savęs, nesugebėsi mylėti tinkamai
kito žmogaus. Jei nematysi šviesos
savyje, negalėsi jos dalinti kitiems.”

Visi turime silpnybių, negalių,
trūkumų. Tačiau Dievas nesukūrė
mūsų tam, kad per gyvenimą eitume
vien tik kritikuodami save, vien tik
matydami tamsą, nuodėmes, blogį
savyje. Mūsų nuomonė apie save
daro labai stiprią įtaką mūsų santy-
kiams, mūsų veiklai, mūsų galimy-
bėms, mūsų laimėjimams ir nesėk-
mėms. Sakome: „Esu netalentingas,
nekūrybingas, silpnas, man nesise-
ka.” Pamažu ir tampame tokie. Dau-
gelio dalykų gyvenime negalime pa-
keisti. Tačiau tampame tuo, apie ką
nuolat mąstome. Mūsų mintys turi
galią. Jos tampa tikrove. Savo min-
timis mes siunčiame tam tikras ži-
nutes kitiems. Tikrai negalime nu-
slėpti to, apie ką dažniausiai mąs-
tome. (…)

Žmonės dažnai mus mato tokius,
kokius mes save matome. Jie priima
mus taip, kaip mes patys save pri-
imame. Jei matome save talentingus,
stiprius, drąsius, kiti mato dar dau-
giau šių savybių mūsų gyvenime. Jei
matome savyje nepatrauklumą, silp-
nybes, nesumanumą, kiti irgi įžvel-
gia daugiau viso to blogio mumyse.
Slapta mes siunčiame šią informa-
ciją kitiems. Kai kuriems iš mūsų
reikia baigti kaltinti save dėl pada-
rytų klaidų. Kai kurie turėtume ne-
bekritikuoti savo išvaizdos, savo in-
telektualinių sugebėjimų. Kai ku-
riems reikia nustoti lyginti save su
kitais. Kai kuriems reikia pradėti
mylėti save. Turime pradėti vertinti
save kaip Dievo sukurtą šedevrą.
Tuomet pradėsime siųsti teisingas
žinutes apie tai, kas esame. Tuomet
atsivers užsidariusios durys, paste-
bėsime daugiau galimybių veiklai,
ateis naujų draugų, Viešpats išlies
dar gausesnių malonių.

Kai izraelitai priėjo Pažadėtąją
žemę, pasiuntė žvalgus. Žvalgai sakė:
„Tenai mes matėme tikrus milžinus;
o mes jautėmės kaip žiogai. Taip mes
jiems ir atrodėme” /Sk 13, 33/. Žval-
gai jautėsi kaip žiogai. Jie mąstė
kaip žiogeliai. Tai buvo jų požiūris,
jų nusiteikimas, jų nuomonė apie sa-
ve. Izraelitai tuomet nedrįso įeiti į
kraštą, nes jie vadovavosi klaidinga

nuomone apie save. Jie būtų užėmę
kraštą, jei būtų laikęsi teisingos nuo-
monės apie save. Teisingą mąstyseną
apie tautą parodo Kalebo žodžiai. Jis
sakė: „Kilkime tučtuojau ir užimki-
me jį, nes mes tikrai galime juos nu-
galėti.” Taigi problema buvo ne išorė,
bet vidus. Klaidinga nuomonė apie
save nulėmė izraelitų pralaimėjimą.

Vienas žmogus gyveno nedide-
liame miestelyje ir augino aviganių
rūšies šunį. Šuo buvo tikrai gražus,
stiprus, vikrus, išmintingas. Kai jo
šeimininkas važiuodavo dviračiu,
šuo bėgdavo šalia. Šeimininkas di-
džiavosi savo šunimi. Jis manė, kad
jo aviganis galėtų kovoti net su tigru.
Bet vieną dieną juos, judančius
gatve, pastebėjo mažas piktas šuniu-
kas, kuris gulėjo šalia vieno namo.
Jis pradėjo bėgti to aviganio link
dideliu greičiu, savo plonu balseliu
piktai lodamas. Šeimininkas galvojo:
„Tu, mažyli, saugokis. Žiūrėk, ką tu
rengiesi pulti? Argi nematai, kad tas
aviganis gali viena letena nutrenkti
tave į šalį?” Tačiau įvyko neįtikėtinas
dalykas. Kai tas šuniukas dešimties
metrų atstumu priartėjo prie aviga-
nio, didysis šuo sustingo, nuleido gal-
vą, rodydamas, kad tikrai labai išsi-
gando mažylio. Be to, jis atsigulė ant
nugaros, visiškai pasiduodamas. Šei-
mininkas mąstė, kur dingo jo šuns
kovingoji prigimtis. Tas mažylis išo-
riškai atrodė silpnas, tačiau vidujai
jis buvo stiprus, galingas ir drąsus. Jo
pasitikėjimas savimi ir savo galiomis
buvo labai didelis. Kas buvo jo vidu-
je, pasirodė labai aiškiai ir išorėje.

Ar mes savo tikėjimu esame pa-
našūs į tą mažą šuniuką? Ar mes mąs-
tome, kad esame tvirti, stiprūs, drą-
sūs? Ar matome tai, kas gera mumy-
se? Ar mes nuolat prisimename, kad
turime dieviškąją nugalėtojo prigim-
tį? Ar gyvename kaip šviesos vaikai?
Labai gaila, kad šiandien tarp tikin-
čiųjų yra daug žiogelių mąstyseną
turinčių žmonių. Daugelis mąsto, jog
yra silpni, neišmintingi, nekūrybin-
gi, netvarkingi. Tas vidinis balsas
daro labai stiprią įtaką ir išorei.

Gal ir neturime tam tikrų ta-
lentų, išvaizdos, išsilavinimo, patir-
ties, pinigų, pažinčių. Visa tai – ne-
svarbu. Gal padarėme daug klaidų,
nuodėmių, neteisingų pasirinkimų.
Nusikratykime visą nusivylimą, liū-
desį, baimes, nerimą. Galime būti
nugalėtojai, jei nuolat prisiminsime,
kad turime Visatos kūrėjo dovanotą
gyvybę. Jis sukūrė mus gyvenimo
kūrėjais. Nešiojamės jo dieviškąsias
didingumo sėklas. Prisiminkime,
kad nesame žiogeliai. Kartokime:
„Esu Dievo brangiausias kūrinys.
Esu talentingas, Esu gausiai apdova-
notas. Viską galiu dėl to, kuris mane
stiprina. Jis dovanojo man gyveni-
mą. Jis veda mane į pergales.” Esame
Visagalio mylinčio Dievo vaikai. Gy-
venkime kaip šviesos vaikai. Gyven-
kime kaip nugalėtojai. Tuomet pa-
matysime, ką dar nuostabaus jis yra
kiekvienam iš mūsų parengęs.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Rytis Gurkšnys, SJ – pirmasis
Lietuvoje vadovų treneris ir organi-
zacinės elgsenos magistras. Eina rek-
toriaus pareigas Kauno jėzuitų baž-
nyčioje.

RYTIS GURKŠNYS, SJ
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Šalia jo ir manęs stovėjo po gink-
luotą rudmarškinį, kiti buvo kiek
toliau. Kadangi tai vyko arti Vokie-
tijos-Lietuvos sienos, vienas ar kitas
jų galėjo mokėti lietuvių kalbą. Kas
tuomet man būtų buvę už pakeistus
žodžius ir mintis? Tyrimui pasibai-
gus ir pulkininkui išvykus, apsi-
dairęs pamačiau jų iškastą griovį.
Leitenantas, nė žodžio neištaręs, par-
vežė mane į divizijos štabą. Po tuzino
metų du iš jų susirado mano brolį
Antaną ir sakė, kad tavo brolis mus
išgelbėjo – jie ten buvo iškasę tą di-
džiulę duobę, mums grėsė baisi mir-
tis. 

Prie sienos vyko dideli apkasų
sudarymo darbai – dirbo rudmarš-
kinių bei kariškių surinkti vyrai ir
jaunos moterys. Dalis jų gyveno toje
vakarų Lietuvos dalyje. Jie bėgdavo į
savo namus – rudmarškiniai suimda-
vo juos ir grąžindavo apkasams tvir-
tinti arba kaip pagautus ar nepaklus-
nius uždarydavo tiesiog į daboklę.
Gal tokių ir buvo dauguma tame
kluone? Keli jų buvo atbėgę iš Gu-
dijos. Berods, du rusiškai atsakinėjo.
Man tai nebuvo problema – rusų
kalbą pakankamai mokėjau. Turėjau
ir daugiau progų, kai, būdamas ver-
tėju, sušvelnindavau pirmojo as-
mens ir užpultojo žodinį susikirtimą
ir taip padėjau rasti išeitį. 

Abejais VDU studijų metais man
dažnai skaudėdavo gerklę, pakildavo
temperatūra. Tariausi, berods, pas
dr. Gylį, ir jis man patarė eiti į Aly-
taus ligoninę: ten esąs gydytojas, ku-
ris galėtų tonziles išoperuoti. Pa-
klausiau. Tai buvo 1943 m. ankstyvas
ruduo – vokiečių okupacijos laiko-
tarpis. Man, sėdinčiam kėdėje su
vietine anestezija, buvo pašalintos
tos liaukos. Kraujui nenustojant bėg-
ti, chirurgas, neturėdamas tinkamų
įrankių, įkišo kažkokias reples į
gerklę ir suveržė. Mane baisiai py-
kino, skaudėjo, ir aš kas keletą mi-
nučių vis kreipiausi į medicinos se-
selę, kad išimtų tas reples. Sakiau,
kad jos mane pykina, kad man labai
skauda... Ji pasitikrina ir vis: ,,Dar
ne, chirurgas neleidžia.” Pagaliau
atėjo chirurgas ir tas reples išėmė. 

Tą naktį rusų karo lėktuvai
Alytuje numetė kelias bombas. Buvo
paskelbtas aliarmas. Viena seselė
prabėgdama liepė man keltis ir kelti
kitus. Aš pakėliau galvą, ir ji vėl nu-
sviro. Nekėliau, kitų nežadinau. Ryto
metą paaiškėjo, kad viena bomba
pataikė į ligoninės kampą. Keli li-
goniai susižeidė bėgdami į rūsį. Aš
netekau balso – laringitas. Blogiau
negu tai, vėliau paaiškėjo, kad tos
replės iškreipė balso stygas. Po kelių
savaičių man pamažu atgavus balsą,
jis visam laikui liko silpnesnis ir
prikimęs, žymiai sunkiau valdomas.
Liežuvis taip pat liko mažiau val-
domas, todėl metų metais gana daž-
nai jį įsikasdavau. Po daugelio metų
teko išgirsti pastabą: ,,Kaip jūs su
tokiu balsu galėjote tapti profeso-
riumi?” Taip, nebuvo lengva išplėsti
balsą, kad didelė auditorija girdėtų,
nebuvo lengva prisidėti prie choro ar
dainavimo – ką aš labai mėgau nuo
vaikystės dienų... Liko didelė nuo-
skauda visam gyvenimui. 

Vos vokiečių kariuomenei įsi-
veržus į Lietuvos teritoriją 1941 m.

birželio 21 dieną ir jų aviacijai bom-
barduojant Marijampolę, man grįž-
tant iš pokalbio su vienu iš artimų
draugų, jų eskadrilė mėtė bombas
ant didžiosios kelių arterijos, prie
kareivinių. Teko pulti į plento pašalį
– kelios bombos, sužvilgėjusios sau-
lėje, atrodė, lėkė tiesiai link manęs.
Skubėdamas pasiekti namus, pama-
čiau sunkiai sužeistą moksleivį. Jis
prašė pakviesti daktarą. Skubu, ieš-
kau, jų nėra. Skrenda kita eskadrilė,
bombarduoja. Nubėgu ir pasislepiu
už bažnyčios šventoriaus mūro. Tada
skubant link namų, sutinku savo
šeimininkę su seseria, velkančias
sunkų vežimėlį, pilną turto. Prašo
padėti. Pasakau, kad ieškau daktaro
draugui padėti. ,,Kur tu daktarą rasi
šiuo metu? Padėk mums, bėgame
kartu iš bombarduojamo miesto”, –
paragina jos. Eidami sutinkame kelis
rusų karius. Vienas jų klausia, į ku-
ria pusę rytai. Jau buvo vakaras, vi-
sas dangus padengtas debesimis.
Man nurodžius rytų pusę, jie pasuka
ta kryptimi. Kitą dieną Marijampolė
buvo vokiečių rankose. Grįžęs į ją
susitikau su lietuvių partizanais.
Jiems mane pakalbinus, prisijun-
giau prie jų. Mūsų būrys išvadavo
politinius kalinius iš Marijampolės
kalėjimo, kiti apsupę laikė NKVD
būstinę. Saugojo ten esamus doku-
mentus. Ir man teko budėti.

Generolas paviliojo 

1944 m. ankstyvą pavasarį užgir-
dęs, kad Marijampolėje atidaroma
generolo Povilo Plechavičiaus vado-
vaujama Vietinės rinktinės karo mo-
kykla, po dienos ar dviejų išvažiavau
į Marijampolę, kad galėčiau į ją
įstoti. Tarnavau iki gegužės 10 ar 11
dienos. Tada, man neprašant, budin-
tis leitenantas pasiūlė atostogų. Ste-
bėjausi tuo, bet atostogų neatsisa-
kiau. Greitai po to sekė šiurpi pabai-
ga. Gegužės 14 dieną grįžau į mokyk-
lą atsisveikinti su savo skyriumi ir
kuopa, nes atostogoms apsispren-
džiau sugrįžti į tėviškę. Sutinku vie-
ną iš draugų. ,,Kur taip skubi, Justai?
– klausia jis. ,,Į Karo mokyklą”, – at-
sakau. ,,Ar nežinai, kad ją jau apsupo
vokiečių tankai...? Tokia staigmena
nebuvo visiškai netikėta. Vis dėlto
nustebau, nors žinojau apie porą
ankstesnių susidūrimų, kuriuose ka-
riūnai buvo susidūrę su vokiečių ka-
riais. Abi pusės naudojo ginklus. 

Draugiškai paspaudžiau jam
ranką ir apsisukau atgal į namus. Po
dienos išvažiavau į tėviškę. Kas
atsitiko Marijampolėje? S. Gvildžio
straipsnyje (,,XXl amžius”, nr. 41,
1998 m. gegužės 27 d.) rašoma, kad
,,tos dienos ankstų rytą vokiečių ir
rusų gen. Vlasovo kariai užpuolė
Karo mokyklos kareivinėse esančius
dalinius. Komendanto būrys ir kiti
ten esantys kariūnai narsiai gynėsi.
Kulkosvaidžių ugnis kiek sulaikė
vokiečius, todėl kiti kariūnai galėjo
trauktis Šešupės link. Pabėgo gal 10;
dauguma liko kovoti... Šoviniams
pasibaigus, apie 160 pasidavė. Kun.
Romualdo Šalčiūno liudijimu, neno-
rinčius ar nespėjusius pabėgti kariū-
nus, o tokių buvo daug, vokiečiai
areštavo ir išvežė į Vilniaus žydų ge-
tus.                                   Bus daugiau.
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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

Dar kartą apie 
plastikinius indus

Pastaruoju metu vis dažniau gir -
dime ir skaitome straipsnius
apie plastikinių indų kenks-

mingą poveikį sveikatai, apie tai, kad
plastikiniuose induose esančios che-
minės medžiagos, sukeliančios vėžį,
gali patekti į maistą. 

Ryšys tarp plastiko ir vėžio išsi -
vystymo buvo nustatytas 1987 m.
Tufts medicinos mokykloje. Tuo me -
tu mokslininkai tyrinėjo krūties vė -
žio ląsteles, kurios buvo auginamos
mėgintuvėliuose. Taip atsitiko, kad
tą kartą krūties vėžio ląstelės, buvo
au  gi namos plastikiniuose mėgintu-
vė liuose. Šiuose mėgintuvėliuose au -
gin tos ląstelės augo labai sparčiai
(,,like crazy”). Taip prieita prie išva-
dos, kad cheminės medžiagos, esan -
čios plastike, skatina vėžinių ląstelių
augimą ir vystymąsi. Nuo tada pra-
dėta daugiau domėtis ryšiu tarp plas-
tiko ir vėžio išsivystymo. 

Šiuo metu yra žinoma, kad labo-
ratorinius gyvūnėlius paveikus che -
minėmis medžiagomis, esančiomis
plastike, jiems išsivysto vėžiniai su -
sir gimai. Taip pat yra žinoma, kad,
laikant maistą plastikiniuose induo -
se, dalis cheminių medžiagų patenka
į maistą ar vandenį.

Tačiau reikia atsiminti, kad ne
visi plastikiniai indai yra vienodi.
Kai kurie iš jų yra toksiški ir kenks -
mingi, kai tuo tarpu kiti yra gana
saugūs naudoti. Norint sužinoti, ar
plastikiniai indai yra saugūs, siūlo -
me pasižiūrėti į numerius (recycling
number), įspaustus indo dugne, ma -

ža me trikampyje.
Indai, pažymėti skaičiais 3, 6 ir 7,

yra patys pavojingiausi naudoti. Jų
sudėtyje yra kenksmingos cheminės
medžiagos, vadinamos BPA, kurios,
gaminant kietus plastikinius gami -
nius, suteikia plastikui kietumą.
Pastaruoju metu yra atlikta daug
tyrimų ir stebėjimų, siekiant įrodyti
šių medžiagų kenksmingumą. BPA
gali sutrikdyti hormoninių liaukų
veiklą, yra kenksmingi reprodukci -
nei sistemai, gali sukelti pakitimus
hormoninei pusiausvyrai, kas prive-
da prie diabeto ir nutukimo išsivys-
tymo. Šios cheminės medžiagos gali
nulemti pakitimus krūtyse, kiauši -
dėse, prostatos ląstelėse, net privesti
iki supiktybiškėjimo (malignancies).
Todėl yra siūloma stengtis jų nenau-
doti.

Indai, pažymėti skaičiais 4 ar 5,
yra saugesni, bet taip pat patartina
dažnai jų nenaudoti. Jokiu būdu ne-
naudokite jų gaminant maistą mik-
robangų krosnelėse, nes, kaitinant
plastikinius indus, cheminės medžia-
gos gali patekti į maistą. Taip pat šios
medžiagos gali patekti į maistą, lai-
kant jį metaliniuose ar plastiki-
niuose induose, kai maistas yra
rūgščios terpės (konservuoti po mi -
dorai) ar riebus (įvairūs padažai).

Indai, pažymėti skaičiais 1 ir 2,
yra saugiausi. Juose paprastai yra
lai komas vanduo, pienas bei jo pro-
duktai. Šie indai, vadinami PETE ir
HDPE, taip pat yra saugūs laikyti
maisto produktus. Tačiau jų taip pat
niekada nenaudokite maistui šildyti
ar gaminti mikrobangų krosnelėse.

The National Toxycology Pro -
gram (NTP) atstovai pataria vaikams
gerti vandenį bei sultis iš butelių,
kurių gamybai nenaudota BPA, ar
vartoti gėrimus, laikomus stikliniuo -
se induose bei stikliniuose buteliuo -
se. Taip pat siūlo laikyti maisto li -
kučius keraminiuose ar stikliniuose
induose. Jei nutarėte šildyti maistą
mikrobangų krosnelėje, naudokite
tik stiklinius ar keraminius indus.

Būkite sveiki! Saugokite savo ir
savo vaikų sveikatą! 

Paruošta remiantis žurnalais
,,Natural Healing” ir ,,Good House -
keeping”

SSVVEEIIKKAATTAA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

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

Atkelta iš 2 psl.    darosi vis garses-
ni. Rusija vykdo ir vis stiprina pro-
pagandinį karą. Pavyzdžiui, Pasaulio
branduolinės energetikos asociacijos
kovo mėnesio biuletenyje paskelbta,
kad Lietuva jau sutiko importuoti
didelį būsimos Baltijos AE pagamin-
tos elektros energijos kiekį. Bran-
duolinės energetikos specialisto Sau-
liaus Kuto teigimu, tai dar viena vi-
nis į Visagino AE karstą. Galimas in-
vestuotojas tikrai susimąstys, ar ver-
ta investuoti į Lietuvos jėgainę, jei
rinkai siūloma pigi šalia esančios
valstybės elektros energija. Seimo
nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto pirmininkas Arvydas Anu-
šauskas patvirtino turįs informaci-
jos, kad Pietų Korėjos bendrovė
„Kepco” iš Visagino AE statybos
konkurso pasitraukė dėl Rusijos
spaudimo. Atitinkamai dirbama ir
su kitomis bendrovėmis, kurios
svarstė ar dar svarsto planus daly-
vauti projekte. Po nelaimių Japonijos

AE Visagino jėgainės perspektyvos
apsitraukė dar didesne migla, nes
susvyravo pasitikėjimas visa atomi-
ne energetika. Tiesa, rusams tai – nė
motais.

Nelabai girdėti, kad trys kaimy-
nų valstybės partnerės, kurios lyg ir
kartu su Lietuva rengiasi statyti
Visagino AE, reikštų didesnį susirū-
pinimą, jog Rusija šiam projektui
skelbia šachą. Gal šiuo projektu nusi-
vilta ir juo jau nebetikima, gal jis jau
liko tik mūsų energetikos ministro
svajose? Lietuvai nebūtų tragedijos,
jei Visagino AE liktų nepastatyta.
Tačiau užsitęsęs skendėjimas iliuzi-
jose – rimta bėda: energija ir lėšos
švaistomos ne ten, kur derėtų, aplei-
džiami alternatyvaus apsirūpinimo
energija būdai, kurių tikrai esama.

„Lietuvos žinios”

Saulius Spurga – Lietuvos žur-
nalistas, Mykolo Romerio universiteto
dėstytojas, sekretorius. 

Atominė karštligė

Atkelta iš 2 psl. riboti prekybą
elektros energija su trečiosiomis ša-
limis, kai šios šalys planuoja elektros
energiją gaminti saugumo neužtikri-
nančiomis sąlygomis. Vienas užsie-
nio žinovas mano, kad ES galėtų net
surengti prekybos boikotą, jeigu jė-
gainės Kaliningrade ir Rusijoje ne-
atitiktų europietiškų reikalavimų.

Lietuva turi reikalauti, kad kai-
mynystėje statomos jėgainės būtų
kuo saugesnės. Bet nėra abejonės, jog
Rusijos ir Baltarusijos jėgainės pa-
tenkins tarptautinius reikalavimus.
Pasak įtakingo JAV dienraščio „The
New York Times”, naujausi Rusijos
reaktoriai yra tiek pat saugūs kaip ir
Vakarų. Tad nevisiškai tikslu ekspe-
rimentiniais vadinti naujausius mo-
dernizuotus reaktorius. Ko gero,
tikslesnis pavadinimas būtų – naujos
kartos modeliai. Rusija skelbia, kad
ji stato 15 iš 60 šiuo metu statomų
branduolinių jėgainių ir kad pasira-
šė susitarimus statyti dar 30.

Modelis gali būti puikiausias,

bet jėgainės statyba, jos panaudoji-
mas bei branduolinių atliekų ap-
saugojimas yra net svarbesni veiks-
niai. Čia kyla didžiausias rūpestis
dėl to, kad nei statybos, nei panaudo-
jimo neprižiūrės kokia nors neprik-
lausoma organizacija, o Rusijos dar-
bo kultūra labai menka. Tad broko,
taigi ir nelaimės galimybė yra didelė
ir kelianti nerimą. Lietuva turi
visomis priemonėmis daryti spaudi-
mą Rusijai ir Baltarusijai, kartu su
gretimomis ES šalimis skatinti ES
tartis dėl bendros statybos darbų
priežiūros komisijos ir t. t. Bet nerei-
kia ir savęs apgaudinėti. Nei Lietuva,
nei ES negali nurodinėti Maskvai ir
Minskui, ką jos turi daryti. Arba
nereikia manyti, kad geresnė valdžia
būtų gebėjusi rasti stebuklingą
sprendimą.

Alfa.lt
Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,

publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Nuo 2007 m.
dėsto Vilniaus universitete. 

Saviplakos proveržis

Ne visi plastikiniai indai yra vienodi: kai kurie iš jų yra toksiški ir kenks mingi, o kiti –
gana saugūs naudoti. 

Jei nutarėte šildyti maistą mikrobangų
krosnelėje, naudokite tik stiklinius ar
keraminius indus.



suvoki, kad čia būta „antrosios Lietu-
vos”. Ir mūsų ŠU istorikams čia dar-
bo būtų  į valias!

Noriu paminėti, kad KSU biblio-
tekoje saugomos visos knygos nuo se-
niausių iki L. Brežnevo, Lenino raš-
tų. Jų nuomone, viską, kas būta is-
torijoje, reikia tirti. Mūsų universi-
tete sunku įsivaizduoti, kad studen-
tas šiandien rašytų darbą „L. Brež-
nevo ir L. Trockio pažiūrų lyginamo-

ji analizė”. Gal todėl tokios ties-
mukos ir siauros būna mūsų studen-
tų istorinės įžvalgos.

– Kokie vyko susitikimai su
KSU vadovais?

– Visų oficialių priėmimų, susi-
tikimų čia neišvardysi. Daugiausia
teko bendrauti su Menų ir mokslų
(College of  Arts and Sciences) de-
kanu, 4 prodekanais, Kalbų ir litera-
tūros katedros vedėja, Istorijos kate-
dros vedėju, sociologijos specialis-
tais. Jie ypač domėjosi Lietuvos da-
bartine padėtimi, pageidavo, kad jų
universitete mūsų universiteto dės-
tytojai paskaitytų paskaitų apie Lie-
tuvą iki ir po 1990-ųjų metų apie Lie-
tuvos ir Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos
santykius, naujosios Europos padėtį.

Sužinoję, kad Šiauliuose yra
NATO karinė bazė, jie kaipmat suor-
ganizavo susitikimą su NATO studijų
centro KSU direktoriumi, pakvietė į
paskaitą ir vakarienę, kurioje turė-
jau pasakoti apie Šiaulių ir NATO
ryšius. Apskritai, sustiprėjo įspūdis,
kad amerikiečiai ir po 2001 m. rug-
sėjo 11-osios įvykių išliko tokie pat
atviri, patiklūs, geranoriški. Svarbu,
kad ir tu toks būtum.

– Ar skaudžiai pasaulio eko-
nomikos ir finansų krizė palietė
Amerikos universitetus?

– Akivaizdu, kad krizė jaučiama
ne tik Lietuvoje, Europoje. Ne paslap-
tis, kad finansų krizės lopšys – JAV,
tad ir palietė visus amerikiečius
(gerokai pabrangęs, nors dar piges-
nis negu Lietuvoje, benzinas, apmi-
rusi prekyba nekilnojamuoju tur-
tu, įsiskolinimai bankams, nedarbo
problema). Tiesa, amerikiečiai ma-
žiau nei lietuviai dejuoja, tikisi, kad
krizė baigsis. Susidarė vaizdas, kad
apkarpytas ir finansavimas JAV uni-
versitetuose. KSU administratoriai
juokavo panašiai kaip mūsiškiai, kad
didelę dalį biudžeto sudaro studentų
įmokos. Dėl tokių priežasčių jie ypač
atsakingai stebi debatus prieš rin-
kimus į JAV Senatą, Kongresą.

– Kokiomis nuotaikomis gy-
vena Cleveland lietuviai, kokios jų
sąsajos su Šiauliais?

– Neįmanoma būti Amerikoje ir
nepabendrauti su ten gyvenančiais
lietuviais. Tiesa, šįkart nesutikau sa-
vo buvusių studentų, jie susispietę
aplink Čikagą. Noriu priminti, kad
Šiaulių universitete yra K. Kizevi-
čiaus grafikos centras. Cleveland lie-
tuvis grafikas Kęstutis Kizevičius
prieš 13 metų padovanojo universi-

tetui vertingas grafikos stakles, ku-
riomis dabar dirba mūsų dėstytojai
ir studentai. Ypač įdomu buvo Cleve-
land aplankyti dailės galeriją, kurios
fonduose saugomi 206 K. Kizevičiaus
padovanoti darbai. Galerijos vadovui
padovanojau prof. V. Janulio infor-
macinį leidinį „K. Kizevičiaus grafi-
kos centras”. Amerikiečio nustebi-
mui nebuvo ribų.

Cleveland teko lankytis ir kal-
bėti parapijos salėje, į kurią po sek-
madienio Mišių pabendrauti susiren-
ka 100–200 lietuvių išeivių. Gaila, kad
Anapilin išeina senoji lietuvių karta.
Šįkart Cleveland nebesutikau savo
seno bičiulio, rašytojo, vertėjo, peda-
gogo, keliautojo Henriko Staso. Teko
tvarkyti jo turtingą knygų archyvą –
dalį knygų, kurias Lietuvos biblio-
tekos turi, atrinkau KSU bibliotekai,
o dalis Ingridos Bublys pastangomis
turi iškeliauti kaip dovana mūsų ŠU
bibliotekai. Taigi ir vėl  ryšys per
knygas.

Apie ŠU, JAV lietuvių išeivių ir
Lietuvos sąsajas teko kalbėti per
Cleveland lietuvių radiją.

Pokalbis sutrumpintas.
„Šiaulių universitetas”, 2010

m. lapkričio 10 d.
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Kent State University – naujas Šiaulių universiteto draugas

Šiaulių universitetas (ŠU) palai-
ko bendradarbiavimo ryšius su
trimis JAV universitetais – Uni-

versity of  Nebraska Omaha, Univer-
sity of  California Davis padaliniu ir
University of  North Colorado. Prie
šių greitu laiku prisidės dar vienas –
Kent State University (KSU). Docento
Stasio Tumėno ir Lietuvos Respubli-
kos garbės generalinės konsulės In-
gridos Bublys pastangų dėka pavyko
užmegzti glaudžius ryšius su KSU, su
kuriuo artimiausiu metu planuoja-
ma pasirašyti bendradarbiavimo su-
tartį.

Iš JAV sugrįžusį Humanitarinio
fakulteto Lietuvių kalbotyros ir ko-
munikacijos katedros doc. Stasį Tu-
mėną kalbino „Šiaulių universiteto”
laikraščio vyr. redaktorius Zenonas
Ripinskis.

– Jūs jau ne pirmą kartą vy-
kote už Atlanto. Kokie buvo šios
kelionės tikslai?

– Šįkart JAV viešėjau KSU ir ten
veikiančios Lituanistinės programos
prezidento dr. Viktoro Stankaus kvie-
timu. Jie kartu ir finansavo mano 10
dienų stažuotę. Lietuvos garbės kon-
sulės Ingridos Bublys rūpesčiu bai-
giama derinti KSU ir ŠU bendradar-
biavimo sutartis. Galvoju, kad jau
lapkričio viduryje ji bus baigta de-
rinti ir atsivers plačios galimybės
dviejų šalių studentų ir dėstytojų
mainams. Noriu pabrėžti, kad ame-
rikiečių pusė labai atsakingai ir  rim-
tai rengiasi šiam bendradarbiavi-
mui ir to paties tikisi iš šiauliečių.

– Kodėl būtent KSU?
– Kent – nedidelis miestukas,

pusantros valandos kelio nutolęs nuo
Cleveland. Jame gyvena tik 10,000 gy-
ventojų, tačiau studentų miestelyje
gyvena ir studijuoja apie 30,000 stu-
dentų! KSU sudaro daug kolegijų
(college), čia, panašiai kaip pas mus,
rengiami įvairaus profilio specialis-
tai. Universitetas – atviras, demok-
ratiškas, čia yra unikalių prestižinių
studijų programų, pvz., universitetas
didžiuojasi, kad čia rengiami visų
trijų studijų pakopų aukščiausios
kvalifikacijos rusų kalbos vertėjai.

Mano pažintis su KSU prasidėjo
dar 1997 m. Ir šįkart kvietėjai norėjo,
kad atvyktų humanitaras, galintis

įvertinti universiteto bibliotekoje
saugomus lituanistinius lobius. 1970
m. KSU dr. John Cadzow rūpesčiu
buvo įsteigta Lituanistinė programa,
kuri susideda iš lietuviškų archyvų,
knygų rinkimo ir stipendijų fondo
remti lietuvių kilmės studentus. Li-
tuanistinių stipendijų fondas skiria
2,000 dolerių metams studentams,
siekiantiems bakalauro, iki 3,000 –
siekiantiems magistro laipsnio ir iki
4,000 dolerių – doktoranto studijoms.
Stipendininkai turi mokėti lietuvių
kalbą.

– Didžiuojamės ŠU naująja
biblioteka. Kokia ji Kent univer-
sitete?

– Sunku palyginti – jų biblioteka
didelė, moderni – tai dvylikos aukštų
didžiulis pastatas. Mano svarbiau-
sias tikslas joje buvo susipažinti su
lietuviškais archyvais, išsibarsčiu-
siais net per 4 aukštus. Čia saugomi
vieni didžiausių už Lietuvos ribų
archyvai, kataloguota tūkstančiai
lietuviškų knygų, periodikos skyriu-
je yra orginalių XIX a. leidinių. Vieni
lietuvių literatūros lobiai prieinami
visiems bibliotekos lankytojams, o
rankraščiai, išeivijos politinių figū-
rų, partijų vadovų rankraščiai, doku-
mentai saugomi Archyvų ir specialių
rinkinių skyriuje. Jame ir buvo įdo-
miausia dirbti. Tik studijuodamas
dėžes dokumentų, tūkstančius įrašų

Iš kairės: doc. Stasys Tumėnas su KSU NATO studijų centro direktoriumi dr. Victor
Papacosma, turinčiu planų tokį skyrių įkurti Šiaulių universitete, ir Kent Lituanistinės
programos pirmininku dr. Viktoru Stankumi.

Doc. Stasys Tumėnas (k.) su ties KSU ir Šiaulių universiteto memorandumu dirbusiais
KSU Outreach skyriaus direktore Sandra Morgan ir dekanu Tim Moore.

VViikkttoorroo  SSttaannkkaauuss nuotr.
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Dar taip neseniai amerikiečių
žiniasklaida dūzgė it bičių avilys
apie Hollywood žvaigž dės Elizabeth
Taylor mirtį. Ir ne dėl to, jog ji buvo
gražiausia pasaulio moteris (taip ją
dažnai vadindavo, o žiniasklaida pa-
brėždavo, kad jos akys, nosis bei
lūpos – šedevrai) ar dėl jos profesinių
lai mėjimų ir pasiekimų. Suteikusi
jai „Hollywood icon” vardą, pasitel-
kusi įžymių asmenų atsiliepimus,
iškėlė Elizabeth Taylor kilnų būdą,
dosnumą, drąsą, stiprią valią ir gilų
taurumą.

E. Taylor mirė šių metų kovo 23
dieną, trečiadienį, dėl širdies krau-
jagyslių užsikimšimo, išgulėjusi še-
šias savaites Los Angeles Cedars-Si-
nai Medical Center ligoninėje. Ji
buvo 79 metų amžiaus. Visi keturi
velionės vaikai buvo prie jos mirties
patalo ligi paskutinio ligonės atodū-
sio: vyriausias sūnus Michael Wil-
ding su broliu Chris topher (abu iš
santuokos su antruoju vyru britų
filmų aktoriumi Michael Wilding), jų
netikra seserimi („halfsister”) Liza
Todd (iš vedybų su tre  čiuo ju vyru
žymiu Hollywood filmų leidėju Mi-
chael Todd, žuvusiu lėktuvo nelaimė-
je) ir Maria Burton (įvaikinta dukra,
ištekėjus už penkto ir šešto vyro –
britų ir Holly wood fil mų aktoriaus
Richard Bur ton).

Pirmagimis sūnus labai jautriai
spaudai apibūdino savo mamą. Jo žo -
džiais, ji buvusi nepaprasta moteris,
mylėjusi gyveni mą ir išgyvenusi jį
su kaupu – su didele aistra, humoru
ir meile. Jis tęsė: „Mes žinome, vi-
siškai užtikrintai, jog pa saulis yra
geresnė vieta, kur mamai teko gy-
venti. Jos palikimas niekados neiš -
nyks, jos siela bus visada su mumis,
o jos meilė gyvuos mūsų širdyse
amžinai.”

Žinia apie garsios filmų aktorės
– iškilios žvaigždės – mirtį didžiau-
siu smūgiu kirto pa čiam Hollywood,
kur E. Taylor nuo vaikystės dienų
vaidino, kilo kaip žvaigždė, buvo
didžiai įvertinta bei ap dovanota, lai-
mėjusi du „Oscar”.

Tuojau pat pasipylė gar senybių
atsiliepimai bei pagarba iš keliavu-
siai amžinybėn. „Elizabeth kiekvie-
name lygyje buvo ‘mensch’: kilni,
dosni, drąsi”, – oficialiame prane-
šime teigė Jane Fonda, žymioji filmų

aktorė. Michael  Caine socialiniame
tinkle „Twitter” rašė: „Taip liūdna
išgirsti apie mano gra žiąją draugę
Elizabeth Taylor. Ji buvo didinga
asmenybė.” Ten pat apie E. Taylor
parašė ir buvęs CNN laidų vedėjas
Larry King: „artimos draugės Eliza-
beth Taylor mirtis reiškia pasakyti
sudiev didingai žvaigždei ir vienai
stiprios valios („gutsy”) moteriai.”

Gal pačias paskutines ži nias apie
E. Taylor buvimą ligoninėje bei
paskutines jos pasakytas mintis taik-
liai perdavė populiarioji televi zijos
komentatorė Barbara Walters per
ABC programą „Good morning Ame-
rica”. Walters sakė, jog nors Eliza-
beth bu vo ligoninėje, atrodė, kad ji
sėkmingai kovojo su liga. Todėl buvo
netikėta staigmena, jog ji mirė, nes
visi, kurie palaikė su ja ryšį, manė,
kad ji nugalės ligą.

Ji pridūrė, jog E. Taylor kartą
pasakė, kad iš daugiau nei 50 filmų,
ku riuose ji suvaidino pagrindinius
vaidmenis, ji pageidau tų, jog žiūro-
vai prisimintų ją už jos vaidmenį
filme „Who’s Afraid of  Virginia
Woolf ?”, už kurį ji laimėjo antrąjį
„Oscar”. Pirmasis „Oscar” ati teko
jai 1960 m. už puikią vaidybą filme
„Butterfield”.

Parengė Stasė Semėnienė

Sudiev, Elizabeth Taylor PADĖKA
A † A

URŠULĖ BALSKUS
(Lietuvninkaitė Lipčienė)

Su šiuo pasauliu, savame bute ramiai atsiskyrė, sulaukusi
98 metų.

Gimė 1912 m. spalio 10 d. Mirė 2011 m. kovo 14 d. Palaidota
2011 m. kovo 19 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Dėkojame visiems mieliems draugams, pažįstamiems ir
gimi nėms, atskubėjusiems pareikšti velionei paskutinę pagar-
bą, mus paguosti ir mums padėti. Tai nepamirštama.

Nuolankiai dėkojame kun. Jauniui Kelpšui už jausmingas
šv. Mišias ir maldas bei prasmingus žodžius pamaldų metu ir
kapi nėse su tikru maldos jausmu, giedojusiems sol. N. Peni-
kaitei ir sol. A. Barniškiui.

Mūsų pagarba ir šilti dėkingumo jausmai karsto nešėjams
A. Keželiui, G. ir V. Lietuvninkams, Pr. Povilaičiui, Agasaičiui,
J. Grinai, Aufrozinai Keserauskienei ir Jos šeimai, globojusiai
Uršulytę lyg savo motiną iki paskutinės minutės, mažosioms
Adrijanai ir Kamilei, kurios sugebėjo praskaidrinti velionės
nykias valandas.

Padėkos žodžiai visiems, aukojusiems Lietuvos Dukterų
draugijai (suaukota 703 dol.) ir šv. Mišioms, taip pat už jautrius
užuojautos žodžiu ir raštu.

Teatlygina Viešpats už Jūsų širdžių taurumą.

Nijolė ir Arnoldas Voketaičiai

Pagerbdami mirusiųjų atminimą,
„lietuvos Vaikų vilčiai” aukojo:

a. a. Aleksas Parestis atm.: Alina Mikalauskas – $50;
a. a. Dalia Katilius-Boydstun atm.: Kazys ir Ramunė Motekaitis,

Patricia P. Butler, Polly Eldred, Mark ir Cathleen Schultz, Suzanne ir Ja-
mes  Trousil, Kevin ir Patricia Wiseman – $275;

a. a. Josephine  Šimaitienės atm.: Henry ir Margrith Alminas, Myron
ir Rita Bezdicek, Rimantas ir Regina  Griškelis, Jonas ir Dana Kau nas, Ja-
lal ir Lissa Mizani, Charles ir Vida Bartkus, John ir Janet Nitti, Genė Rim-
kus, Birutė Sekmakas – $700;

a. a. Albino Mickaus atm.: Audronė M. Vanagūnas, Ona Stack Hough-
ton, Aldona Jesmantas, Stefa Kisielius, Mark ir Kelly Staszak, Renee E.
Pwew– $270;

a. a. Algio Trinkūno atm.: Va cys ir Viktorija Šaulys, Emilija Amb ro-
zaitis, Renius Dičius, Asta ir Vy tautas Reitneris, Giedrius ir Gied rė Pen-
čyla – $160;

a. a. Genės Rimkienės atm.: Raimundas ir Danutė Korzonas, Do natas
ir L. Vasiliauskai, Algirdas ir Jolita Birutis, Tomas ir Nijolė Re meikis, Jo-
nas ir Dana Kaunas, Ray mond ir Irena  Blinstrubas, Algis ir Lucia Tirva,
Giedrius ir Giedrė Pen čyla, Feliksas ir Rūta Daukus, Algis ir Janice Vo-
sylius – $520;

a. a. Karl J. Lambert testamentinė auka – $39,612.42;
a. a. Giedros Gustaitės atm.: Dalia Grybinas Lee – $50;
a. a. Eugenijos Blinstrubienės atm.: Angelė ir Albinas Karniai,

Kaima Vitkauskienė ir Janina Vie nužienė, Rita ir Myron Bezdicek, Vikto-
ras ir Phaedra Sekmakas, Irena Rimavičienė, Birutė Sekmakas, Dalia ir
Romas Augaitis, Dalia ir Liudas Stankaitis, Dalia ir Antanas Bartkus, Rū-
ta ir Feliksas Daukus, Živilė ir Algis Prapuolenis, Liuda ir Algis Ru gie-
nius, Selma ir Aloyzas Bartkus, MaryAnne ir Algis Paliliūnas, dr. Petras
ir Daiva Kisielius, Vida ir  Charles Murray, Daiva ir Ray Pana ras, Vita ir
Viktoras Memėnas, Joan ir Charles Jeschke, Audronė Petru šie nė, Halina
Bag donienė,  Severina ir Benardas Juškus, John ir Janet Nitti, Giedrė  Me-
reckis, Jūra ir Algis Bakaitis, Janina Ruibis Todd, Ed ward ir Regina Mo-
destas, Rima ir Rimas Banys, Linda ir Algis Rugie nius, Irena ir Arūnas
Draugelis, Rim vydas Rimkus – $1,470.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame aukoto-
jams.

„Lietuvos Vaikų viltis”, 2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629.

Atkelta iš 5 psl. Rezoliu cijos bus
nusiųstos atitinkamiems pareigū-
nams bei organizacijoms.

Šventės vedėja Birutė Vilutienė
padėkojo garbės svečiams, buvusiam
mūsų Šv. Kazimiero parapijos Gary
klebonui prelatui dr. I. Urbonui, ses.
Janinai Golubickis, Schererville
mies to vyriausiam valdytojui Bob
Volkman ir jo žmonai Lynn už atsi-
lankymą. Padėkojo Lietuvos Vyčių
Long Beach kuopai Nr. 158 ir jos pir-
mininkei Marijai Deksnis ir LUMA
Čikagos padaliniui, pirmi ninkei dr.
Romualdai Rynne už dalyvavimą mi-
nėjime su būriu savo na rių. Ypatinga
padėka buvo pareikšta jaunai mūsų

prelegentei Karoline Rauličkytei-
Stiglich už tokią įdomią paskaitą ir
visam būriui šiemet taip gausiai
susirinkusių svečių.

Minėjimo pabaigoje prelatas dr.
I. Urbonas pasimeldė kartu su visais,
padėkojo rengėjams, kad jo vis dar
ne pamiršta, ir pažadėjo atvykti į vi -
sus mūsų renginius.

Minėjimo dalyviai buvo pakvies -
ti pasiklausyti Algimanto ir Ligitos
Barniškių atliekamų dainų, kartu
padainuoti, pašokti.

Rengėjai dėkoja Jonui Rama -
naus kui, Kęstučiui Sidabrui ir Anta -
nui Vilučiui už nuotraukas.

Lietuvos Nepriklausomybės ir 
valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Elizabeth Taylor.

Irena Vilkas, gyvenanti Valencia CA, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Esame Jums dė-
kingi.

Eugene Slavinskas, gyvenantis Saint Petersburg, FL, pratęs-
damas metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Bronius Bikulčius, gyvenantis Arlington, TX, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos  mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką.  Ta-
riame nuoširdų ačiū.

Alfred C. Šaulys, gyvenantis Oceanside, CA, pratęsdamas me-
tinę „Draugo” prenumeratą, paaukojo laikraščiui paremti 50 dol.
Esame Jums dėkingi.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
��  Socialinių reikalų skyrius Le mont
maloniai kviečia balandžio 6 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į PLC skai tyklą,
šalia Bo čių menės, kur bus ro  domas do -
ku men tinis fil mas ,,Plokščiai” iš ciklo
,,Mūsų mies teliai”. 

��  Ateitininkų Šalpos fondo metinis su -
važiavimas įvyks balandžio 9 d., šešta -
die nį, 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 visus gausiai 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 drabužių kūrėjos Renata
Liut kie nė ir Aušra Kasperiūnienė, lini-
nius rū belius vaikams pristatys ,,Srai-
gė”, skraistes – ,,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 -
lan džio 17 d. 12:30 val. p. p. Prog -
ra moje: po e  to gyvenimo ir kūrybos vin-
jetė ir poezija. Režisierė, aktorė – Giedrė
Gillespie, aktoriai Vida Gilvy dienė, Linas
Umbra sas. Dainuos solistė Dalia Lietuv -
nin kie nė. Faus to Strolios kūrinio ,,Paukš-
čiai” premjera. Fleita gros Marija Čyvai-
tė 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
draugijos veiklą. 

Tautinių šokių grupės ,,Spindulys” 35-mečio koncertas ,,Senosios skry nios
paslaptys” vyks šeštadienį, balandžio 30 d., 5 val. p. p. PLC Jaunimo rūmų

sa lėje. Po koncerto PLC didžiojoje salėje vyks sukaktuvinis pokylis. Pradžia
7 val. v. Bilietus užsisakyti galite tel. 708-349-8432 (Aušra Jasaitytė-Petry).

JAV�LB� Lemont� apylinkės� pirmininkė� Birutė� Kairienė� (kairėje)� su� Kathy� Lignarska
Kaziuko�mugėje�Pasaulio�lietuvių�centre�atstovavo�,,MB�bankui”.

Nijolės Nausėdienės nuotr.

Velykinių švenčių pamaldų tvarka
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje

6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
Tel.: 773-776-4600

Balandžio 17 d. – Palmių-Verbų sekmadienis: 9 val. r. – šv. Mišios; 10:30 val. r.
– Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus kančios šv. Mišios; 12:15 val. p. p. –  šv. Mišios (anglų
kalba)

Balandžio 21 d. – Didysis ketvirtadienis: 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucha -
ristijos įsteigimo šv. Mišios (lietuvių ir anglų kalba); Iki 10 val. v. – Švč. Eucharistijos
garbinimas – Adoracija

Balandžio 22 d. – Didysis penktadienis: 3 val. p. p. – šv. Mišios (anglų kalba); 7
val. v. – Kristaus kančia, šv. Kryžiaus pagerbimas ir šv. Komunija; rinkliava skiriama
Šventosios Žemės šventovėms išlaikyti (lietuvių kalba)

Balandžio 23 d. – Didysis šeštadienis: 1 val. p. p. – Velykinių valgių/krepšelių pa -
lai minimas

Velyknaktis: 7 val. v. – Velykų nakties budėjimas. Prisikėlimo Vigilijos šv. Mišios
(lietuvių ir anglų kalba)

�Balandžio 24 d. – Velykų sekmadienis: 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apei-
gos su procesija ir šv. Mišios; 9 val. r. – šv. Mišios (anglų kalba); 10:30 val. r. – Kristaus
Prisikėlimo dienos šv. Mišios; 12:15 val. p. p. – šv. Mišios (anglų kalba).

�Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 W. 127th Street, Lemont IL

Tel.: 630-257-5613

Balandžio 17 d. – Verbų sekmadienis: šv. Mišios – 9 val. r.; 11 val. r. ir 6 val. v.
Balandžio 21 d. – Didysis ketvirtadienis:  7 val. v. – Paskutinė va karienė,  Eucha -

ristijos įsteigimo šv. Mišios ir Švenčiausiojo Sakra mento garbinimas iki 10 val. v.
Balandžio 22 d. – Didysis penk tadienis: 3 val. p. p. – Kryžiaus kelias; 7 val. v. –

Šv. Kryžiaus pagerbimas, Dievo Žodžio ir Komunijos pamaldos
Balandžio 23 d. – Didysis šešta dienis: 8 val. v. – Velykų nakties bu dėjimas, Ve -

lyknakčio Vigilijos šv. Mi šios bažnyčioje
Balandžio 24 d.  – Velykų sekmadienis: 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apei-

gos ir šv. Mišios Jaunimo  rūmuose. Giedos Misijos choras; 9:15 val. r. – Kristaus Prisi -
kė limo šv. Mišios Jaunimo rūmuose. Giedos Misijos vaikų choras „Vytu rys”; 11:30 val.
r. – Kristaus Prisi kėlimo šv. Mišios Jaunimo rūmuose. Į Velyknaktį bei Ve lykų dienos
Mišias kviečiame atsi nešti varpelius, kuriais pritarsime giesmėms „Garbė Dievui aukšty-
bėse” ir „Aleliuja”

Valgių šventinimas: Velyknak tį ir Velykų dienos Mišiose bus šven tinami valgiai.
Kviečiame atsinešti.

Evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558

Tel.: 708-567-9044 (kun. L. Miliauskas); www.teiske.org

Balandžio  17 d. – Verbų Sekmadienis 11:30 val. r. pamaldos su Šv. Vaka riene 
Balandžio 22 d. – Didysis Penktadienis: 5:30 val. p. p.   pamaldos   su Šv. Vaka -

riene  
Balandžio 24 d. – Velykos: 11:30 val. r. pamaldos be Šv. Vakarienės, vaikučiams

sekmadieninė mokyklėlė.  (Pusryčiai nuo 9:15 val. r. iki 11 val. r.).

Ziono liuteronų evangelikų parapija
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
Tel.: 708 422-1433; Fax: 708 422-1485;

El. paštas: zionlithlutheran@aol.com 

Balandžio 17 d. – Verbų sekmadienis: 9:30 val. r. pamaldos anglų kalba su Šv.
Komunija; 11 val. r. pamaldos lietuvių kalba su Šv. Komunija

Balandžio 21 d. – Žaliasis  Ketvirtadienis: 6 val. v. Paskutinės Vakarienės atmini-
mo pamaldos anglų kalba su Šv. Komunija

Balandžio 22 d. – Didysis Penktadienis: 4:30 val. p. p. Kristaus kančios lietuviškos
pamaldos su Šv. Komunija; 6 val. v. – Tamsos (Tenebrae) pamaldos anglų kalba

Balandžio 23 d. šeštadienis: 10:30 val. r. – Velykinių kiaušinių „medžioklė” 2–11
metų vaikams. Prašoma  užsiregistruoti

Balandžio 24 d. – Velykos: 8 val. r. Jungtinės Prisikėlimo pamaldos su Šv. Ko -
munija. Giedos choras. Velykiniai pusryčiai parapijos salėje. Visi kviečiami; 10:30 val.
r. lietuviškos Velykinės pamaldos su Šv. Komunija.

Balandžio 26 d. – antradienis po Velykų: 12 val. p. p. Velykinės pamaldos
„Spindulėlio” vaikams ir tėvams.

RReennggiinniiaaii  SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg,,  FFLL

Tautinių šokių grupė ,,Spindulys”.                                       ,,,,SSppiinndduulliioo”” archyvo nuotr.

��  Lietuvos Dukterų draugijos St. Pe -
tersburg, FL, skyriaus valdyba praneša,
kad metinis visuotinis narių susirinki-
mas vyks balandžio 7 d. 2 val. p. p. Lie  -
tuvių klubo salėje. Kviečiame visas na -
res ir prijaučiančias Dukterų veiklai da -
lyvauti susirinkime. Po susirinkimo pasi-
vaišinsime kava, savos gamybos pyra-
gais bei sumuštiniais.

��  Kultūros būrelio rengiamas koncertas
vyks balandžio mėn. 12 d., antradienį,
3 val. p. p. Lietuvių klubo salėje (4880
46th Ave North, St. Petersburg, FL
33714).  Programą atliks solistė Lijana
Kopūstai tė-Pauletti ir pianistė Gintė
Čepins kaitė-Bistras. Vietas užsisakyti
galima pas Danutę Mažeikienę tel. 727-
367-6306 arba klube sekmadienio
pietų metu. Auka – 20 dol. Kviečiame
visus koncerte dalyvauti ir išgirsti pirmą
kartą Klubo scenoje koncertuojančias
me nininkes. Po koncerto – pabendravi-
mas su menininkėmis ir vaišės.

��  Balandžio mėn. 15 d., penktadienį,
St. Pe tersburg, FL, Lietuvių klubo valdy-
ba didžiojoje klubo salėje (4880 46th
Ave. North, St. Petersburg, FL 33714)
rengia Velykinę mugę. Pradžia 11 val. r.
Mu gėje bus galima įsigyti įvairių skanu -
mynų – žagarėlių, meduolių, pyragų,
tor   tų, lietuviškų sūrių, taip pat pa puo -
šalų ir kitokių įvairenybių. Pirkėjai bus
pavaišinti ,,valdybos sriuba”. 

�� Lie  tuvių klubo salėje ,,Saulės” litua -
nistinė mokykla Moti nos dienos pami -
nėjimo programėlę rengia pagal lietuviš -
ką tradiciją – pirmąjį gegužės mėn. sek-
madienį, gegužės 1 d. pietų metu,  o ge -
gužės 8 d. – Motinos dieną pagal ame -
rikietiškąją tradiciją – Klubo valdyba
rengia specialius pietus, kurių metu bus
pa gerbtos visos motinos ir močiutės.
Pra  šo me stalus ar vietas užsisakyti pas
Lai  mutę Alvarado tel. 727-360-1064.
Auka – 20 dol. 


