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Lietuvai turi būti svarbus kiekvienas lietuvis.

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) – Sei-
mą netrukus pasieks naujojo Piliety-
bės įstatymo projektas. Nors tikina-
ma radus būdą spręsti dvigubos pilie-
tybės problemą, jau dabar akivaizdu,
kad jis priimtinas ne visiems.

Praėjus beveik pusantrų metų,
kai Konstitucinis Teismas (KT) pri-
pažino, kad Pilietybės įstatymo nuos-
tatos dėl dvigubos pilietybės priešta-
rauja Konstitucijai, parengtas visiš-
kai naujas pilietybės reikalus regla-
mentuojantis teisės aktas. Jis apėmė
ir nuostatas, kurias reglamentavo pi-

lietybės įstatymo įsigaliojimo įstaty-
mas.

Penkis mėnesius projektą svars-
čiusi Seimo valdybos sudaryta darbo
grupė sudėliojo paskutinius taškus,
tad netrukus jį tikimasi teikti parla-
mentarams. Tačiau jau dabar aišku,
kad projekto laukia audringas svars-
tymas. Mat prie bendros nuomonės
dėl kai kurių nuostatų, ypač – dvigu-
bos pilietybės, nepriėjo ir darbo gru-
pės nariai.

,,Manau, kad parengtas geras
kompromisinis variantas: maksima-

liai nustatytos grupės asmenų, ku-
riems paliekama teisė turėti dvigubą
pilietybę, tačiau kartu atsižvelgta į
KT nutarimą”, – projektą apibūdino
darbo grupės vadovas Arminas Lyde-
ka.

KT pripažino, kad Konstitucijai
prieštarauja lietuvių kilmės asme-
nims Pilietybės įstatyme padaryta iš-
imtis turėti dvigubą pilietybę. Kons-
titucijos sergėtojų išaiškinimas labai
papiktino užsienyje gyvenančius tau-
tiečius, ypač JAV lietuvius.

Anot A. Lydekos, projekte nu-
matyti šeši atvejai, kai asmenims lei-
džiama turėti dvigubą pilietybę – kur
kas mažiau, nei iki šiol. Kaip ir ank-
sčiau, dvigubos pilietybės išimtis lik-
tų asmenims, kuriems pilietybę savo
dekretu suteikia prezidentas. Kita
grupė – politiniai kaliniai ir tremti-
niai, jų vaikai, vaikaičiai ir provai-
kaičiai. Pretenduoti į dvigubą piliety-
bę galės ir per visą Lietuvos okupaci-
ją (1940–1990 metais) iš Lietuvos pa-
bėgę ar pasitraukę asmenys. Atskira
grupė – lietuvių kilmės asmenys, tra-
diciškai gausiai gyvenantys už Lie-
tuvos ribų (Punske, Gervėčiuose ir
kt.). Kaip didelę naujovę A. Lydeka
išskyrė tai, Nukelta į 6 psl.

Vokietijoje bus
pristatoma
Baltijos kultùra

Berlynas/Vilnius, kovo 17 d.
(ELTA) – Minint trijų Baltijos valsty-
bių Nepriklausomybės devyniasde-
šimtmetį, šiais metais Vokietijoje
rengiami Baltijos kultūros metai. Vi-
sus metus įvairiuose Vokietijos mies-
tuose vyks kultūros, ekonomikos,
politikos bei visuomeniniai renginiai.

Lietuva pagrindinį dėmesį Balti-
jos kultūros metų programoje skiria
šiuolaikiniam Lietuvos menui (XX ir
XXI a.) bei ,,Vilniaus – Europos kul-
tūros sostinės 2009” renginiams.

Lietuvos Respublikos preziden-
tas Valdas Adamkus kartu su Vokie-
tijos Federacinės Respublikos prezi-
dentu Horst Koehler, Latvijos Res-
publikos prezidentu Valdi Zatler ir
Estijos Respublikos Parlamento pir-
mininke Ene Ergma šeštadienį daly-
vavo Baltijos kultūros metų ,,Essen-
tia Baltica” oficialiame atidaryme,
vykusiame Berlyno filharmonijoje.
Šia proga koncertą surengė žinomo
smuikininko Gidon Kremer orkest-
ras ,,Kremerata Baltica”, kuriame
grojo Lietuvos, Latvijos ir Estijos
muzikantai. Prieš tai vykusiame Lie-
tuvos, Latvijos, Vokietijos prezidentų
bei Estijos Parlamento pirmininkės
susitikime buvo kalbėta apie kultū-
ros svarbą šiuolaikiniame pasaulyje
suartinant tautas.

Baltijos kultūros metus rengia
Lietuvos ambasada Vokietijoje kartu
su Lietuvos institutu bei Kultūros ir
Užsienio reikalų ministerijomis.

Lietuva atsisveikino su žymiu
menininku V. Kernagiu

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) – Už-
sienio šalyse paskirti Lietuvos gyny-
bos atašė šią savaitę renkasi į tradi-
cinį pavasario turą Vilniuje.

Penkių dienų turo tikslas – su-
pažindinti Lietuvos gynybos politikos
pasiuntinius užsienyje su šalies sau-

gumo, kariuomenės vystymu, karinio
bendradarbiavimo ateities planais,
Lietuvos gynybinių struktūrų pla-
nuojama veikla NATO struktūrose ir
pajėgose. KAM organizuoto turo
metu gynybos atašė susitiks su prezi-
dentu Valdu Adamkumi, Seimo Na-

cionalinio saugumo ir gynybos komi-
teto nariais, KAM ir Lietuvos kariuo-
menės vadovybe, lankysis kariuome-
nės daliniuose.

Šiuo metu Lietuva yra paskyrusi
vienuolika gynybos atašė, du gyny-
bos atašė pavaduotojus.

•Sveikatos klausimais.
Stiprinkime savo imuni-
nę sistemą. Pasaulinė
inkstų diena (p. 2)
•Requiem universitetinei
laisvei? (p. 3)
•Nepriklausomybės su-
kaktys apjungė visas ban-
gas ir kartas (p. 4, 8)
•,,Jaunystės žiedai” —
dainuojam saviems (p. 5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•California lietuvių isto-
rija (1) (p. 9)
•Daliję save ir savo meną
žmonėms (p. 10)

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) – Va-
kar Lietuva atsisveikino su žymiu at-
likėju Vytautu Kernagiu. V. Kernagis
palaidotas Vilniaus Antakalnio kapi-
nėse Menininkų kalnelyje. Meninin-
kas mirė šeštadienio naktį po sunkios
ligos, eidamas 57-uosius.

Lietuvių muzikos, dainuojamos
poezijos atlikėjas ir autorius, pramo-

ginių renginių režisierius, televizijos
laidų vedėjas V. Kernagis 1978 m. įra-
šė pirmąją dainuojamosios poezijos
plokštelę ir laikomas dainuojamosios
poezijos pradininku Lietuvoje.

V. Kernagis mokėsi M. K. Čiur-
lionio meno mokykloje, studijavo ak-
toriaus meistriškumą Lietuvos vals-
tybinėje konservatorijoje, vėliau – es-
trados režisūrą Maskvos A. Luna-
čiarskij teatro meno institute.

V. Kernagis sukūrė kelis šimtus
įsimintinų dainų pagal savo bei kitų
poetų eiles. Koncertavo su kolekty-
vais ,,Aisčiai”, ,,Rupūs miltai”, buvo
kabareto ,,Tarp girnų”, ,,Dainos teat-
ro” įkūrėjas. V. Kernagis taip pat vai-
dino kino filmuose, kūrė vaidmenis
miuzikluose.

Atlikėjo nuopelnai įvertinti Anta-
no Šabaniausko muzikine premija, V.
Kernagis apdovanotas muzikine
,,Bravo” statulėle. V. Kernagiui įteik-
tas Gedimino ketvirtojo laipsnio or-
dinas, už populiariosios kūrybos pro-
fesionalumą ir artistiškumą jis apdo-
vanotas Nacionaline kultūros ir me-
no premija.

Vytautas Kernagis.

Nerimsta aistros dèl dvigubos pilietybès

Gynybos ataõè renkasi Vilniuje
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Stiprinkime savo imuninę
sistemą

GYD. ONA RADZEVIÇIENÈ

Kiekvienas iš mūsų yra susidūręs
su įvairiomis infekcijomis ir su jomis
susijusiomis ligomis. Labai svarbu,
kokia yra mūsų organizmo imuninė
sistema ir ir kaip ji sugeba kovoti ir
apginti mus nuo ligų. Imuninė sis-
tema yra žmogaus organų ir audinių
sistema, apsauganti organizmą nuo
kenksmingų mikroorganizmų ir kitų
svetimkūnių. Imuninę sistemą slo-
pina įtampa, rūkymas, blogi valgymo
įpročiai, nesveika dieta, piktnau-
džiavimas alkoholiu, fizinių pratimų
stoka, nepakankamas miegas. Stiprų
neigiamą poveikį turi įtampa.

Yra 4 paprasti būdai apsaugoti
savo kūną ir padėti jam išgyti.

1. Reguliarūs fiziniai pratimai
sumažina kasdieninę įtampą, stipri-
na kūną ir pagerina savijautą.

2. Pakankamas poilsis, kurio
metu organizmas atsipalaiduoja ir
ilsisi.

3. Tinkama mityba, sumažinant
cukraus kiekį, gyvulinės kilmės
riebalų ir alkoholio kiekį, naudojant
daugiau šviežių vaisių ir daržovių,
grūdų, geriant pakankamai skysčių ir
šviežių vaisių sulčių.

4. Papildymas mūsų dietos vita-
minais ir antioksidantais teigiamai
veikia imuninę sistemą.

Imuninę sistemą stiprina kai
kurie žoliniai preparatai. Vienas iš jų
– Šiaurės Amerikos ir Rytų Azijos
ženšenis (angl. Ginseng), kuris anks-
čiau buvo vartojamas kaip maistas, o
vėliau nustatytas jo poveikis stiprinti
imuninę sistemą. Tačiau reikia atsi-
minti, kad jo negali vartoti asmenys,
sergantys vėžiu, širdies ligomis, dia-
betu, depresija, nes yra pastebėta jo
neigiama sąveika su vaistais, vartoja-
mais gydyti šias ligas.

Kitas populiarus maisto papildas
yra rausvažiedė ežiuolė t. y. Echi-
nacea purpura, kuri skiriama kartu
su vitaminu C atsiradus pirmiems
slogos ar kataro (ūminė viršutinių
kvėpavimo takų infekcija) požy-
miams. Ji aktyvina ląstelių imuni-

tetą, stiprina organizmo apsaugines
funkcijas, skatina leukocitozę, t. y.
padidėjimą baltųjų kraujo kūnelių,
pasižymi antimikrobiniu poveikiu.
Neskirtina asmenims, sergantiems
autoimuninėmis ligomis, tokiomis
kaip sisteminė vilkligė (sisteminė
autoimuninė liga), reumatoidinis po-
liartritas.

Labai svarbu organizmui pa-
kankamai gauti vitaminų ir mik-
roelementų, kurie stiprina imuninę
sistemą.

Pagrindiniai vitaminai yra vit. A,
B 6, C, vit. D ir E, mikroelementai:
selenas, zinkas, varis. Mūsų kūnas
geriau įsisavina šiuos vitaminus, gau-
namus su maistu, nei su maisto
papildais, todėl yra žinomas taip va-
dinamas ,,supermaistas”. Vienas iš jų
yra juodasis šokoladas, kuriame gau-
su antioksidantų, magnio ir kalio.
Česnakas dalyvauja baltųjų kraujo
kūnelių gamyboje, o jie, t. y. leukoci-
tai, atlieka mūsų organizme kovotojo
su infekcija vaidmenį.

Svarbu mūsų organizmui gauti
raudonos mėsos, kuri turtinga ne tik
proteinais, bet ir zinku bei selenu.
Saldžiose bulvėse yra daug vit. C, Be-
ta karotino, kurie taip pat labai
reikalingi mūsų organizmui. Nepa-
prastai naudinga stiprinant orga-
nizmą yra lašiša, kurioje gausu vit. A,
D, seleno, omega 3 riebalinių rūgš-
čių.

Reikia nepamiršti valgyti uogų,
iš kurių ypač naudingos mėlynės,
avietės, spanguolės. Jose gausu vit. C,
flavanoidų, kurie yra viena iš antiok-
sidantų sudedamųjų dalių. Būtina
įjungti į mūsų dietą pupeles, o ypač
sojos, kurios praturtina mūsų orga-
nizmą vit. B 6 ir E. Labai naudinga
kasdien gerti žalią ir baltą arbatą,
turtingą vit. C ir antioksidantais.

Taigi truputį pagalvokime, kaip
gyvename, apie ką mąstome, ką val-
gome. Mūsų sveikata yra didžiausias
mūsų turtas. Pasirūpinkime ja, kol
dar sveiki. Geros sveikatos.

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî,

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ
REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

Gyd. Onutė Radzevičienė yra baigusi Vilniaus universitetą, pediatrijos
fakultetą. Dirbo Vilniuje vaikų gydytoja nuo 1972 iki 2002 metų, kol atvyko į
Ameriką. Šiuo metu gyvena Palos Heights, IL.

Ežiuolė pasižymi imunostimuliuojančiu veikimu padidindama baltųjų krau-
jo kūnelių skaičių kraujyje ir aktyvuodama granuliocitus (fagocitozę).

Pasaulinės inkstų dienos šūkis:
nuostabūs inkstai

„Nuostabūs inkstai” – šių metų
Pasaulinės inkstų dienos šūkis, su-
kėlęs milžinišką atgarsį visame pa-
saulyje.

Pasaulinė inkstų diena, kovo 13-
oji, kuri šiais metais jau trečią kartą
buvo paminėta daugiau nei 60 šalių,
subūrė pasaulinę sveikatos apsaugos
bendruomenę, skleidžiant informaci-
ją apie lėtines inkstų ligas (LIL),
būtent, kad ,,inkstų ligos paplitusios,
žalingos ir išgydomos”.

Nors 1 iš 10 suaugusių žmonių
visame pasaulyje serga kokiomis
nors inkstų ligomis, žinios apie
inkstų svarbą yra labai menkos – iš
tiesų, tik 5 proc. gyventojų žino, kur
yra inkstai ir ką jie daro. Dėl šios
priežasties 2008 metų Pasaulinės
inkstų dienos šūkiu buvo pasirinkta
frazė „Nuostabūs inkstai”.

Jūs nustebsite sužinoję, kad
kiekvieną dieną mūsų inkstai perfil-
truoja ir išvalo apie 200 litrų kraujo –
kiekį, kuris pripildytų 200 butelių.
Žmogaus organizme cirkuliuoja apie
5 litrus kraujo, kurį inkstai išvalo net
40 kartų per parą.

Pagrindinė inkstų paskirtis –
pašalinti toksinus ir vandens pertek-
lių iš kraujo. Be to, inkstai padeda
kontroliuoti kraujo spaudimą, rau-
donųjų kraujo kūnelių gamybą ir iš-
laiko mūsų kaulus tvirtus ir sveikus.
Jei inkstai palaipsniui praranda su-
gebėjimą veikti, susiduriame su
lėtine inkstų liga. Tai yra ,,tyli”,
nejaučiama liga nuo kurios kenčia 1
iš 10 suaugusių žmonių arba 500 mi-
lijonų žmonių visame pasaulyje.

Net 90 proc. ligonių nežino, kad
serga šia liga, o tai yra labai pavojin-
ga, nes inkstų būklė gali blogėti iki
tokio laipsnio, kuomet neišvengiama
pakaitinė terapija – transplantacija
arba dializė. Žmonės, sergantys lė-
tinėmis inkstų ligomis, 10 kartų daž-
niau suserga šio amžiaus ,,žudikė-
mis” – širdies kraujagyslių ligomis
bei miršta nuo širdies smūgio.

Laimei, lėtines inkstų ligas gali-
ma nustatyti anksti, atlikus nesudė-
tingus šlapimo ir kraujo tyrimus bei
matuojant kraujo spaudimą. Atradus
sutrikimus, galima sulėtinti arba su-
stabdyti ligos blogėjimą bei užkirsti
kelią širdies ir kraujagyslių ligoms,
vartojant atitinkamus vaistus bei
kontroliuojant kraujo spaudimą.

Faktai ir skaičiai

Daugiau nei 500 mln. žmonių
visame pasaulyje – 10 proc. visų
suaugusių gyventojų – kenčia nuo
kokios nors formos inkstų pažeidimo.
Net 90 proc. jų to nežino.

Išlaidos, skirtos inkstų nepakan-
kamumo gydymui auga: visame pa-
saulyje daugiau nei 1,5 mln. žmonių
gyvybė išsaugoma dializės arba
transplantacijos būdu. Manoma, kad
šis skaičius padvigubės per ateinan-
čius 10 metų.

Išlaidos dializei ir transplantaci-
jai viršys 1 trilijoną USD per ateinan-
tį dešimtmetį.

Sergant diabetu rizika susirgti
inkstų nepakankamumu yra tris kar-
tus didesnė.

Galvojama, kad susirgimų diabe-
tu skaičius išaugs 70 proc. iki 2025,
t.y. 300 mln. žmonių kentės nuo šios
ligos.

Pasaulio sveikatos organizacija
siekia sumažinti mirtingumą nuo
chroniškų ligų 2 proc. per metus atei-
nantį dešimtmetį. Ankstyvas suradi-
mas ir prevencija padės siekti šių tik-
slų.

Alfa.lt
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Rusijos informacijos agentūra ,,Regnum”, nušvienčianti Baltijos
valstybių vidaus ir užsienio politiką, paskelbė pranešimą ,,Po-
pulistų grįžimas valdžion beveik neišvengiamas”. Žinoma, žodis

,,populistai” parašytas kabutėse, tačiau ,,Regnum”, nepaisant jos aiškaus
tendencingumo, šį kartą yra labai arti tiesos. Paskutinių apklausų duo-
menys rodo: jeigu rinkimai vyktų dabar, nušalintojo prezidento Rolando
Pakso vis labiau agresyvėjanti grupė, pasivadinusi ,,Tvarkos ir teisingu-
mo” partijos vardu, surinktų daugiausia balsų – 13,8 proc. Jau vien tai,
kad per mėnesį šios grupės populiarumas išaugo vos ne 2 proc., rodo
aiškias ir prastas tendencijas. Juo labiau, kad nuo paksininkų nedaug
atsilieka ir V. Uspaskicho vadovaujami ,,darbiečiai”, už kuriuos balsuotų
beveik 11 proc. rinkėjų. Per mėnesį ,,darbiečių” įvertis šoktelėjo net 2,7
proc.

Visa tai rodo, kad šių metų rudenį susilauksime tokios sudėties
Seimo, prieš kurį net savo metu triuškinama dauguma įvykusi neokomu-
nistų (LDDP) pergalė gali pasirodyti vieni niekai, palyginus su pavojumi,
kurį kelia neišvengiama būsimoji paksininkų sąjunga su ,,darbiečiais”.
Jeigu ši sąjunga neturės tvirtos daugumos, tai po savo sparnu priglaus ir
Kazimiros Prunskienės ,,valstiečius”. Juolab kad politikos užkaboriuose
jau dabar kalbama, jog viskas iš anksto jau sustyguota, instrumentai su-
derinti ir tik sulaukus Maskvos dirigento lazdelės mostelėjimo visa
valdžia Lietuvoje be jokių revoliucijų pereis atvirai prorusiškų jėgų pusėn.
K. Prunskienei jau rengiamas prezidentės sostas, o ministrų portfelius gal
ir ne visai draugiškai turėtų pasidalinti paksininkai ir ,,darbiečiai”. Gal
kokį nereikšmingą portfeliuką mestelės ir socialdemokratams. Juk visi iš
to paties kamieno išaugę ir šoka pagal rusišką dūdelę.

Dar yra Algirdas Paleckis, dėl kurio pašalinimo iš socialdemokratų
partijos susiklostė Moljero ar Gogolio plunksnos verta komedija. Jaunėlis
Paleckis net negalvoja paklusti tokiam partijos sprendimui, kaip, beje, ir
bene gausiausias tos partijos Vilniaus skyrius. Apskritai, žmonės jau
prisižiūrėję į valias įvairiausių politinių komedijų valdančiojo „elito”
sluoksniuose. Jie net nežino ir nesuvokia, kokie politiniai žaidimai vyks-
ta. Ir kas pagaliau, kortų lošėjų terminais kalbant, yra tūzai, o kas
šešiukės.

Juk ar kas nors galėjo dar visai neseniai pagalvoti, kad tokie veikėjai,
kaip paksininkų frakcijos Seime seniūnas Valentinas Mazuronis ar
rusiškų traktorių ir detalių prekeivis Remigijus Ačas, ims šokdinti visą
Lietuvą? Kodėl gi to nedaryti, jeigu didžiąją dalį rinkėjų sudaro lium-
penizuoti visuomenės sluoksniai. Juk daugelis perspektyviausių, darbš-
čiausių žmonių jau įsikūrė Airijoje ar Anglijoje, o atsivėrus Šengeno erd-
vei į visas pasvietes išsilakstys ir likusieji. Tad tampyti už virvutės liku-
sias mases nėra sudėtinga. Todėl taip užtikrintai jaučiasi R. Pakso strate-
gas, atvirai prorusiškas buvęs krašto apsaugos ministras A. Butkevičius ir
visa jo šutvė, šiandien besitvarkanti sostinėje kaip kokioje nors Pietų
Amerikos latifundijoje. Šitokių pasekėjai balsuoti visada ateis, nors ir
akmenimis lytų, vien už pažadus per keliolika dienų sukurti rojų. Ką ten
R. Paksas, K. Prunskienė ar V. Uspaskichas.

Taigi varžytuvės, kuris daugiau pažadės, o tiksliau, apmulkins, jau
prasidėjo ne juokais. Kol kas tos varžytuvės vyksta ne tik fantastiškiausių
utopijų skelbimu, o ir varžymusi dėl to, kas gaus daugiau pinigų. Iš kur
tie pinigai atplauks ir kam bus skirti, bus nuspręsta jeigu ne Kremliuje,
tai Lubiankoje. Todėl ne be reikalo Rusijos spaudoje vis dažniau užsime-
nama, kad Talinas dar ne taip užtikrintai, o Vilnius ir Ryga tai jau tikrai
sugrįš ten, kur buvo.

Aišku, nesinorėtų pulti į tokį pesimizmą, bet visa bėda, kad šnekos
apie pilietinės visuomenės kūrimą ir puoselėjimą šnekomis ir lieka. Jeigu
artimiausiu metu padėtis nepasikeis ir dar gyvuojančios patriotinės jėgos
nesiims ryžtingų veiksmų, pagaliau nestos į naująjį Baltijos kelią, 2008-
ųjų metų ruduo gali būti lemtingas.

Nelinksmos
perspektyvos

PETRAS KATINAS

UŽSIENIO LIETUVIŲ MOKSLININKŲ
FORUMAS: REQUIEM

UNIVERSITETINEI LAISVEI?
Kovo 4 d., antradienį prie Seimo

studentai laidojo Aukštojo mokslo
reformą po to, kai pirmadienį pa-
sitarime tarp Vyriausybės, Rektorių
konferencijos, Pramonininkų konfe-
deracijos ir Mokslinių institutų ats-
tovų buvo sutarta dėl atnaujinto re-
formos modelio. Modelį jau palaimino
savo trečiadienio posėdyje Vyriau-
sybė. Dar vieno pritarimo laukiama iš
Seimo. Ir tada senokai įstrigusi Aukš-
tojo mokslo reforma bus pradėta vyk-
dyti. Tai, dėl ko taip ilgai mindžikuo-
ta vietoje, staiga išsisprendė po pa-
sitarimo už uždarų durų. Kodėl ir kas
pajudino miegančius reformatorius,
iš kur radosi jau seniai nematyta
politinė valia, kokia kaina bus už tai
sumokėta?

Kaina labai aiški – reformai
atimtas stuburas, ašis, aplink kurią
turėjo suktis visa pasikeitimo sėkmė,
kur užkoduota kokybės kontrolė,
atskaitomybė, atsakomybė, atviru-
mas. Ta esminė nuostata – Univer-
sitetų valdymo principas, po pirma-
dieninio pasitarimo tapo kitokia. Tai,
dėl ko buvo sutarusios politinės par-
tijos, ką laimino Prezidentūra ir rė-
mė Švietimo ir mokslo ministerija,
bet niekaip nepripažino rektoriai,
staiga, pasitarus su jais pačiais, buvo
performuluota.

Sutarta, kad Universitetų rekto-
rius tvirtins Universiteto senatas,
kuris pačiam rektoriui ir pavaldus, o
Tarybos galės pasiūlyti kandidatus.
Tačiau pusę Tarybos sudėties bus
pasiūlyta universiteto senato. Ar tai
nepanašu į Vidurinės Azijos stiliaus
diktatūrą? Tada tikrai degalinių
direktoriai, dėl kurių baiminasi prof.
R. Ginevičius, Rektorių konferencijos
prezidentas, rektoriams nenurodi-
nės. Tada niekas rektoriams nieko
nenurodinės. Tik kas gi tada yra
Uždara akcinė bendrovė, gerbiamoji
Rektorių konferencija, jei ne šis nau-
jai iškeptas universiteto valdymo
modelis? Ir kaip pavadinti tą flirtą
Vyriausybės pasitarime, kai staiga ir
slapta buvo pakeista esminė reformos
nuostata? Gerbiamas Ginevičius ir
kiti rektoriai nuoširdžiai įsitikinę jog
tarybos, sukurtos pagal vakarietišką
modelį, Lietuvoje neveiktų. Mes
matėme, kaip jos sėkmingai prisidėjo
prie universitetų kilimo Vakaruose.
Liūdna, kad Švietimo ir mokslo mi-
nisterija nusileido spaudimui. Bet
svarbiausia, kad nebetenka prasmės
ruošiamas universitetų turto valdy-
mo įstatymas. Dabar jau rizikinga
perduoti turtą valdyti universitetams
(iš tiesų – nevaldomiems rektoriams).

Patys rektoriai pasielgė netolia-
regiškai – dabar jiems rankos bus
supančiotos įtarimų dėl korupcijos,
kai jie norės parduoti pastatus ar
kitaip tvarkyti universitetų turtą.
Nors įstatymas turto perdavimui uni-
versitetų (rektorių?) nuosavybėn, ko
gero, jau ruošiamas.

Reforma imtųsi pertvarkyti
didžiulę, ydingą, reikalaujančią radi-
kalaus sumažinimo ir konkuren-
cingumo, sistemą. Tai būtų skaudi
reforma. Skaudi šiandien, bet žadan-
ti kitokią ateitį. Be pasaulinės moks-
linės bendruomenės nevertinamų ir
nežinomų lietuviškų mokslinių dar-
bų, be beprasmių studijų programų ir
nieko nevertų diplomų, be diktatūros
ir totalitarinės dvasios universite-
tuose, be miegančių ir inertiškų mok-
slinių grupuočių, be biurokratijos,
suryjančios dar tebedirbančiųjų lai-
ką, pinigus, entuziazmą, be neadek-
vačios drąsos tikinant, jog Europos
duodami pinigai bus sėkmingai pa-
imti ir panaudoti. Kovoti su sovieti-
niu palikimu: mūsų universitetų val-
dymo struktūra, bendruomenės men-
talitetu, darbo stiliumi ir visos visuo-
menės apatija, būtų pabandyta naiki-
nant savivalę universitetuose, kurią
dabar vykdo niekam neatskaitingi
rektoriai. Atiduodant esminį valdy-
mą, strateginį planavimą, priežiūrą –
visuomenei, studentams, darbda-
viams. Jų bendram organui – konkur-
so būdu parenkamai tarybai. Iki šio
pirmadienio Tarybos buvo svarbios
reformos projekte. Bet dabar jau
nebe.

Visuomenė turėtų būti sprendėja
universiteto valdyme ir esminiuose
strateginiuose sprendimuose, o ne
pasyvi stebėtoja, kaip bus pagal pir-
madienio suokalbio modelį. Tai – ne
kompromisas, tai – reformos pas-
merkimas sąstingiu. Akademinė ben-
druomenė ir nusivylusi visuomenė į
tai reaguoja vangiai. Reformos, tik-
ros, o ne suvaidintos, reikia mažai
kam iš dabar sistemoje besidarbuo-
jančiųjų ir ją prižiūrinčiųjų. Bet jos
tikrai reikia Lietuvai, ateičiai, augan-
tiems ir žinių trokštantiems jau-
niems žmonėms.

Ar laidotuvės skirtos tik apverk-
ti? Dar galima ir reikia išsivaduoti iš
primetamos neteisybės, bent jau pa-
sakant savąją tiesą. Pasakant dar ir
dar kartą, kaip galėtų būti, kaip yra
pažangiose valstybėse ir jų valstybi-
niuose universitetuose, kokia gali bū-
ti siekiamybė, pasakant, kad mums
nepriimtina, tai kas vyksta šiandien
už uždarų durų, ir kad mums nerei-
kia tokių „žingsnių į priekį’’.

Mes Lietuvai linkime kitokios
aukštojo mokslo reformos nei žada
kompromisinis susitarimas tarp vy-
riausybės ir rektorių, linkime nenu-
tylančio akademinės bendruomenės
šurmulio, nesibaigiančių studentų
eisenų, aiškumo ir atvirumo politi-
kams priimant sprendimus. Linkime
ir reikalaujame politinės valios ir
tikrai reformai.

Užsienio lietuvių mokslininkų
forumo nariai

,,Pilietinė visuomenė’’

Tikros reformos
reikia mažai kam
iš dabar sistemoje
besidarbuojančiųjų ir
ją prižiūrinčiųjų.
Bet jos reikia Lietuvai,
ateičiai, augantiems ir
žinių trokštantiems
jauniems žmonėms.

Žalgirio mūšio 600-osios metinės
bus kuklesnės

Sugriuvo lenkų viltys atkurti
Žalgirio lauką, kur 1410 metais lietu-
vių ir lenkų jungtinė kariuomenė
sutriuškino kryžiuočius, rašo dien-
raštis „Rzeczpospolita”.

2010 metais garsių kautynių
vietoje už 10 mln. eurų (34,6 mln.
litų) turėjo būti pastatytas naujas
muziejus, automobilių stovėjimo
aikštelės ir prekybos centrai. Tačiau
dėl Lenkijos kultūros ministerijos
aplaidumo projektas iki šiol nepa-
rengtas.

Nors iki jubiliejinių iškilmių
laiko dar yra, tačiau jau aišku, kad
naujo muziejaus tikrai nebus. Minint

Žalgirio mūšio 595-ąsias metines tuo-
metinis Varmijos Mozūrų vaivados
pavaduotojas, dabartinis Lenkijos
kultūros viceministras Piotr Zu-
chowski viešai pareiškė, jog mūšio
jubiliejus taps milžinišku renginiu,
kuriame ne tik dalyvaus didelės
Europos šalių delegacijos, bet bus ir
pertvarkyta mūšio vietos aplinka.

Kiekvienais metais į garsiausio
viduramžių mūšio vietą liepos 15-ąją
susirenka tūkstančiai žmonių, o iš
visos Europos suvažiavę „riteriai” su-
rengia kautynių inscenizaciją, kurio-
je, kaip visada, laimi jungtinė lietuvių
ir lenkų „kariuomenė”. BNS
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Nepriklausomybės sukaktys apjungė
visas bangas ir kartas

Iš Philadelphia mieste Lietuvių
Bendruomenės rengiamų Lietuvos
Nepriklausomybės šventės minėjimų
išeini tautiniu požiūriu sustiprėjęs.
Ar gali kitaip pasijusti pabuvojęs 100
metų sukaktį žyminčiame Lietuvių
namų pastate, scenoje ir salėje maty-
damas gausiai atstovaujamas visas
tris lietuvių emigracijos į JAV bangas
ar jų atžalas, klausydamas lituanisti-
nės mokyklos mokinukų deklamacijų
ir girdėdamas ant mamyčių rankų
supamų kūdykių klegesį? Philadel-
phia minėjimuose laukiami visi!

Neprašoma jokio mokesčio, ir taip
būta nuo neatmenamų laikų. Juk
dalyvavimas Lietuvos Nepriklauso-
mybės šventėje privalo būti prieina-
mas kiekvienam asmeniui, panašiai
kaip apsilankymas bažnyčioje! O kas
dėl minėjimo programos, jos pradžio-
je rengėjai sugeba visus sutelkti su-
kakčių paminėjimo rimčiai, patenkin-
ti lietuviškai nekalbančius retkarti-
niais anglų kalbos intarpais, o vėliau
į scena išleisti visa, ką lietuvių tel-
kinys kultūros srityje turi parodyti:
,,Kaimo kapelą” (vad. Lynn Cox),
chorą ,,Laisvė” (vad. Ilona Babinskie-
nė), tautinių šokių grupes ,,Žilvinas”
(vad. Estera Bendžiutė-Washofsky) ir
,,Aušrinė” (vad. Darius Šypalis) ir
šaunius V. Krėvės lituanistinės mo-

kyklos mokinius. Minėjimui pasibai-
gus, visi leidžiamės į vidurinę Lietu-
vių Namų salę, kur laukia skanėstais
nusėtas suneštinių vaišių stalas,
kviečiantis visus vaišintis bei ben-
drauti, ,,Kaimo kapelos” muzikan-
tams linksminant.

Šiais metais Lietuvos Nepriklau-
somybės sukaktis – Vasario 16-ąją ir
Kovo 11-ąją – Philadelphia lietuviai
minėjo sekmadienį, vasario 24 d.
Ankstyvą rytą, dar tebesant namuo-
se, eterio bangomis telkinio lietuvius
aplankė LB apylinkės kopirmininkės
Romos Krušinskienės vedamas ,,Ben-
druomenės balso” pusvalandis. Tar-
tame žodyje pirmininkė papasakojo
apie Lietuvoje prieš savaitę iškilmin-
gai atšvęstą sukaktį. Ji ypač džiau-
gėsi vykstančiais gausiais minėjimais
už Lietuvos ribų, liudijančiais, kad
tautiniu požiūriu užsienyje esantys
lietuviai yra gyvi. Klausytojus gerai
nuteikė orkestro ,,Trimito” maršai ir
tėvynės meile persunktos dainos.

Vienuoliktą valandą ryto būrė-
mės Šv. Jurgio lietuvių parapijoje.
Lietuvių parapijų klebonams susita-
rus, Nepriklausomybės švenčių su-
kakčių Philadelphia mieste paminėji-
mas tarp parapijų kaitaliojamas rota-
ciniu būdu. Šiais metais atėjo Šv. Jur-
gio parapijos eilė, kur klebonu yra
Lietuvos Vyčių organizacijos vyriau-
sias dvasios vadas prel. Juozas An-
derlonis. Įnešus vėliavas, tautinėmis
spalvomis išpuoštoje bažnyčioje šv.
Mišias atnašavo prel. Anderlonis, gie-
dojo Šv. Jurgio parapijos choras (vad.
Marlena Rudzinski) su trimito paly-
da, skaitinius atliko Liet. Vyčių orga-
nizacijos narės Stephanie Gutauskas
ir Elizabeth Markowski. Aukas – Rū-
pintojėlį, Lietuvos žemę, gintarą ir
rankšluostyje išaustą Lietuvos himną
(šiais metais minima himno auto-
riaus V. Kudirkos 150 metų gimimo
sukaktis!) nešė Dalia Dalkutė, Daina
Krivickaitė, Aušra Maknytė ir Step-
hanie Gutauskas. Dviem kalbom
sakyto pamokslo metu prel. Ander-
lonis linksmai aptarė savo šimtapro-
centinę lietuvišką kilmę, prisiminė
lietuvių parapijų steigimo laikus Phi-
ladelphia mieste, savuosius apsilan-
kymus Lietuvoje ir malonią patirtį su
jo parapijoje apgyvendintais studen-
tais iš Lietuvos, kurie prieš keletą

metų čia atvykę įsidarbinti vasaros
atostogų metu žadėtų darbų nerado.
Tačiau viskas jiems baigėsi gerai.
Prel. Anderlonis pabrėžė svarbą lie-
tuviams būti vieningiems. Nesame
gausi tauta, tad vienybė mums būti-
na – sakė jis. Šv. Mišias baigėme
giesme ,,Kaip didingas Tu esi” ir Lie-
tuvos himnu.

Iš Šv. Jurgio parapijos vykome į
Lietuvių Namus, kur visų laukė ,,Al-
donos virtuvės” pagaminti pietūs.
Nors ir nesijautėme pilvažmogiais,
būdami lietuviais kibome į jos paga-
mintus cepelinus, kugelį bei kitus pa-
tiekalus, savaime aišku, užsigerdami
lietuvišku alumi. Ilgą laiką Lietuvių
Namuose neturėję lietuviško maisto
virtuvės, džiaugiamės Aldonos Jaku-
bėnienės ir jos artimųjų ryžtu mus
Lietuvių Namuose dažniau palepinti
lietuviškais gaminiais.

Vėluodami vos kelias minutes
Philadelphia LB apylinkės kopirmi-
ninkai Roma Krušinskienė (lietuvių
k.) ir Virgus Volertas (anglų k.) atida-
rė Lietuvos Nepriklausomybės su-
kakčių minėjimą. Kultūrinę progra-
mą vesti pakvietė jaunosios kartos
atstovus Dainą Maciūnaitę ir ne per
seniai iš Clevelando atsikėlusį Matą
Laniauską. Lietuvių Namų tarybos
pirm. Timothy Dorr buvo paprašytas
tarti sveikinimo žodį. T. Dorr, svei-

kindamas salėje gausiai susirinku-
sius, priminė, kad 2008-ieji metai
Lietuvių Namams yra sukaktuviniai.
Čia visus 2008-sius metus švęsime
100 metų sukaktį. LN visad tarnavo
ir toliau ryžtasi tarnauti lietuviams.
Kvietė visus gausiai lankytis Lietuvių
Namuose ir juos visaip remti.

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas
šiais metais buvo buvęs Lietuvos ka-
riuomenės vadas generolas majoras
Jonas Algirdas Kronkaitis. Lietuviš-
kai ir kiek vėliau gerokai sutrumpin-
toje kalboje angliškai prelegentas
aptarė visuomeninį nerimą iššau-
kiančius reiškinius Lietuvoje. Apgai-
lestavo atsiradusį vis didėjantį tar-
peklį tarp visuomenės sluoksnių, ne-
pažabojamą korupciją, silpnos teisė-
saugos sąlygotą įstatymų nepaisymą,
moralinių autoritetų stoką, žiniask-
laidos nepatikimumą, rusiškojo kapi-
talo veržimosi nepažabojimą bei tau-
tinio patriotizmo slopinimą valstybė-
je. Tačiau, pasak prelegento, organi-
zuojasi patriotinės jėgos. Viena iš tų
jėgų yra Pilietinė santalka, siekianti,
kad kiekvienam Lietuvos piliečiui bū-
tų sukurta moraliniu ir tautiniu po-
žiūriu pilnavertė demokratinė vals-
tybė.

Lietuvių Fondo atstovė Dalia Ja-
kienė buvo pakviesta įteikti Lietuvių
Fondo paramą V. Krėvės lituanistinei
mokyklai. Savo žodyje D. Jakienė
priminė, kad šiais metais 45 metų su-
kaktį minintis Lietuvių Fondas yra
mūsų pagrindinė švietimo ir kultūros
darbus remianti bei įgalinanti orga-
nizacija. LF jau daugybę metų yra
dosnusis dėdė remiantis Philadelphia
lietuvių veiklą. Parama teikiama V.
Krėvės lituanistinei mokyklai, ,,Bend-
ruomenės balso” radijo programai,
LB apylinkei ir Lietuvių Namams. Ji
kvietė visus tapti LF nariais, kad LF
kuo greičiau pasiektų 20 milijonų do-
lerių kapitalą ir dar stipriau remti.

Mokyklos direktorė Jūratė Vrub-
liauskienė, priimdama LF čekį, padė-
kos žodyje kvietė mokyklos nelan-
kančių vaikų tėvus siųsti vaikus į li-
tuanistinę mokyklą. Svetima aplinka
veikianti mus visus – sakė ji. Norint
išlikti lietuviais vaikams yra būtina
semtis žinių už šeimos ribų, būti lie-
tuviškoje aplinkoje, turėti lietuvių
draugų.

Nukelta į 8 psl.

PHILADELPHIA, PA

Gen mjr. Jonas ir Rūta Kronkaičiai su Philadelphia tautinių šokių grupe ,,Aušrinė”. Antroje eilėje pirmas iš
dešinės grupės vadovas Darius Šypalis. Rimo Gedeikos nuotraukos

Šv. Jurgio parapijos klebonas
msgr. Juozas Anderlonis sako pa-
mokslą Lietuvos Nepriklausomy-
bės šventės šv. Mišiose.

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimo pranešėjai – Daina
Maciūnaitė ir Matas Laniauskas.
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ELVYRA VODOPALIENÈ

Kelias savaites prieš šį koncertą-
vakaronę St. Petersburge Lietuvių
klubo kultūros būrelio pirmininkė
Angelė Karnienė po tradicinių sek-
madieninių pietų pranešė, kad šiais
metais turime daug naujovių. Viena
iš jų – muzikos roko grupė ,,Jaunys-
tės žiedai” įsteigimas, ji kviečia visus
į pirmąjį koncertą ,,Dainuojam sa-
viems”. Tad su nekantrumu laukė-
me jų pirmo pasirodymo, kuris įvyko
vasario 23 d. 6 val., vakaro St. Pe-
tersburg, Fl. Lietuvių klube. Tą sek-
madienį nebuvo lietuviškų pietų, nes
buvo ruoštasi koncertui. Šį roko gru-
pės koncertą organizavo jaunas, ga-
bus muzikas Arūnas Ambrokaitis,
kuris yra ir naujai išrinktas St. Pe-
tersburgo Lietuvių klubo tarybos
narys. Prie organizavimo prisidėjo
Lietuvių klubo valdyba su pirmi-
ninke Loreta Kyniene ir Lietuvių
klubo kultūros būrelis, kurio pirmi-
ninkė yra Angelė Karnienė. Bilietų

pardavimą ir vietų prie stalų užsaky-
mus sumaniai tvarkė Vida Sabienė.
,,Jaunystė žiedai” grupei padeda va-
dovauti ir Artūras Tatarūnas. Šiai
grupei taip pat priklauso: Jurga Am-
brokaitienė, Tomas Zacharka, Sigi-
tas Meilius ir programos vedėja Ra-
mutė Krikščikienė.

Tą vakarą įėjus į St. Petersburgo
Lietuvių salę sunku buvo patikėti,
kiek matėsi svečių, tikrai, daugiau
nei 300. Džiugu buvo matyti tiek
daug naujų ateivių, o ypač jaunimo,
jaunų tėvų su vaikučiais. Jie buvo
suvažiavę iš įvairių Floridos vietovių.
Matėsi jau ir susidariusios eilės nu-
sipirkti bilietus maistui ir gėrimams,
nes veikė ,,Nijolės užkandinė”, ku-
rioje galėjai gauti ne tik dešrelių,
blynelių, bet ir cepelinų, kavos ir
pyrago. Taip pat veikė ir ,,Radvilų”
baras, kuriame apsukriai sukiojosi
Elytė su Zigmu Radvilos.

Tą patį vakarą buvo įdomu susi-
pažinti ir su krepšinio komandų kapi-
tonais Alvydu Smilinsku iš Orlando,
Kęstučiu Stasilevičiumi ir Arūnu
Balkevičiumi iš St. Petersburgo, nes

šią dieną vyko ir krepšinio rungtynės
North West Youth Center, St. Peters-
burge. Gaila tik, kad St. Petersburgo
vyrai pralaimėjo, tačiau reikia kartu
pasveikinti ir laimėtojus – svečius
krepšininkus iš Orlando. Tas sveiki-
nimas labai gražiai atliktas prieš kon-
certo pradžią pakviečiant visus krep-
šinio žaidėjus į salės priekį ir įtei-
kiant kapitonams po gėlių puokštę.
Visa tai sukėlė entuziastingus šauks-
mus su plojimais. Iš to nujautei, kad
vakaras bus triukšmingas, tačiau
didelis džiaugsmas jaunimui.

Prasidėjo muzikos koncertas.
Pirmoji daina buvo skirta draugams:

Mes vėl susitikom po šitiek metų,
Mylėję, tikėję ir tiek daug netekę
Visur išsibarstę, parėjom,

sugrįžom
Ir vyną aukojam už tuos,

kurie liko…
Scenoje matėsi tai penki, tai šeši

grupės atlikėjai, vienas su gitara, kiti
dainininkai prie mikrofono, o Arūnas
Ambrokaitis prie klavišų – sintezato-
riaus. Jis pristatė kiekvieną naujai
atliekamą dainą. Gaila tik, kad dai-
nuojančius žodžius sunku buvo girdė-
ti ir suprasti, nes muzikos garsai už-
gožė viską. Tačiau kai kurių dainų
žodžius galėjai sekti, nes ant stalų
buvo išdėlioti dainų tekstai. Daug
kartų jaunimas prisidėjo dainuodami
kartu su atlikėjais, kaip dainoje ,,Tu
vėjo paklausk, tau vėjas atsakys. Tik
tu mano drauge atsakys…”

Daina vijo dainą. Kai kurių dainų
žodžiai buvo ypatingai gražūs kaip
pavyzdžiui dainos ,,Naktis”:

…Sapne pamatysi tu jūrą
auksinę,

Kalnų melsvą tolį, laukus
purpurinius.

Sparnais nuplasnosi virš
baltojo miesto,

Kur žmonės šypsosis.
Visa tai tu pamatysi…
Prie visų dainų jaunimas prisidė-

jo, kartais ir vyresnieji ar siūbavimu,
lingavimu, ar ritmiškai plodami, ar
susikabinę rankomis šokdami, virvu-
te vingiuodami tarp stalų. Kaip ,,Lie-
tuvių žinių” redaktorius Albinas
Karnius aprašydamas šį renginį tei-
gė, ,,Džiaugėmės, matydami jaunimą
dainuojant, darant judesius vietoje
arba šokant. Kai kas skundėsi, kad
muzika buvo per garsi, tačiau šiais
laikais viso pasaulio jaunimas jos
klausosi ir nesiskundžia.” Po trumpos
pertraukos, kai dauguma vakaro da-
lyvių išsiskirstė, buvo patraukti sta-
lai į šonus, kad būtų daugiau vietos
šokėjams. Į šokių sūkurį su jaunimu
įsitraukė tėveliai su vaikučiais ir
vyresnieji. O grojant keletą populia-
rių dainų tokias kaip ,,Gražių dai-
nelių daug girdėjau”, įsijungė dai-
nuoti visi vakaro dalyviai.

Prieš šio linksmo vakaro pabaigą
Angelė Karnienė padėkojo daininin-
kams ir muzikantams, o jie atsidėko-
jo jai sakydami, ,,kad ji yra Lietuvių
klubo širdis”. Tas sukėlė triukšmin-
gas ovacijas. Angelė Karnienė kartu
su Lietuvių klubo sekretore Rima
Kilbauskiene įteikė kiekvienam
,,Jaunystės žiedų” nariui po geltoną,
raudoną ir žalią gėlės žiedą. Taip su
šiais simboliškais trispalviais žiedais
buvo užbaigti vasario mėnesio ren-
giniai ir kartu šis unikalus ,,Dainuo-
jame saviems” koncertas-vakaronė.
Muzika, daina ir šokiai tęsėsi dar ir
toliau.

ST. PETERSBURG, FL

,,Jaunystės žiedai” – dainuojam saviems

Bilietėlius pardavinėjo kairėje Aldona Česnaitė ir Lietuvių klubo pirmi-
ninkė Loreta Kynienė.

Dalis Orlando ir St. Petersburgo vyrų krepšinio komandos per ,,Dainuo-
jame saviems” vakarą.

Grupės vadovas Arūnas Ambro-
kaitis groja klavišiniu instrumentu.

Iš k. į d. Orlando krepšinio komandos kapitonas (vadovas) Alvydas Smi-
linskas, St. Petersburgo krepšinio komandos kapitonai (vadovai) Arūnas
Balkevičius ir Kęstutis Stasilevičius.

Kairėje Arūnas Ambrokaitis ,,Jaunystės žiedai” muzikinės grupės vadovas
ir Sigitas Meilius, grupės narys.
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Apkartês valstybès gyvenimas,
atominè energetika ir didžio
muzikanto mirtis

Apkartęs valstybės gimtadienis

Atšventėme aštuonioliktą at-
kurtos Valstybės gimtadienį. Keistai
atšventėme. Prezidentas Valdas
Adamkus sąmoningai ar nesąmonin-
gai sulaužė tradiciją ir neatvyko į
Seime surengtą iškilmingą posėdį,
nesusitiko su aikštėje prieš parla-
mentą susirinkusiais žmonėmis. Gal-
būt taip nutiko dėl apmaudaus lėk-
tuvo vėlavimo iš Meksikos, galbūt
Valdas Adamkus vengia viešų rengi-
nių Lietuvoje, nes tikėtina, kad tektų
atsakinėti į žiniasklaidoje pasiro-
džiusias abejones dėl jo rinkimų kam-
panijos finansavimo bei dėl daug dis-
kusijų sukėlusio sprendimo suteikti
Lietuvos pilietybę abejotinos reputa-
cijos Rusijos piliečiui. Be to, dar ne-
nurimo ir daugelio žmonių pasipik-
tinimas dėl to, kad prezidentas palai-
mino ,,Leo LT” projektą. Primenu,
jog praktiškai iš karto po pasirašymo
prezidentas išvyko į Lenkiją, paskui –
į atostogas Meksikoje. O ir grįžęs iš
atostogų iškeliavo spręsti svarbių
klausimų užsienin (apie šiuos reika-
lus – kiek vėliau.)

Dar vienas didelis šaukšto degu-
to šventės metu – kelių šimtų skus-
tagalvių jaunuolių, šūkaujančių ra-
sistinius ir nacistinius šūkius, eisena.
Tiesą pasakius, labiausiai apstulbino
policininkų ir politikų reakcija. Poli-
cininkai paprasčiausiai stebėjo ir nie-
ko nedarė, o politikai numojo ranka
kaip į nereikšmingą dalyką. Tačiau
vargu ar tai tik vaikiška šėlionė.
Veikiau liudijimas, jog ksenofobijos
bacilos nusivylimo ir cinizmo terpėje
dauginasi ypač skaudžiai. Jei nerea-
guosime šiandien, rytoj gali tekti
pjauti itin skaudžius pasekmių vai-
sius.

Trečia reikšminga šios Kovo 11-
osios minėjimo detalė – piketas Kur-
šių Nerijoje, kurio aktyviausi organi-
zatoriai – du Aplinkos ministrui Ar-
tūrui Paulauskui artimi politikai.
Pikete pasmerkti aplinkosauginin-
kai, išreikštas reikalavimas netruk-
dyti agresyvios šio regiono urbaniza-
cijos. Skambiausia piketo nata tapo
Seimo nario Gedimino Jakavonio kal-
ba, kurioje jis Kuršių Nerijos nacio-
nalinio parko direktorę palygino su
pokario stribais. Paradoksalu – ne už
tai, kad ji pažeidžia įstatymus, bet dėl
to, jog pernelyg aktyviai reikalauja
juos vykdyti.

Padėtis tikrai išskirtinė – Seimo
narys, prisiekęs dirbti vardan Lie-
tuvos, organizuoja piketą, nukreiptą
prieš Lietuvoje galiojančią teisinę
tvarką, kuri jam nepatinka. Jo bend-
rapartietis ministras ne tik nepas-
merkia tokio elgesio, bet netgi antri-
na piketo dalyviams, žadėdamas pas-
tatyti aplinkosaugininkus „į vietą”.

Nepaisant visų šių šešėlių, tikrai
turime pasidžiaugti, kad jau užaugo
pirmoji Nepriklausomybės karta. Jau
šį rudenį vyksiančiuose Seimo rinki-
muose balsavimo teisę turės ir tie
vaikinai bei merginos, kurie gimė Ne-
priklausomoje Lietuvoje. Labai norisi

tikėti, kad bent jiems bus svetimas iš
sovietmečio vyresnių kartų paveldė-
tas valstybės ir visuomenės suprieši-
nimas bei teisinis nihilizmas.

Atsisveikinimas su Ignalinos AE

Jau minėjau, kad prezidentui
praėjusią savaitę teko dalyvauti svar-
biuose renginiuose užsienyje. Dau-
guma jų susiję su Europos Sąjungos
energetikos politikos principų ap-
tarimu. Sužinojome dvi žinias. Vieną
– pakankamai gerą. Tai, kad praktiš-
kai visos ES valstybės suvokia, jog
Europai reikalinga bendra energeti-
nė politika, kad Lietuvos bei kitų po-
komunistinių valstybių energetinė
priklausomybė nuo Rusijos energeti-
nių išteklių nėra vien jų, bet visos ES
bėda. Išgirdome padrąsinančių žo-
džių, jog nebūsime palikti bėdoje. Ki-
ta žinia – gerokai liūdnesnė. Europos
Komisija dar kartą patvirtino, kad
nėra vilties, jog bus leista pratęsti Ig-
nalinos atominės elektrinės darbą.
Priminta, jog su tuo patys esame su-
tikę stojimo į ES sutartyje. Patvir-
tinta, jog ilgą laiką Europoje vyravęs
neigiamas požiūris į atominę energe-
tiką keičiasi, tačiau tai niekaip nesu-
siję su galimybe persvarstyti Ignali-
nos AE klausimą. Galime statyti nau-
ją atominę elektrinę, galime ieškoti
kitų energetikos šaltinių, beje, ES yra
pasiryžusi dosniai prisidėti prie Igna-
linos AE uždarymui reikalingų są-
naudų kompensavimo, parems įvai-
rius kitų energetikos šaltinių paieš-
kos projektus, tačiau kalbų apie jau
patvirtintų sprendimų revizavimą
būti negali.

Toks atsakymas nėra netikėtas.
Tik nelabai aišku, kam apskritai tuo-
met reikalinga tiek išgarsinta Alek-
sandro Abišalos misija. Parodyti, kad
valdžia stengėsi, bet jai nepavyko?
Tačiau stengtis reikėjo gerokai anks-
čiau, kai buvo derinama stojimo į ES
sutartis, kai Lietuvos europarlamen-
tarai siuntė signalus Lietuvos val-
džiai, jog labai svarbu viešai iškelti
Ignalinos AE darbo pratęsimo klau-
simą. Pernelyg ilgai valdžia delsė. Gal
neįvertino situacijos, gal sąmoningai
taip elgėsi, rengdamasi ,,Leo LT” pro-
jektui. Dabar jau šaukštai po pietų.

Kova su energetikos
slibinu dar nebaigta?

Kalbant apie praėjusios savaitės
įvykius, būtina paminėti ir naują pi-
lietinę iniciatyvą – pradėti rinkti pa-
rašai po raginimu atšaukti Atominės
elektrinės įstatymą. Parašus renka
iniciatyvinė grupė, kuriai priklauso
gerai žinomi visuomenininkai –
pavyzdžiui, Rytis Juozapavičius ar
Artūras Račas. Pilietinę akciją ofi-
cialiai parėmė ir žymus žurnalistas
Romas Sakadolskis. Sukurta speciali
šios pilietinės akcijos svetainė inter-
nete – www.slibinas.

Nesu tikras, ar pavyks suma-
nytojams per pakankamai trumpą
laiką surinkti reikiamus 50 tūkst.
parašų, tačiau bent jau pirmosiomis

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

dienomis akcija vyksta pakankamai
aktyviai. Tiesa, svarbu pabrėžti, jog
akcijos sumanytojai tikrai nesiekia
nukelti ar net sustabdyti naujos ato-
minės elektrinės statybos Lietuvoje
darbus. Kiek žinau, absoliuti daugu-
ma akcijos sumanytojų pritaria, jog
nauja atominė elektrinė Lietuvai rei-
kalinga. Tačiau jie pabrėžia, kad da-
bartinė Atominės elektrinės įstatymo
redakcija tikrai nėra geriausias būdas
Lietuvos problemoms spręsti. Esą
esame tikrai pajėgūs naują elektrinę
pastatyti ir be susivienijimo ,,VP
Market” dalyvavimo. Na, o dabartinė
valstybės ir šio susivienijomo sutartis
vertinama kaip korupcinė bei pažei-
džianti valstybės interesus.

Mirė Vytautas Kernagis

Bene svarbiausia savaitgalio te-
ma Lietuvoje tapo žymaus dainininko
Vytauto Kernagio mirtis. Jau kuris
laikas dainininkas nekoncertavo, ko-
vojo su sunkia liga. Deja, ji pasirodė
stipresnė.

Nemanau, kad verta priminti Vy-
tauto Kernagio nuopelnus Lietuvos
kultūriniam gyvenimui. Jis ne kartą

koncertavo ir Amerikoje. Kiek žinau,
jo koncertai sulaukė didelio populia-
rumo.

Suprantu, kad muzikanto mirtis
neturi nieko bendro su politinio gy-
venimo įvykiais, kuriuos paprastai
aptarinėju savo savaitinėse apžval-
gose. Tačiau ji, mano galva, gali tapti
svarbiu postūmiu stabtelti ir susi-
mąstyti, jog esame nedidelė tauta, jog
yra svarbesnių dalykų nei kasdienės
rietenos, politinės galios ar turtų vai-
kymasis. Mirties dvelksmas paprastai
priverčia susimąstyti apie gyvenimą.

Vytautas Kernagis buvo iškilus
ne tik muzikoje, ne tik suvaidino ne-
pamirštamus vaidmenis kine – jis vi-
są laiką buvo aktyvaus piliečio pavyz-
dys. Vytautas buvo žmogus, kuriam
ne vis vien, kas vyksta aplinkui. Jis
nesikišo į politines kovas, tačiau savo
dainomis, kalbomis kūrė daug svar-
besnę politika, šaukė tautą į prasmin-
gesnį gyvenimą. Kaip kad toje pagal
Bernardo Brazdžionio eiles sukurtoje
dainoje „Šaukiu aš tautą..”, kuri dau-
geliui tapo atgimstančios Lietuvos
simboliu. Amžiną atilsį Vytautui. O
mums linkiu bent po kruopelytę jo
energijos ir šviesaus entuziazmo.

Yra svarbesnių dalykų nei kasdienės rietenos, politinės galios ar turtų vaikymasis.

Nerimsta aistros dèl
dvigubos pilietybès

Atkelta iš 1 psl. kad galimybę
turėti dvigubą pilietybę įstatymas
suteiktų visiems vaikams, gimusiems
Lietuvos piliečio ar piliečių šeimoje,
nepriklausomai nuo to, ar jie įgijo
kitos valstybės pilietybę, ar ne.
Pavyzdžiui, kū-dikiai, gimę Airijoje ar
JAV, kartu su šių šalių pilietybe gaus
ir Lietuvos pi-lietybę. Gimusieji
Ispanijoje, kur pi-lietybė suteikiama
ne pagal teritorinį principą, bus
Lietuvos piliečiai.

Šeštoji grupė asmenų, kuriems
būtų suteikta teisė turėti dvigubą pi-
lietybę, – išvykusieji iš Lietuvos į ki-
tas ES valstybes. Gavę tų šalių pilie-
tybę, jie neprarastų teisės būti ir Lie-
tuvos piliečiais. Anksčiau tokia nuos-
tata buvo taikoma bet kur išvyku-
siems Lietuvos piliečiams. ,,Atsižvel-
gę į KT nutarimą šią teisę apribojo-
me ir palikome tik išvykusiems į ES
valstybes asmenims”, – aiškino A.
Lydeka.

Darbo grupės vadovas pripažino,
kad būtent dėl šios nuostatos gali kil-
ti daugiausia ginčų, nes, pavyzdžiui,
asmenys, išvykstantys į JAV, Kanadą,
Lotynų Amerikos ir kitas ne ES šalis,
išsaugoti dvigubą pilietybę teisės ne-
turės.

A. Lydeka teigė, kad darbo grupė
daug diskutavo, ar nereikėtų suteikti
teisę turėti dvigubą pilietybę ir

NATO šalių pilietybę įgijusiems as-
menims. Būtent taip pasielgti ragino
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) valdybos pirmininkė Regina
Narušienė. Grupės nariams ji iš JAV
atsiuntė elektroninį laišką, kuriame
dar kartą išdėstė savo argumentus.
,,NATO garantuoja Lietuvai neprik-
lausomybės tęstinumą. Šiandien Lie-
tuva prašo iš JAV bevizių kelionių,
tad nejaugi Lietuva nubaus savo pi-
liečius, jei šie taps JAV piliečiais? Ko-
dėl reikia diskriminuoti NATO, ku-
riam priklausome?”, – laiške klausia
R. Narušienė.

Vis dėlto dauguma grupės narių,
anot A. Lydekos, nematė galimybės
susieti gynybiniu principu sudarytos
organizacijos ir pilietybės klausimo.

Pasak Seimo ir PLB komisijos
pirmininkės Laimos Mogenienės,
taip pat aktyviai dalyvavusios darbo
grupės veikloje, kolegų argumentai
neįtikino. Ji mano, kad tiek ES, tiek
NATO turi būti traktuojamos kaip ly-
giavertės organizacijos, tai pabrėžia-
ma ir svarbiuose valstybės dokumen-
tuose.

,,Lietuvai turi būti svarbus kiek-
vienas lietuvis”, – sakė parlamentarė.
Todėl S. Mogenienė pasirengusi teik-
ti jau naujojo įstatymo pataisą, pagal
kurią būtų pripažįstama ne tik ES,
bet ir NATO valstybių pilietybė.
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Beijing, kovo 18 d. (BNS, Reu-
ters). Artėjant terminui, iki kurio visi
Tibete į gatves išėję protestuotojai
turi pasiduoti Kinijos teisėsaugos
organams, saugumo pajėgos pamažu
supa ir suiminėja visus į gatves
protestuoti vis dar traukiančius ti-
betiečius, skelbia BBC. Priminsime,
kad Kinijos valdžia teigė, kad visi
protestuotojai, kurie pasiduos iki pir-
madienio vidurnakčio susilauks gai-
lestingumo.

Tačiau po kelias dienas trukusių
neramumų baiminamasi, kad aukų
skaičius siekia kelias dešimtis žmo-
nių. Tiek tibetiečiai, tiek kinai kalti-
na vieni kitus nepagrįstu jėgos nau-
dojimu. Kituose Kinijos regionuose
savaitgalį taip pat buvo rengiami
protestai, o tibetiečiai išėjo į gatves ir
Nepale bei Indijoje, kurioje veikia eg-
zilyje įsikūrusi ir Dalai Lamos vado-
vaujama Tibeto Vyriausybė.

Tibeto regiono gubernatorius
Qiangba Puncog teigia, kad įsiutusi
minia Tibeto sostinėje Lasoje nužudė
13 nekaltų civilių Kinijos Vyriausybė
atkakliai neigia visas kalbas, kad
aukų yra gerokai daugiau nei prane-
šama oficialiai. Be to, neužsimenama
ir apie tai, kad daugumą žmonių
nužudė ne protestuotojai, o brutalaus
atsako ėmęsi Kinijos teisėsaugi-
ninkai.

Dėl neramumų Kinijos valdžia

kaltina Dalai Lamą bei kai kurias
Vakarų valstybes. „Dalai grupuotė
bei kai kurios Vakarų valstybės į
muštynes, padeginėjimus bei nioko-
jimus žvelgia kaip į taikias demon-
stracijas. Nė viena demokratinė val-
stybė tokių nusikaltimų netoleruotų”
– teigė Tibeto gubernatorius. Teigia-
ma, kad Kinijos saugumo pajėgos jau
atgavo Lasos miesto kontrolę ir nelei-
džia rengti jokių didesnių masinių
susibūrimų. Pranešama, kad saugu-
mo pajėgos itin intensyviai vykdo
kratas buvusių disidentų namuose,
kai kurie buvę politiniai kaliniai vėl
yra suimti.

Tuo tarpu išeivijoje įsikūrusi
Tibeto Vyriausybė teigia, kad iš viso
per neramumus jau nužudyti ma-
žiausiai 80 civilių.

Kaimyninėje Sičuano provincijo-
je, policijai atvėrus ugnį, sekmadienį
buvo nužudyti 7 taikiai protestavę ti-
betiečiai. Gansu provincijoje įsiutę
protestuotojai padeginėjo vyriausy-
binius pastatus. Nuo vieno vyriausy-
binio pastato buvo nuplėšta Kinijos
vėliava, o, ją sudeginus, ant pastato
suplevėsavo Tibeto vėliava.

Tibeto dvasinis vadovas Dalai
Lama reikalauja, kad dėl įvykių Ti-
bete būtų pradėtas tarptautinis tyri-
mas, o Vakarų valstybės ragina abi
puses susilaikyti nuo prievartos nau-
dojimo.

viešosios nuomonės apklausos at-
skleidžia, kad N. Sarkozy pasitiki vis
mažiau prancūzų.

DHARAMSALA
Per neramumus Lhasoje ir kitur

Tibete žuvo šimtai tibetiečių, pirma-
dienį paskelbė Indijoje įsikūręs
Tibeto parlamentas. ,,Į didžiulę de-
monstraciją, kuri kovo 10 dieną pra-
sidėjo sostinėje Lhasoje ir kituose
Tibeto regionuose ir dėl kurios žuvo
šimtai tibetiečių, taip pat į vėlesnį
jėgos naudojimą ... reikia atkreipto
Jungtinių Tautų ir tarptautinės ben-
druomenės dėmesį”, – sakoma parla-
mento pareiškime.

BAGDADAS
JAV viceprezidentas Dick Che-

ney pirmadienį, kelios dienos prieš
penktąsias Irako karo metines, at-
vyko į Bagdadą vizito, apie kurį iš
anksto nebuvo paskelbta ir kurio
metu sieks akcentuoti laimėjimus
saugumo srityje ir paremti silpną
politinį progresą. Tikimasi, kad D.
Cheney susitiks su JAV pajėgų Irake
vadu generolu David Petraeus ir JAV
ambasadoriumi Irake Ryan Crocker,
taip pat – premjeru Nuri al Maliki ir
kitais Irako politikais. Šis paslapties
gaubiamas vizitas, surengtas itin
sustiprinto saugumo sąlygomis, įvy-
ko D. Cheney pradėjus devynių dienų
kelionę po Artimuosius Rytus ir už jų
ribų. Šios kelionės metu numatyti
apsilankymai Omane, Saudo Arabi-
joje, Izraelyje, Vakarų Krante ir Tur-
kijoje.

ISLAMABADAS
Pakistane pirmadienį susirinko

naujasis parlamentas ir JAV remia-
mo prezidento Pervez Musharraf
oponentai, rinkimuose įveikę jo są-
jungininkus, pažadėjo padaryti galą
jo ,,diktatūrai”. Nužudytos opozicijos
lyderės Benazir Bhutto partija vado-
vaus koalicinei vyriausybei, nes per
vasario 18-osios rinkimus gavo dau-
giausiai vietų. Jos jaunesnioji part-
nerė bus buvusio premjero Nawaz
Sharifo grupė. Devyneri metai po to,
kai per karinį perversmą nušalino N.
Sharif, P. Musharraf dabar turės
kovoti už savo politinį išlikimą ir
slopinti visuomenės pasipiktinimą
dėl islamistų sukeltos kruvino smur-
to bangos ir ekonominių problemų.

Pasaulio naujienos
Kinijos teisèsauga suiminèja

Tibeto disidentus

Rice ir Gates atvyko î Maskvâ
Maskva, kovo 17 d. (,,Interfax”-

BNS) – JAV valstybės sekretorė Con-
doleezza Rice ir Pentagono vadovas
Robert Gates pirmadienį atvyko į
Maskvą vesti derybų su Rusijos už-
sienio reikalų ministru Sergej Lavrov
ir gynybos ministru Anatolij Ser-
diukov pagal formulę ,,du plius du”.

Tačiau ekspertai abejoja, ar per
šių aukštų pareigūnų dviejų dienų
vizitą Rusijos sostinėje Vašingtonui ir
Maskvai pavyks sureguliuoti nesu-
tarimus dėl virtinės problemų – nuo
priešraketinės gynybos iki Kosovo
statuso.

Pakeliui į Maskvą R. Gates pa-
reiškė žurnalistams, kad Amerika
neketina pateikti Rusijai kokių nors
naujų siūlymų dėl PRG dalių išdėsty-
mo Rytų Europoje. B. Gates ir C. Rice
tikisi išgirsti rusų atsakymą į anks-
čiau pateiktus savo siūlymus dėl ben-
dradarbiavimo kuriant PRG sistemą.

,,Mes pateikėme daug ką ant derybų
stalo, ir dabar jiems atėjo laikas
atsakyti tuo pačiu”, – sakė Pentagono
vadovas. Drauge jis pavadino perdė-
jimu kalbas apie tai, kad Maskva ir
Vašingtonas artėja prie susitarimo
dėl PRG sudarymo.

,,Mes pasiryžę dėti pastangas,
pažiūrėti, ką mes galime padaryti bet
kažkuriame etape mes turime pama-
tyti ir kokių nors Rusijos nuolaidų”, –
pareiškė JAV gynybos sekretorius.

Pentagono vadovas taip pat davė
suprasti, kad kokių nors konkrečių
susitarimų per vizitą Maskvoje tik-
riausiai nebus pasirašyta.

,,Akivaizdu, kad susitarimus turi
sudaryti prezidentai George W. Bush
ir Vladimir Putin arba išrinkta-
sis prezidentas Dmitrij Medvedev.
Mano ir Condi uždavinys – parengti
dirvą tokiam susitarimui”, – sakė R.
Gates.

WASHINGTON, DC
JAV Senatas penktadienį, po 15

valandų debatų, patvirtino trijų mili-
jonų dolerių 2009 m. biudžetą. Sena-
te, kur daugumą turi Demokratų
partija, už biudžetą balsavo 51 Se-
nato narys, 44 buvo ,,prieš”. Ketvir-
tadienį Atstovų rūmai balsavo už
savo biudžeto variantą. Tarp pagrin-
dinių balsavusiųjų buvo ir kandidatai
į prezidentus – demokratai Hillary
Clinton bei Barack Obama ir respub-
likonų atstovas John McCain. De-
mokratai planuoja iki 2009 metų
subalansuoti biudžetą pagal savo
projektą, kuris atšauks kai kurių
mokesčių sumažinimą, pasiūlytą pre-
zidento Bush, tačiau bus naudingas
viduriniajai klasei.

KOSOVAS
Jungtinių Tautų (JT) policija ir

NATO vadovaujami taikdariai pir-
madienį Kosove šturmavo JT teismą,
kurį prieš tris dienas buvo užėmę
serbų protestuotojai.

,,Policija areštavo 53 žmones.
Situacija kebli, bet kontroliuojama”,
– sakė Kosovo policijos atstovas Ve-
ton Elšani. Praėjus valandai nuo
operacijos pradžios etniškai padaly-
tame Kosovo Mitrovicos mieste ant-
rankiais surakinti serbai buvo išvesti
iš teismo pastato, sakė liudininkai.
Maždaug 100 įpykusių serbų susi-
rinko prie teismo rūmų ir mėtė
akmenis į saugumo pajėgas. Policija
panaudojo ašarines dujas jiems iš-
vaikyti. Buvo apgadinti du JT auto-
mobiliai. Serbų protestuotojams pa-
vyko perimti mažiausiai vieną iš JT
policijos automobilių, kuriais buvo iš-
vežami sulaikytieji, sakė liudininkai.

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy centro dešiniųjų „Sąjunga
už liaudies judėjimą” patyrė skaudų
pralaimėjimą vykusiuose savivaldos
rinkimuose, praneša BBC. Socialistai
net išsaugojo valdžią sostinėje Pary-
žiuje bei Lione, tačiau ir gavo dau-
gumą Tulūzoje, Kanuose, Strasbūre,
Amiene bei Reimse. Pastaruoju metu

Kinijos saugumo pajėgos pamažu supa ir suiminėja visus į gatves protestuoti vis
dar traukiančius tibetiečius. Reuters nuotr.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

JAV
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LYDI ŠVENTADIENIS
Didžioji savaitė

Stiprinkime vargstančiuosius
(Kun. Ryčio Gurkšnio, S.J. pamąstymas)

„Viešpats DIEVAS man davė iškalbų liežuvį, kad gebėčiau žodžiu stiprinti
nuvargusius. Kas rytą jis žadina mano ausį, kad klausyčiausi tarsi mokinys.
Viešpats DIEVAS atvėrė man ausis; aš nemaištavau, atgal nesitraukiau.
Atsukau nugarą mane plakantiems, atkišau žandus raunantiems man barzdą,
nuo užgauliojimo ir spjūvių neslėpiau veido.

Viešpats DIEVAS man padeda, todėl aš nesu pažemintas. Nutaisiau savo
veidą kietą kaip titnagas, žinau, kad nebūsiu sugėdintas.

(A – Kristaus kančios (Verbų) sekmadienio skaitinys
iš pranašo Izaijo knygos 50,4-7)

Šie Verbų sekmadienio šv. Rašto
žodžiai mums primena, kad turime
kasdien būti atidūs kitiems, kad
pastebėtume daugiau galimybių, ku-
riomis Dievas kviečia mus stiprinti
vienišus, nuliūdusius, vargstančius ir
kenčiančius žmones. Visada lengviau
daryti gera draugams, šeimos na-
riams, bendradarbiams, viršininkui,
pasilikti ilgiau darbo vietoje, nes ži-
nome, kad kada nors ir mums reikės
jų pagalbos. Visada lengviau patar-
nauti kitiems, iš kurių galime tikėtis
atlyginimo. Daug sunkiau patarnauti
tiems, kurie tikrai niekada mums
negalės užmokėti. Todėl kasdien tu-
rime tikėti, kad galime būti palaima
kitiems. Turime kiekvieną rytą mel-
stis: „Dieve, padėk man šiandien būti
palaima kitam žmogui. Būsiu manda-
gus ir geranoriškas bendradarbiui,
pasikalbėsiu su kaimynu, mokysiuosi
būti geresnis tėvelis ar mama...”

Parapijoje, kurioje teko dirbti
pora metų, viena vyresnio amžiaus
neturtinga našlė jau daug metų ne-
galėjo atvažiuoti į bažnyčią kiekvieną
sekmadienį, nes nesugebėdavo su-
rasti artimų kaimynų, važiuojančių
ta pačia kryptimi. Jauna studentė per
parapijos pietus išgirdo jos pasako-
jimą ir pažadėjo jai padėti. Nepaisant
to, kad abi gyveno skirtinguose mies-
to pakraščiuose, studentė kiekvieną
sekmadienį ją atveždavo. Pagalvo-
tume, ar verta būtų taip vargintis
kiekvieną sekmadienio rytą, keltis
pusvalandžiu anksčiau, deginti ben-
ziną, švaistyti savo poilsio dieną? Gal
tai neišmintinga mūsų akyse, bet tai
tikrai patinka Dievui, ir jis negali lik-
ti abejingas tokiems mūsų poelgiams.
Našlė džiaugėsi ir pasakojo man, kad
ši jauna moteris yra Dievo palaima
jai. Pamąstykime, ką Dievas jaučia
žvelgdamas į šią jauną neturtingą
studentę, važiuojančią sekmadienio
ryte savo nedideliu automobiliu?

Kaip jaučiatės, kai jūsų sūnui ar
dukrai kas nors dovanoja brangių
dovanų, kai kas nors skiria brangaus
laiko tam, kad jums padėtų? Tik-

riausiai tą akimirką jaučiate tam
žmogui begalinį dėkingumą, norite
jam atsilyginti, patarnauti, padaryti
viską, ko tik jis paprašytų. Įsivaiz-
duokite, ką Dievas jaučia, kai perkate
naujus batukus vaikų namų auklė-
tiniui, kai vežate senelį pas gydytoją,
kai pavežate tolimą parapijietę į baž-
nyčią. Kai einate aplankyti senelių
globos namų, kai valote vienišo neį-
galaus kaimyno kambarius, kai
nunešate ką tik iškepto pyrago pažįs-
tamai senelei, žinokite, kad Dievas tą
akimirką tikrai šypsosi žvelgdamas į
jus. Jis tikrai pasirūpins, kad vienaip
ar kitaip palaimintų ir jus taip, kaip
jūs laiminate kitus.

Jei jaučiatės vieniši, nesėdėkite ir
nesiskųskite savo likimu, bet eikite,
suraskite ir aplankykite žmogų, kuris
yra vienišas. Jei jus kankina depresi-
ja ir nerimas, eikite ir aplankykite
senelių globos namus ar vaikų prieg-
laudą. Jei jūsų vaikai nebeklauso
jūsų, neateina į bažnyčią ir nesimel-
džia, nepykite ant jų, padėkite kitų
vaikams jų dvasiniame ugdyme savo
bendruomenėje. Jei jums dabar sun-
ku finansiškai, nekaltinkite savęs ir
kitų, bet eikite padėti tiems, kurie
dabar turi mažiau, negu jūs.

Būkime atidūs ir pastebėkime
daugiau galimybių, kuriomis Dievas
kviečia mus stiprinti vienišus, nuliū-
dusius, vargstančius ir kenčiančius
žmones. Jei taip gyvensime, būsime
laimingesni, turtingesni, turėsime
daugiau džiaugsmo ir ramybės. Kuo
labiau dalinamės savo turtu, laiku ir
energija, tuo labiau atveriame savo
širdis neribotiems Dievo turtams ir
leidžiame gausiai jo palaimai užpil-
dyti mūsų pačių gyvenimą. Dievo
atlyginimas visada yra daug didesnis,
negu mes tikimės gauti už mūsų pa-
tarnavimą. Ar įmanoma duoti per
daug? Ar galime mes kada nors ki-
tiems duoti daugiau, negu Dievas
mums duoda?

Spaudai parengė
N. Šmerauskas

Accounting
Income TAX Consulting

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimo metu įteikiamas apdo-
vanojimas Teresei ir Algimantui Gečiams. Iš k. į d. Philadelphia Lie-
tuvių Namų pirm. Timothy Dorr, Teresė Gečienė, Algimantas Gečys ir
JAV LB Philadelphia apylinkės kopirm. Roma Krušinskienė.

Atkelta iš 8 psl. Minėjimo daly-
viams buvo išdalinta specialiai mo-
kyklos paruošta anketa, siekianti
išgirsti vaikų tėvų pageidavimus dėl
lituanistinės mokyklos.

2002-siais metais, Philadelphia
LB apylinkei minint 50-ties metų
veiklos sukaktį, o Lietuvių Namams
95-jį gyvavimo jubiliejų, šios dvi arti-
mai bendradarbiaujančios įstaigos įs-
teigė žymenį, kuriuo kas metai Ne-
priklausomybės šventės minėjimo
metu pagerbiamas Philadelphia tel-
kiniui nusipelnęs asmuo. Valdybų
priimtas sprendimas ką pagerbti
laikomas didžiąja paslaptimi, ir pa-

gerbiamojo pavardė visų nuostabai
atskleidžiama tik minėjimo metu.
Vadovų R. Krušinskienės ir T. Dorr
pranešimu žymuo šiais metais pa-
skirtas Teresei ir Algimantui Ge-
čiams, įvertinant jų ilgametį dėmesį
LB apylinkei, ,,Bendruomenės bal-
sas” radijo laidoms, mokyklai, Lietu-
vių Namams ir lietuviškoms parapi-
joms. Žymenį priimdama T. Gečienė
teigė, kad šiuo apdovanojimu ji dali-

nasi ,,su šioje salėje esančiais ir jai
talkinusiais bent puse asmenų”. A.
Gečys kvietė remti lietuvių parapijas,
Lietuvių Namus ir ypač LB, kuri yra
svarbioji ir pagrindinė užsienio lietu-
vių jungtis.

Meninės programos dalyje dekla-
mavo V. Krėvės mokyklos mokiniai.
Muzikiniais gabumais išsiskyrė de-
klamuojantiems bei dainuojantiems
pritariantys smuikininkė Asta Bal-
čiunaitė, fleitistas Karolis Panavas ir
gitara grojęs Saulius Gečas. Padėka
mokytojoms dr. Jorūnei Balčiūnienei,
Gajai Stirbytei, Rasai Viliamienei, dr.
Vitalijai Dunčienei ir direktorei J.
Vrubliauskienei.

Tautinių šokių grupė ,,Žilvinas”
pašoko ,,Trilypį”, ,,Sukčių” ir ,,Žoly-
nėlį”. Šokėjų sudėtimi jaunesnė šo-
kių grupė ,,Aušrinė” sušoko ,,Klum-
pakojį”, ,,Suktinį”, ,,Trejinę” ir ,,Ro-
lenderį”. Philadelphia choras ,,Lais-
vė” sudainavo Tėvyne mano” (muz. J.
Sibelijaus), ,,Gražių dainelių” (muz.
A. Vanagaičio, žodž. V. Stonio), ir sa-
lėje esančiai publikai įsijungus ,,Že-
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”, (muz.
Vasiliausko, žodž. Sigito Gedos).
Chorui akompanavo kompozitorius
George Akerley. LB apylinkės valdy-
bos kopirm. Virgus Volertas, kvies-
damas prie vidurinėje salėje laukian-
čių vaišių, prašė atsilankiusiųjų sus-
toti prie salės gale budinčių talki-
ninkių ir joms įteikti auką JAV LB
darbams paremti. Raginti daug ne-
reikėjo. Matydami, kad telkinyje sėk-
mingai darbuojamasi lietuvybės la-
bui, beveik visi stojo savosios aukos
įteikti. Iki šiol jau spėta į kvietimą
atsiliepti su 5,100 dol. aukų suma.
Pereitais metais buvo surinkta dau-
giau nei 7,000 dol., tad viliamasi, kad
aukojančių dosnumas nemažės. Au-
kas galima įteikti LB apylinkės valdy-
bos nariams R. Krušinskienei, V.
Volertui, Daliai Dalkutei, Dainai Kri-
vickaitei, Mariui Kapočiui ir Rolan-
dui Valteriui.

Minėjimo ruoša pareikalavo dau-
gelio darbo rankų. Speciali padėka
salės puošimui vadovavusiai ir pro-
gramos leidinį apipavidalinusiai Ge-
mai Kreivėnaitei bei programos išs-
pausdinimaą finansavusiems Vytau-
tui Karaliui ir Patricijai Karalius
Andries, ,,New York Life” draudos
kompanijos atstovams. Po minėjimo
besivaišinant, LN pirm. T. Dorr kvie-
čiami pakėlėme šampano taures už
šimtmetį švenčiančius Lietuvių Na-
mus, o R. Krušinskienė visus pavaiši-
no milžinišku LN gimtadienio tortu.

Alg. S. Gečys

Nepriklausomybės sukaktys apjungė
visas bangas ir kartas

PHILADELPHIA, PA

Vinco Krėvės lituanistinės mo-
kyklos mokiniai atliekantys pro-
gramą Lietuvos Nepriklausomy-
bės šventėje. R. Gedeikos nuotr.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

• SKELBIMAS  • 

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Margumynai

SIÙLO DARBÂ

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some 
english. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: guesthousehiring@yahoo.com 

or call 207-967-4865.

Lietuviais esame mes gimę
Lietuviais norime ir būt
Tą garbę gavome užgimę
Tai ir neturim leist pražūt.

Mažosios Lietuvos patriarcho
Jurgio Zauerveino žodžiai.

Amžinosios vasaros krašte 
prie Ramiojo vandenyno

Kitų vietovių lietuviai, skaityda-
mi laikraščiuose įvairias žinias apie
Los  Angeles lietuvių gyvenimą, tur-
būt ne kartą pagalvoja, kad jie perde-
da girdami savo kalifornietišką gy-
venimą. Ne. Tai faktai, o faktų negal-
ima užginčyti. Juk beveik kas dieną
jūs randate laikraščiuose žinutes apie
persikeliančius gyventi lietuvius į šį
saulėtą kraštą.

Statistika rodo, kad į California
valstiją kasdien atvyksta apie 4,000
naujų žmonių.

Šiandien California gyventojų
skaičiumi iškilo į pirmąją vietą tarp
Amerikos valstijų. Gyventojų skai-
čius šiuo metu yra daugiau nei 17 mi-
lijonų. Vien tik Los Angeles mieste su
priemiesčiais gyvena daugiau kaip 7
milijonai gyventojų.

Tokiu būdu užnugaryje paliko
New York, Pennsylvania ir kitas vals-
tijas.

Štai neseniai viena rytinių valsti-
jų lietuvė, rašydama įspūdžius apie
Los Angeles lietuvių gyvenimą, kel-
kitės į California, kol dar nevėlu.

Vienų išleistuvių metu, atsisvei-
kinant su buvusiais mielais Califor-
nia gyventojais (reikia pasakyti, kad
tokių atsitikimų būna mažiau nei
vienas tūkstantinis procentas), žur-
nalistas Bronys Raila, miręs prieš 10
metų Los Angeles, pasakė, kad esą,
kur jūs bevažiuotumėt, vis vien grį-
šite atgal čia, nes vis tiek, girdi, pas-
kutinis lietuvis mirs California.

Sakysite, kad tai propaganda.
Galbūt, juk šiandieną tai labai ma-
dingas reikalas, o apie šią didelę, įdo-
mią ir nuostabią valstiją galima daug
prirašyti, nes yra apie ką rašyti: ža-
vingi dideli Ramiojo vandenyno van-
denys, mėlynas dangus, šilta, bet ne-
labai karšta saulė.

Aukščiausi Amerikos kalnai, že-
miausia pagal jūros lygį vieta, nuos-
tabios ir didingos, su gražia perspek-
tyva dykumos. Seniausi pasaulyje
aptinkami medžiai — milžinai, ge-
riausi Amerikoje keliai.

O pats Los Angeles miestas yra
pasaulinis unikumas su nuostabiau-
siu greitkelių tinklu (Freeway).

O kur Hollywood su savo filmų
aktorių grožybėmis ir prašmatny-
bėmis bei daugeliu kitų įdomybių.

Žinoma, negalima užmiršti kar-
tais ir tariamo Los Angeles „smogo”,
kuris kai kam ir akis pagraužia ir
nosį „pakutena”.

California pakeitė savo veidą

Didmiesčiai augo neribotu, fan-
tastišku greičiu. Jie rijo žalius lau-
kus, plačiuosius apelsinų sodus, nai-
kino pirmąjį kolonizacijos žavesį.

Ir mažytė vietovė, kuri buvo pa-
vadinta El Pueblo De Nostra La Rei-
na De Los Angeles (Mūsų valdovės ir
angelų karalienės miestelis), su-
trumpėjo iki beprasmiškai skam-
bančio Los Angeles vardo.

Los Angeles išsiplėtė iki milži-
niško pločio. Dabar šis miestas yra
bene didžiausias savo  plotu ir gyven-
tojų skaičiumi Amerikos didmiestis.

Kelios dešimtys miestų suaugo į
vieną; gatvės ir greitkeliai susijungė į
vieną labirintą, kuriame gyvena per
septynis milijonus žmonių.

Šuoliais auganti pramonė, dideli
uždarbiai, neįprasto švelnumo šiau-
riečiams subtropinis klimatas masina
naujakurius pastoviai apsigyventi
California valstijoje.

Pirmieji lietuviai California

Lietuviai galbūt vėliau už kitus
patyrė California klimato žavumą.

Senesniuose imigracijos doku-
mentuose  lietuvių vardai nesuranda-
mi.

Kol nebuvo nutiestas geležinke-
lis, California pasiekti buvo galima
keliaujant per dykumas ir karingų
indėnų teritorijas.

Galima spėlioti, kad 1831 metų
sukilimo dalyviai, atsibastę Ameri-
kon, galėjo nukakti iki Ramiojo van-
denyno, juo labiau, kad netrukus,
1849 metais, aukso klodų atradimas
California pavertė šį kraštą visų
drąsiųjų avantiūristų svajone.

Žinios apie lietuvius šių šimt-
mečių sandūroje  jau yra tikros.

1886 metais Sacramento mieste
egzistavo „Karalienės Jadvygos drau-
gija”. Tų metų lietuvių laikraštis
„Vienybė lietuvininkų” rašė, kad toje
draugijoje buvo šeši nariai. Jų vardai
nežinomi.

1905 metais Los Angeles mieste
gyveną lietuviai suorganizavo į SLA
(Susivienijimas Lietuvių Amerikoje)
kuopą, kurioje buvo 25 nariai. Aišku,
ne visi lietuviai buvo organizuoti. Ne
visi ir norėjo skelbtis esą lietuviai.

Todėl prieš 60 metų Los Angeles
mieste jau būta nemažai lietuvių ir jų
organizacijų.

Bus daugiau.

CCAALLIIFFOORRNNIIAA LLIIEETTUUVVIIŲŲ IISSTTOORRIIJJAA
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Nr. 1

Los Angeles Lietuvių tautiniai namai.

Kas ką ir kada išrado?

Kas ir kada išrado automobilį

Automobilį išrado 1769 metais
prancūzas Cugnot ir 1781 metais
anglas Murdoch. Tai buvo gariniai
automobiliai.

Kas išrado padangą

Automobiliams ir dviračiams gu-
mines oro padangas 1845 metais išra-
do anglas Robert Williams Thomson.

JAV 1947–1955 metais išsivystė
nuostabi „tubless tire”.

Prancūzų priežodis: mandagu-
mas yra kaip padangose oras, jis
nieko nekainuoja, bet mūsų gyveni-
mo kelionę padaro malonesnę.

Kas ir kada išrado žirkles

Žirklės buvo pradėtos vartoti nuo
bronzos laikų.

Žirkles žinojo romėnai, kiniečiai,
japonai, korėjiečiai.

Europojoe žirklės plačiau paplito
tik 16-ame šimtmetyje, ypač 17 šimt-
metyje.

Anglijoje žirklių fabrikas veikė
nuo 1761 metų.

Meniškos žirklės Londone buvo
gaminamos nuo 1851 metų.

Kas ir kada išrado fortepijoną

Fortepijoną išrado italas floren-
tietis Bartolobeo Christofori (1655–
1751), įvesdamas plaktukinį mecha-
nizmą.

Vokietis Gottlieb Schroeter 1717
metais plaktukinį mechanizmą pato-
bulino.

Fortepijonas pasaulyje tapo pačiu
pagrindiniu muzikos instrumentu!
Jis įsigalėjo nuo vokiečio J. S. Bacho
(1685–1750) laikų.

Fortepijono stygos yra horizon-
talioje padėtyje, o pianino yra stat-
menos.

Eugenius Gerulis
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

Jau seniai vertingų įžvalgų apie
Lietuvos fotografiją randama užsie-
nio leidiniuose, kataloguose, žurna-
luose, tačiau pačioje šalyje Lietuvos
fotografijos istorija iki mūsų šalies
nepriklausomybės atgavimo buvo
mažai tyrinėta. Tiesa,  1939 m. Vil-
niuje pasirodė Jano Bulhako knygelė
apie XIX a. Vilniaus fotografus. 1996
m. išleista porą dešimtmečių stalčiu-
je išgulėjusi Virgilijaus Juodakio
,,Lietuvos fotografijos istorija. 1854–
1940”. Ir tai buvo viskas, ką mes
galėjome pasiskaityti apie lietuvišką
fotografiją. 

Po nepriklausomybės atgavimo
sostinėje ir regionuose pradėtos
rengti fotografijos istorijai skirtos
mokslinės konferencijos. Daug dėme-
sio Vilniaus fotografijai skiriama
Lietuvos nacionalinio muziejaus lei-
diniuose. Dainius Junevičius, Marga-
rita Matulytė, Agnė Narušytė paskel-
bė studijų ir straipsnių iš atskirų
Lietuvos fotografijos istorijos laiko-
tarpių. Gausėja fotografijos istorijos
tyrinėjimų ne tik Vilniuje, bet ir ki-
tuose Lietuvos regionuose. Išleista
nemažai fotografijos albumų.

Knygoje (ją įdomu pavartyti ir
subrendusiam fotografui, ir fotogra-
fijos gerbėjui) trumpai, bet išsamiai
apžvelgiama Lietuvos fotografijos
istorija, pagrindinės lietuvių fotog-
rafijos kryptys, mokyklos žanrai,

technika. Ją sudaro penkios dalys:
,,Atsiradimas ir raida iki 1918 m.”;
,,Tarpukario fotografija”; ,,Pokario
laikotarpis”; ,,XX a. vidurys – XX a.
antroji pusė” ir ,,Naujos kryptys”.

Nedidelio formato albumas  iš se-
rijos ,,Mažieji pasakojimai apie Lie-
tuvą” glaustai pristato Lietuvos fo-
tomenininkų darbus. Knygoje daug
juodai baltų ir spalvotų fotografijų.
Leidinį išleido UAB ,,Šviesa”.

Knygos  kaina – 17 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą albumą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
siunčiant čekį, prašome paskambinti
tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

Lietuvos fotografija

Downers Grove South High School, kurioje mokosi vis daugiau
lietuvių kilmės moksleivių, vadovybė paprašė Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus pristatyti lietuvių kultūrą, papročius ir švietimo
sistemą. Rašytoja, žurnalistė, ilgametė dienraščio ,,Draugas” vyriau-
sioji redaktorė Danutė Bindokienė, maloniai sutiko paskaityti
paskaitą.

Mokytojams didžiulį įspūdį paliko redaktorės pasakojimas apie
lietuvių kalbos archaiškumą, tradicines šventes ir konkretūs lietuvių
liaudies meno pavyzdžiai: margučiai, tekstilė ir gintaro dirbiniai.
Mokytojai daug atsakymų į kylančius klausimus suras Danutės Bin-
dokienės knygoje ,,Lietuvių papročiai ir tradicijos”, kurią autorė
padovanojo mokyklai.

Nuotraukoje: Danutė Bindokienė (dešinėje) ir lietuvių kultūra
besidomintys Downers Grove South High School mokytojai ir socia-
liniai darbuotojai.                      

Ritos Janz tekstas ir nuotr.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Dar  penktadienį dienraščio re-
dakcijoje kalbėjome, jog nieko nesi-
girdi apie Vytautą Kernagį, o šešta-
dienio ryte – tragiška žinia – Vytau-
tas iškeliavo Amžinybėn.

Šis pavasaris Lietuvai tikras ne-
tekčių metas. Vienas po kito iškeliavo
dar galėję kurti – Janina Miščiukaitė,
Raimundas Šližys, Vytautas Kernagis
ir vyresnės kartos atstovai – nuostabi
aktorė Ona Knapkytė, dirigentė Mar-
garita Dvarionaitė.  Visi jie – puikūs
menininkai, daliję save ir savo meną
žmonėms. 

Nepažinau jų artimai, tačiau
karts nuo karto likimas suvesdavo
mane su kai kuriais iš jų. Janina Miš-
čiukaitė buvo mano kaimynė Šeški-
nėje. Dažnai matydavau ją geriant
kavą prekybos centro kavinukėje. Jos
sūnus ir mano vaikai mokėsi toje pa-
čioje mokykloje. Pažinojau ir R. Šližį,
žavėjausi jo tobula salsva spalvų har-
monija, sklandžiu minkštų formų tir-
pimu dekoratyviame arba visiškai ab-
strakčiame fone. Jo piešiamos figūros
kažkuo primena japonišką rafinuo-
tumą, jų nesumaišysi su jokiais kitų
dailininkų darbais. Pamatei šio me-
ninko drobes ir aišku – tapė Rai-
mundas.

Pažintis su Vytautu Kernagiu
prasidėjo man mokantis paskutinėje
vidurinės mokyklos klasėje. Mūsų Že-
maitės, tada dar vidurinėje, mokyklo-
je vyko Respublikinis jaunųjų litera-
tų konkursas. Į jį jaunieji literatai,
laimėję atrankiniuose savo regiono
konkursuose, suvažiavo  iš visos Lie-
tuvos. Mes, nedidelio miestelio vai-
kai, su pagarba žiūrėjome ne tik į
konkurso vadovus – rašytoją Algi-
mantą Zurbą, garsią visoje Lietuvoje
mokytoją Laimą Abraitytę ir kt., bet
ir iš didesnių miestų atvykusius mū-
sų bendraamžius – vilnietį Vytautą
Kernagį, panevėžietį Aurimą Bab-
kauską bei iš mažesnių miestelių, bet
jau tada tarp  mūsų ,,garsius” skai-
tovus Juozą Kisielių, Nijolę Miliaus-
kaitę. Deja, deja visi keturi jau atsi-
sveikino su mumis. Gal todėl, kad per
daug ryškiai degė, netausojo savęs?

Menu vakarą, kurį aš vedžiau.
Labai jau ramus, išlaikytas J. Kisie-
lius (vėlai tapęs garsiu Lietuvos akto-
riumi), lyriška N. Miliauskaitė, kuri
konkurse dalyvavo kaip skaitovė, o
tik vėliau tapo žinoma poetė, truputį
arogantiškas gražuolis A. Babkaus-
ką (į konkursą jis atvyko su savo mer-
gina ir laisvu nuo konkurso metu su
ja vaikštinėjo po kalvotą Telšių mies-
telį, kas mums buvo labai keista, o
gal pavydu?). Vakaro programoje da-
lyvavo ir V. Kernagis iš Vilniaus. Mes
žinojome, kad jis yra aktorių vaikas
(kaip, beje, ir Babkauskas). Buvome
matę jo tėvus per Lietuvos televiziją
ir, žinoma, Telšių teatro scenoje.

Akiniai juodais rėmais, mėlynas
moksleiviškas kostiumas ir gitara
rankoje – toks į sceną išėjo Vytautas.
Uždainavo ,,Trakų pilį”. Mums, pro-
vincijos miestelio merginoms, atrodė,
kad gražiau dainuojančio dainininko
negali būti. Tokia buvo pirmoji pažin-
tis. Baigusi mokyklą atvažiavau į Vil-
nių studijuoti ir, žinoma, domėjausi
visų šių menininkų darbu. Lankiau
spektaklius, kuriuose vaidindavo
Juozas, poezijos vakarus, kuriuose
savo eiles skaitydavo Nijolė (o kokias
eiles ji rašė!), koncertus, renginius,
kuriuos rengdavo Vytautas. 

Su Vytautu Kernagiu akis į akį
susitikau jau būdama čia, Amerikoje,
jam atvažiavus koncertuoti. Pasitai-
kius progai pakalbėjome, prisimi-
nėme jaunystės dienas. Renginių ir
televizijos laidų vedėjas, režisierius,
aktorius ir muzikantas, vienas popu-
liariausių dainuojamosios poezijos
pradininkų Lietuvoje, ,,iki ausų” įsi-
mylėjęs Vilnių vilnietis buvo toks pa-
prastas, nuoširdus. Tada dar nei jis,
nei aš nenujautėme, kad gyvenimo
kelias toks trumpas.

Skaudi netektis ir Onos Knap-
kytės mirtis. Daugelis jaunesnių
žmonių jos neprisimena, tačiau mes
užaugome su jos vaidmenimis, o mū-
sų vaikai su jos įgarsintais animaci-
niais filmukais. Nepaprasto tembro
balsas, gera vaidyba išliks atmintyje
tų, kurie kažkada jos klausėsi ar ma-
tė  jos sukurtus vaidmenis.

Nepaprasto likimo moteris ir M.
Dvarionaitė. 1928 m. gegužės 31 d.
Liepojoje gimusi pianisto, vargo-
nininko ir instrumentų meistro Ka-
zimiero Dvariono šeimoje, ji nuo pir-
mųjų gyvenimo akimirkų susiliejo su
gyvybinga ir masinančia kūrybos
energija. Kompozitoriaus Balio Dva-
riono dukterėčia turėjo įvairiapusį ta-
lentą. Tai pirmoji Lietuvoje simfo-
ninio orkestro dirigentė (nuo 1961
m.), kas tais laikais buvo labai neįp-
rasta. Kur matyta – moteris dirigen-
tė! O kiek dar kitų darbų nuveikta –
ji ir lietuvių kompozitorių kūrinių
premjerų rengėja, ir dėstytoja, ir
Lietuvos vardo pasaulyje garsintoja.

Palydėdami šiuos talentingus
žmones Anapilin palinkėkime Jiems
ramybės ir lengvos žemelės ir tikėki-
me, kad jų pasėtas gėrio grūdas veš-
liai sudygs naujuosiuose Lietuvos ta-
lentuose.

DALIJĘ SAVE IR SAVO
MENĄ ŽMONĖMS

Margarita Dvarionaitė.
G. Narijausko nuotr.

Dr. Jonas V. Duncia, gyvenantis Newton, PA, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuošidžiai Jums
dėkojame.

Gražina Narkus-Kramer, gyvenanti Silver Spring, MD, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti
paaukojo 200 dol. auką. Labai ačiū.
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2007 m. birželio–2008 m. vasario mėn.,
pagerbdami mirusiųjų atminimą,

„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI”
aukojo:

a. a. Anelės Keblerienės atm.: Giedraičių, Laniauskų ir Miku-
lionių šeimos (per Genę Wright) – $300;

a. a. Vitalio Damijonaičio atm.: Ramojus ir Janina Mozo-
liauskai – $25;

a. a. Juozo Pauliaus testamentu paskirta auka – $76,586.65;
a. a. Adelės Bartienės atm.: Ramutė ir Algirdas Česnavičius,

Živilė Jūrienė, Tomas ir Viivi Lora, Rimantas ir Aldona Vaitkus, Aldo-
na Gencius,  Elizabeth Didžbalis, Ina Gvildys, Julius ir Regina Mato-
nis, Vita ir Vidmas Matusaitis, Julius ir Irena Veblaitis, Donald Ada-
mavich, Olga Mamaitis, Alfonsas ir Josephine Jakubėnas, Ligina
Algin, John Baleika, Julia M. Jesaitis, Algimantas ir Theresa Lands-
bergis, Aldona Gervickas, Veronica Paulionis, Vitolis ir Audronė Bar-
tys, Gražina Kvedaras – $1,035;

a. a. Anatolijaus Maciukevičiaus atm.: Lida Saulius, Ilona
Hirn, Walter Kasparaitis, Phillips šeima, Ted ir Pat Stanulis, Mike ir
Donna Ruley, Kazys ir Teresė Kazlauskas, Bill ir Diana Neumann,
John ir Barb  Grover, Charles ir Helen Herman – $100;

a. a. Birutės Veselkienės atm.: Vitas ir Danutė Sirgėdai, Vitas
ir Taura Underiai, Valdas Piestys ir Asta Jurgutis, Kastytis ir Rita
Giedraičiai, Kastytis ir Kristina Karveliai – $195;

a. a. Alfonso Baldo atm.: Barbara R. Plikaitis – $25.
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame

aukotojams.
„Lietuvos vaikų viltis”, 2711 W. 71st  Street, Chicago, IL

60629.

Mažlietuviui, vienam iš Mažosios Lietuvos fondo steigė-
jų, Mažosios Lietuvos enciklopedijos iniciatoriui ir nuo-
latiniam enciklopedijos vyriausiam tvarkytojui

A † A
prof. dr. VILIUI PĖTERAIČIUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo
dukrai INAI, sūnui GEORGE bei jų šeimoms, broliui
ANSUI Lietuvoje, seseriai A. GRAUDUŠIENEI Kalifor-
nijoje ir svainiui K. ANDRIUŠKEVIČIUI.

Mažosios Lietuvos fondo taryba

Mūsų mylimai
A † A

URŠULEI ASTRIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms ALBERTAI
ir MARYTEI, sūnums ANTANUI ir DONATUI, jų
šeimoms, anūkams, proanūkiams ir visiems giminėms
bei artimiesiems.

Irena Arienė
Vaiva, Aloyzas, Kristina, Tomas Pečiuliai

Mielam klubo nariui
A † A

SIGITUI MIKNAIČIUI

mirus, gilią užuojautą žmonai JANINAI, sūnui
VYTAUTUI, dukrai RŪTAI ir jų šeimoms bei gimi-
nėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Cicero lietuvių medžiotojų ir
žuvautojų klubas

A † A
Inž. SIGITAS S. MIKNAITIS

Mirė 2008 m. kovo 15 d., sulaukęs 80 metų amžiaus.
Gyveno Darien, IL.
Gimė 1927 m. spalio 29 d. Lietuvoje, Sausininkų kaime,

Bartininkų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje.
Nuliūdę liko: žmona Janina (Deveikytė), sūnus Vytas su žmona

Janet,  jų vaikai Rimas ir Abby, Darius ir Kelly, Audra Allen ir Brian,
Gaida bei Povas; duktė Rūta Ozers su vyru Guntis, jų dukros Julia
ir Carina; proanūkiai Keenan ir Nathan; liūdi pusseserės Marytė
Pileckienė su vyru Jonu ir jų šeima,  Dalia Aleknienė su vyru Vitu ir
jų šeima, Lietuvoje gyvenanti Sigita Galeckienė su vyru Vytu ir jų
šeima; pusbrolis  Romas Miknaitis su žmona Vida ir vaikai; švo-
gerkos Ona Narbutienė ir krikšto vaikai Paulius Narbutas su žmona
Dalia, Linas Orentas su žmona  Vida ir šeima, Teresa Mroz su vyru
Greg ir šeima, Robertas Pileckis su žmona Julie Ann ir Renata
Borucki su vyru Clint bei Vida Maleiškienė su vyru Jonu ir jų šeima;
švogeriai Mykolas Deveikis su žmona Zita ir jų šeima bei  Gediminas
Deveikis su žmona Irma ir jų šeima; liūdi daug giminių Lietuvoje.

A. a. Sigitas bus pašarvotas antradienį, kovo 18 d. nuo 4 v. p.p.
iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,
Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 19 d. 9:30 val. r. iš Petkus
Lemont laidojimo namų, a. a. Sigitas bus palydėtas į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po
šv.  Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Šeima vietoj gėlių nuoširdžiai prašo aukoti lietuviškoms lab-
daringoms organizacijoms: LSS Skautų fondui bei Jėzuitų gimnazi-
jai Lietuvoje.

Kviečiame visus draugus, artimus ir pažįstamus dalyvauti laido-
tuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
EUGENIJUS KUCINAS

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis mirė 2008 m. kovo 13
d., sulaukęs 81 metų.

Gyveno Downers  Grove, IL.
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 59 m.
Nuliūdę liko: žmona Marytė  Stankaitytė-Kucinienė; duktė

Rita Gilbert su vyru Roger, jų vaikai Viktorija ir Darius; sūnus
Marius su žmona Diana ir jų duktė Emilie bei kiti giminės
Kanadoje, Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a.  Eugenijus buvo pašarvotas pirmadienį, kovo 17 d. nuo
4 v. p.p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S.  Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyko antradienį, kovo 18 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų a.a. Eugenijus buvo palydėtas į
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

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

A † A
Fil. SIGITUI MIKNAIČIUI

iškeliavus amžinybėn, širdingą užuojautą reiškiame
žmonai JANINAI ir jų plačiajai giminei.

Ilsėkis ramybėje.

Vydūno fondo taryba ir valdyba
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Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

�Kovo 28 d. penktadienį, Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
vyks  Juozo Mieliulio  darbų parodos
atidarymas ir dailininko knygos ,,Juo-
zas Mieliulis” sutiktuvės. Maloniai
kviečiame visus į parodos atidarymą.
Paroda veiks iki balandžio 27 d.

�Lietuvių Bendruomenės Le-
mont apylinkės metinis susirinkimas
įvyks balandžio 6 d. 12:15 val. p.p. PLC
didžiojoje salėje. Norinčius aktyviai
dalyvauti bendruomenės veikloje, kvie-
čiame kandidatuoti į apylinkės valdy-
bą. Tel. informacijai: 708-974-0591.

�Š. m. balandžio 13 d., sekma-
dienį, 2 val. p.p. Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, vyks Lietuvių rašytojų
draugijos 2007 metų literatūrinės
premijos įteikimo  Danutei Bindokie-
nei popietė. Premijos mecenatė –
Patricia Nelia Paulauskaitė. 

�Hilton (Oak Lawn, IL) viešbu-
tyje balandžio 20 d., sekmadienį,
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildijos 40–oji jubi-
liejinė vakarienė. Pradžia 1 val. p. p.

�Lietuvių operos spektaklis G.
Verdi ,,La Traviata” įvyks balandžio
27 d. Morton mokyklos salėje (2423

S. Austin Blvd., Cicero). Bilietus į
Lietuvių operos spektaklį galite nu-
sipirkti: siuntinių persiuntimo įstai-
goje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia
,,Seklyčios” (2719 W. 71st St., Chi-
cago) ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago).  Bi-
lietus prašome įsigyti iš anksto, nes
spektaklio dieną prie įėjimo į salę
bilietai bus 5 dol. brangesni.

�Gegužės 2 d., penktadienį Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
įvyks Giedros Mažrimienės tapybos
darbų parodos ,,Šypsena mamai” ati-
darymas. Tai bus vakaras, skirtas ma-
mytėms. Šilti Giedros tapybos darbai,
vaikų koncertas tikrai padovanos
šypseną mamytėms. Atidaryme daly-
vaus autorė. Vakarą Čiurlionio gale-
rijai padeda ruošti ateitininkai sen-
draugiai. Pradžia 7:30 val. v. 

�Dievo Apvaizdos lietuvių kata-
likų bažnyčios 100-mečio jubiliejui
paremti kovo 30 d. po šv. Mišių Dievo
Apvaizdos bažnyčioje Detroit lietuvių
mėgėjų teatras ,,Langas” rodys spek-
taklį S. Mrozek ,,Serenada”. Bilieto
kaina – 15 dol., vaikams iki 12 metų –
nemokamai. Kviečiame atvykti į
premjerą.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Tėviškės parapijoje
(5129 S. Wolf Rd. Western Springs, IL 60558)

Didysis Penktadienis, kovo 21 d., 5:30 val. p.p. – pamaldos su Šv.
Vakariene. 

Sekmadienį, kovo 23 d. – Šv. Velykų – Prisikėlimo rytas. 11 val. r. – Pa-
maldos lietuvių ir anglų kalba. Velykiniai pusryčiai nuo 9:15 iki 10:30 val. r.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose su šeimomis ir atšvęsti
Didžiąją savaitę ir Kristaus Prisikėlimo šventę! Tel. pasiteiravimui: 708-
229-2795 arba 708-567-9044.

Sukaktuvinė – 40-oji– mokytojų tobulinimosi kursų savaitė 
tema ,,Pakalbėkim, parašykim...” 

Dainavoje vyks 2008 m. birželio 22–29 dienomis. 
Kursuose dalyvaus Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų 

katedros vedėja doc. Meilutė Ramonienė ir 
žinoma dainininkė Veronika Povilionienė.
Kursus rengia JAV LB Švietimo taryba.

Norintys vykti į mokytojų tobulinimosi kursus Dainavoje privalo užpildyti
registracijos formą ir iki gegužės 1-os dienos kartu su 50 dol. negrąžinamu
registracijos mokesčiu siųsti Kristinai Petraitienei adresu: 1425 Carleton
Ave., Naperville, IL 60565. Užsiregistravę po gegužės 1-os dienos privalo
pridėti 10 dol. pavėlavimo mokestį. Skambinti Kristinai Petraitienei tel.:
(630) 290-4490 arba rašykite  e-paštu: Kriste007@hotmail.com 
Registracijos formas rasite: www.svietimo taryba.org

Šv. Antano Paduviečio parapijoje
(1515 S. 50th Ave., Cicero)

Didįjį ketvirtadienį, kovo 20 d., 7 val. v. – šv. Mišių auka anglų, lietu-
vių ir ispanų kalba.

Didįjį penktadienį, kovo 21 d., 5 val. v. – Kristaus kančios istorijos
skaitymas, kryžiaus pagarbinimas ir šv. Komunija lietuvių kalba.

Velykų sekmadienį, kovo 23 d., 6:30 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios su
procesija; 9 val. ryto – Šv. Mišių auka.

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia
(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)

ir kun. Valdas Aušra visus kviečia kartu švęsti Didžiąją Savaitę ir Velykas.

Žaliasis Ketvirtadienis, kovo 20 d.  6:30 val. v. – pamaldos anglų kalba
su Šv. Vakariene.
Didysis Penktadienis, kovo 21 d., 5 val. v. – pamaldos lietuvių kalba su
Šv. Vakariene. 7 val. v. – Tamsos (Tenebrae) pamaldos anglų kalba.
Sekmadienį, kovo 23 d. – Velykos. 8 val. r. – Prisikėlimo pamaldos su
Šv. Vakarienės sakramentu. Giedos parapijos mišrus choras, solistai,
dalyvaus konfirmandai, sekmadieninės mokyklėlės vaikai. Po pamaldų
visi kviečiami Velykiniams pusryčiams parapijos salėje. 10:30 val. r. –
Velykinės pamaldos lietuvių kalba su Šv. Vakarienės sakramentu. 
Antradienį, kovo 25 d., 4:30 val. p. p. – Velykinės pamaldos ,,Spindu-
lėlio” vaikams ir tėvams. Visi maloniai kviečiami dalyvauti! 
Tel. pasiteiravimui: 708-422-1433.

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIO 
SPEKTAKLIS KOMEDIJA ,,REIKIA ARKLIO” 

VYKS BALANDŽIO 6 D., SEKMADIENĮ, 2 VAL. P. P. 
JAUNIMO CENTRE 

Rengia ,,Margutis II”.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago,  

šeštadienį, kovo 29 d., 7–9 val. v. 
atidaroma Ellen Heck paroda ,,Lietuviška vasara”

Jauna amerikietė dailininkė pristatys 30 grafikos ir tapybos darbų, kurie
sukurti perteikiant amerikietės patirtis Lietuvoje. Atidaryme dalyvaus daili-
ninkė, bus vaišės. Įėjimas nemokamas. Paroda veiks iki balandžio 14 d. 
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. v.  
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500 (Rita Janz).

Ellen Heck ,,Smiltynėje”. 

Mieliems skaitytojams pranešame, kad ,,Draugo” redakcija
nedirbs kovo 21 d., penktadienį. Tą dieną skaitytojus pasieks dienraš-
čio šeštadieninis numeris.

Didžiosios Savaitės pamaldos

SIELOVADOS KONFERENCIJA ČIKAGOJE
Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių motiniškuose na-

muose Čikagoje vyks konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV”,
kurią ruošia Lietuvos vyskupų konferencijos Išeivijos lietuvių katalikų
sielovados delegatūra ir Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija. Tai
antroji išeivijos lietuvių sielovados konferencija, pirmoji įvyko 2007 m. Phi-
ladelphia, Pennsylvania.

Kviečiame dalyvauti lietuvių sielovadoje dirbančius kunigus, parapijų
tarybų/komitetų narius, parapijos veikloje dalyvaujančias ir ją remiančias
organizacijas, vienuolijas, parapijiečius ir sielovados bendradarbius.
Adresas: 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.
Daugiau informacijos galima gauti: Amerikos lietuvių Romos katalikų fede-
racijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Išeivijos lietuvių katalikų
sielovados delegatūroje 1 Resurrection Rd.,Toronto ON, M9A 5G1, Canada 
Tel.:   +1 - 416-233-7819; Fax:   +1 – 416-233-5765; putrimas@sielovada.org
admin@sielovada.org


