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Kol emigracija ir imigracija nebus priklausomos viena nuo kitos, teigiamų rezul-
tatų laukti nėra ko.

Vilnius, kovo 24 d. (Balsas.lt/
,,Draugo” inf.) – Lietuvoje pamažu
ruošiama dirva ekonominiams imi-
grantams. Mat senstanti Europa il-
gainiui negalės patenkinti savo darbo
jėgos apetito, o ir verslas Lietuvoje
pernelyg nesistengia sulaikyti dar-
buotojų.

Seimo Užsienio reikalų komiteto
ir Seimo Europos informacijos biuro
organizuotoje Europos savaitės dis-
kusijoje iškeltas klausimas, ar imi-
gracija išgelbės Europą nuo senėjimo,
vieningo atsakymo nesulaukė.

Europos Komisijos (EK) atstovy-
bės vadovas Lietuvoje Kęstutis Sa-
dauskas supažindino klausytojus su
prognozėmis, esą Europa iš tikrųjų
smarkiai sensta. Jo teigimu, 2050 m.
vidutinis europiečio amžius bus 49
m., kai dar visai neseniai jis buvo 39
m. Dirbančių žmonių Europoje su-
mažės nuo 331 mln. iki 268 mln., o
asmenų, kuriems per 65 m., bus apie
53 proc., kai dabar jų yra 23 proc.

„Skaičiai tikrai įspūdingi ir iš-
kalbingi. Nors planuojama, kad visi
regionai, išskyrus Afriką, susidurs su

gyventojų senėjimo problema, Euro-
pa bus vienintelė, kurioje dar ir pra-
dės mažėti gyventojų. Tai reiškia
darbo jėgos trūkumą, pavojų konku-
rencingumui, ekonomikai, išlaidas
pagyvenusių žmonių socialinei ap-
saugai ir sveikatai”, – aiškino K.
Sadauskas. Pasak jo, daugelis Lietu-
vos įmonių net nenori investuoti į
darbo našumą, mat joms paprasčiau
„importuoti” darbo jėgos iš užsienio,
pigesnės nei Lietuvos gyventojai, o
tai, be kita ko, esą stumia lietuvius
laimės ieškoti svetur.

EK pataria demografines proble-
mas spręsti ilgalaikėmis priemonė-
mis, pvz., investuojant į technologi-
jas, skatinant mokymąsi visą gyveni-
mą, užtikrinant dirbančių tėvų vaikų
priežiūrą ir pan., tuo skatinant pilie-
čius grįžti dirbti į savo valstybę. Mat
neatitinkančios lūkesčių socialinės
sąlygos Lietuvoje toli gražu neprisi-
deda prie šalies populiarumo.

„Imigracija negali būti supranta-
ma kaip greita darbo jėgos trūkumo
problemos sprendimo priemonė, jai
reikia labai plataus ir visapusisiško
požiūrio. Vieningai Europos rinkai
reikia bendros imigracijos politikos”,
– aiškino EK Nukelta į 6 psl.

Goro provincijai
padovanota
biblioteka

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) – Af-
ganistano Goro provincijos sostinėje
Čagčarane atidaryta pirmoji krašte
viešoji biblioteka, kuriai knygų ir
įrangą parūpino Lietuva.

Sekmadienį, kai visame Afga-
nistane minima Mokslo metų pra-
džios šventė, juostelė buvo perkirpta
prie bibliotekos, įsikūrusios Kultūros
ir informacijos departamento būsti-
nėje, durų. Neseniai pastatytoje būs-
tinėje provincijos valdžia skyrė bib-
liotekai keturis kambarius. Lietuvos
specialioji misija nupirko bibliotekai
lentynų, stalų, kėdžių, kompiuterių
įrangos ir daugiau kaip 2,6 tūkst.
knygų dari ir puštūnų kalbomis –
nuo religinių veikalų iki šiuolaikinių
žodynų ir enciklopedijų, nuo senosios
persų poezijos iki literatūros vai-
kams. Lietuvių prašymu rekomen-
duojamų knygų sąrašą sudarė Afga-
nistano Kultūros ir informacijos mi-
nisterija.

Į bibliotekos atidarymo iškilmes
iš Kabulo atvykusio Afganistano kul-
tūros ir informacijos viceministro
Najibullah Manalai teigimu, Lietu-
vos specialioji misija, įsigydama kny-
gas Kabulo knygynuose, pasiekė re-
kordą – niekada Afganistane per dvi
dienas nebuvo įsigyta tiek knygų.

Sudėjus Lietuvos dovanotąsias ir
Čagčarano šviesuolių turėtas knygas,
bibliotekoje jų skaičius viršija keturis
tūkstančius. Dabar tai bus viena di-
džiausių Afganistano provincijų bib-
liotekų.

Graikijoje uždegta olimpinè ugnis

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) – Lie-
tuvoje sukurti tinkami teisės aktai
kovos prieš rasizmą srityje, tačiau jie
nėra veiksmingai įgyvendinami. Tai
Jungtinių Tautų (JT) specialusis pra-
nešėjas rasizmo klausimais Doudou
Diene sakė JT Žmogaus teisių tary-

bos sesijoje, kurioje pristatė savo vizi-
tų į Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitas
valstybes ataskaitas.

Kalbėdamas apie padėtį Lietu-
voje, D. Diene paragino papildyti
Baudžiamąjį kodeksą ir nustatyti,
kad rasistiniai motyvai būtų nusikal-

timo padarymą sunkinanti aplinky-
bė. Taip pat, anot jo, daugiau dėme-
sio reikėtų skirti romų tautinei ma-
žumai ir naujoms ne europietiškos
kilmės mažumoms. Specialiojo pra-
nešėjo nuomone, pakantumo ir dau-
giakultūriškumo Nukelta į 6 psl.

•Sveikatos klausimais.
Apie mus ir alkoholį (p.
2)
•Į Kiniją — reikia ar
negalima? (p. 3)
•Lietuvos dukterų drau-
gijos vakarienė St. Peter-
sburg (p. 4)
•Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje —
Gavėnios koncertas (p. 5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•California lietuvių
istorija (4) (p. 9)
•Eilinis LV 112 kuopos
susirinkimas (p. 10)

Olimpija, Graikija, kovo 24 d.
(AFP/BNS) – Olimpijoje, kur užgimė
olimpinės žaidynės, per ceremoniją
sustiprinto saugumo sąlygomis buvo
uždegta Beijing olimpiados ugnis.

Šia ceremonija prasideda olimpi-
nio deglo nešimas prieš žaidynes, ku-
ris šiemet bus ilgiausias – jo 137
tūkst. km maršrutas drieksis per visą
pasaulį ir truks 130 dienų.

Beijing olimpiada – pirmoji, ren-
giama Kinijoje, – prasidės rugpjūčio 8
dieną ir tęsis iki rugpjūčio 24 d.

Prieš olimpinės ugnies uždegimą
ceremoniją temdė trys protestuotojai,
kurie bandė nutraukti Kinijos orga-
nizacinio komiteto pirmininko Liu Qi
kalbą. Būtent dėl tokių protestų grės-
mės per ceremoniją buvo imtasi sau-
gumo priemonių. Minėti protestuo-
tojai, kaip manoma, priklauso tarp-
tautinei teisių gynimo organizacijai
,,Reporters Without Borders”.

,,Olimpinė ugnis Kinijos liaudžiai
ir visam pasauliui skleis šviesą ir lai-
mę, taiką ir draugystę, viltį ir svajo-
nes”, – savo kalboje sakė Liu Qi.

Tarptautinio olimpinio komiteto
(TOK) pirmininkas Jacques Rogge
sakė, kad Beijing olimpiada yra proga
Kinijai ir pasauliui ,,sužinoti vie-
niems apie kitus, atrasti ir gerbti vie-
niems kitus”.

Graikų aktorė Maria Nafpliotou,
kuri įsikūnijo į senovės graikų žynę,
olimpinę ugnį įžiebė išgaubtu veid-
rodžiu surinktu Saulės spindulių
pluoštu.

Uždegama olimpinė ugnis.

Imigracija – Lietuvos viltis?

Lietuvoje prieš rasizmâ kovojama neveiksmingai
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Apie mus ir alkoholį
DAINIUS PURAS

Alkoholį galima būtų priskirti
prie didžiausių žmonijos atradimų.

Kažkada labai seniai žmonės
pastebėjo, kad alkoholis mažina ne-
rimą ir vidinę įtampą, padeda atsi-
palaiduoti ir pasijusti geriau. Nuo
tada prasidėjo sudėtinga žmonijos ir
alkoholio santykių istorija. Nors šian-
dien alkoholis laikomas vienu di-
džiausių žmonijos žudikų, tai jam
netrukdo būti ir legaliai vartojamam,
ir populiariam tarp įvairių gyvento-
jų sluoksnių, tautų ir amžiaus gru-
pių.

Gąsdinti tragiškomis alkoholio
vartojimo pasekmėmis nėra prasmin-
ga, nes paprastai piliečių toks gąsdi-
nimas nepaveikia. Tačiau svarbu
bent jau besidominčiuosius tinkamai
informuoti apie alkoholio santykį su
žmogaus organizmu ir dvasiniu pa-
sauliu, o kartu ir padiskutuoti apie
tai, kodėl iki šiol tokie gajūs mitai
apie alkoholį, mažai ką bendra turin-
tys su mokslo tiesa.

Šiandien mokslininkai tvirtina,
kad iš visų žmonių, savo noru kada
nors gyvenime sutinkančių dalyvauti
loterijoje „kuris iš mūsų taps alkoho-
liku’’, maždaug kas šeštas saikingai
išgeriantis ilgainiui bus užvaldytas
alkoholio ir taps nuo jo liguistai prik-
lausomas. Išgirdę šią informaciją,
žmonės niekada savęs nelaiko galimu
„kas šeštuoju’’, nes jis (ar ji) esą turi
saiko jausmą, turi pakankamai va-
lios, yra išsilavinęs ir ne koks nors
„asocialus’’, kad taptų alkoholiku.
Tuo tarpu mokslo tyrimai rodo, kad
alkoholiui, besirenkančiam aukas,
visiškai nesvarbu, kokia yra žmogaus
gyvenimo istorija, išsilavinimas, eru-
dicija ir asmenybės branda.

Šiuo metu esama nemažai mok-
slo įrodymų, kad alkoholizmą dau-
giausia lemia genetinis polinkis. Ki-
taip sakant, galima būti labai valingu
sportininku, kūrybingu menininku,
protingu mokslininku ar darbščiu ir
padoriu piliečiu, gurkšnoti saikingais
kiekiais geros kokybės vyną ar alų ir
– tapti alkoholiku.

Alkoholis yra labai klastingas
žmogaus pagalbininkas tvarkantis su
savijauta ir jausmais – niekaip negali
iš anksto žinoti, ar netaps alkoholis
tave sunaikinusiu priešu. O jei tam-
pa, tai dažnai būna vėlu, nes žmogus
nebegali saikingai išgerti – sugenda
„stabdžiai’’ ir vis dažniau alkoholio
reikalauja ne tik asmenybė psicho-
loginiam patogumui patirti, bet ir kū-
nas – gyvybiniams poreikiams pa-
tenkinti. Kuo geriau padeda alkoho-
lis, tuo didesnė tikimybė prie jo pri-
prasti.

Jei prasigerti gresia kas šeštam
kultūringai išgėrinėjančiajam, tai ko-

dėl tada tik tam tikruose pasaulio
kampeliuose visuomenes ištinka gir-
tavimo ir alkoholizmo epidemija? Ne
paslaptis, kad į tokios epidemijos zo-
ną yra patekusi ir šių laikų Lietuva.
Taip mes nuo individo genų ir psi-
chologinės būklės priartėjame prie
visuomenės dvasinės būklės. Kuo
labiau tyrinėjamas žmogaus geno-
mas, tuo daugiau gaunama žinių, kad
jo aktyvumą lemia mus supanti so-
cialinė aplinka. Visuomenė gali būti
sveika ir stabdyti girtavimo bei alko-
holizmo kultūros plitimą. Visuomenė
gali būti nesveika ir šią pragaištingą
kultūrą skatinti.

Šiuo metu Lietuvoje vykstanti
diskusija girtavimo klausimu pamažu
įgyja daugiau brandos, bet joje lieka
dar daug paviršutiniškumo ir perne-
lyg supaprastintų sudėtingo reiškinio
aiškinimų. Štai tarp elito, pasąmo-
ningai siekiant nesijausti atsakin-
giems dėl didžiausios šių laikų tautos
tragedijos, mąstoma taip: „Tuos 20
litrų gryno spirito (lietuvio per metus
išgeriamas vidurkis) išgeriame ne
mes, o girtuokliai ir alkoholikai; štai
su jais reikia kažką daryti, o saikingai
ir kultūringai vartoti alkoholį nieko
bloga, kaip ir nieko bloga reklamuoti

lengvus alkoholinius gėrimus.’’

Sisteminė sveiko proto klaida
yra pomėgis mąstyti „dviem spal-
vom’’ (juoda ir balta) ir atmesti prin-
cipą, kad visi mes savo elgesiu ir po-
žiūriu sukuriame galutinę visuome-
nės sveikatos būseną. Girtuoklių ir
alkoholikų būtų kelis kartus mažiau,
jei visuomenėje nebūtų taip toleruo-
jama alkoholio kultūra, kaip yra
dabar. Juk alkoholiku negimstama, ir
ne iš karto žmogus prisėdęs išgeria
butelį degtinės.

Jei visuomenėje susikaupia daug
rizikos veiksnių, skatinančių vartoti
alkoholį, jei tiems gausiems rizikos
veiksniams ir agresyviai pasiūlai
nėra tinkamos atsvaros visuomenės
ir individo dvasiniame gyvenime – vis
daugiau žmonių įklimpsta į girta-
vimą ir į priklausomybę nuo alkoho-
lio, kartu skandindami ir visuomenės
bei valstybės pažangos viltį. Būtent į

tokią kritinę padėtį dabar yra pate-
kusi Lietuvos visuomenė.

Paieškojus galima surasti dar
labiau girtavimo pažeistų tautų ir
valstybių, bet galgi neturėtume tuo
guostis. Skaudi ir ta tiesa, kad geria
ne tik sovietinio girtavimo tradicijų
išauklėta ir pažeista karta. Geria
mūsų vaikai ir jaunimas – darosi aiš-
ku, kad ši karta, kaip ir jų tėvų karta,
nepasižymės dideliu psichologiniu
atsparumu kvaišalams ir kitoms var-
totojiško pasaulio pagundoms.

Kartais atrodo, kad mūsų visuo-
menė tarsi apsisprendė ilgesniam
laikui užsibūti pagirių būsenos, lyg
bijotų visiškai išsiblaivyti ir išsiblai-
viusi pažvelgti į save, – turbūt pasi-
darytų labai baisu.

Tokia būsena yra labai tinkama
ne tik sąstingio, abejingumo ir bejė-
giškumo dirva. Šalia vaikštinėja gra-
žiai įpakuota alkoholio kultūra, taip
vykusiai siūlanti savo paslaugas, kad
dažnas vėl pasirenka galimybę užsi-
miršti ir nebūti atsakingam.

Kitomis aplinkybėmis gal ir
nekaltas dalykas būtų toji lengvų

alkoholinių gėrimų reklama. Bet kai
ji įmetama į dvasiškai pakrikusią vi-
suomenę, dar pateikiama kokteilyje
su krepšiniu ir nutaikoma į atsparu-
mo neįgijusių paauglių kartą, šį rin-
kodaros atradimą galima vadinti
genialiu su viena išlyga – kad tai yra
amoralaus ir stipriai kenkiančio
visuomenės sveikatai genialumo
pavyzdys.

Anuomet iki 6 proc. suaugusių
žmonių sugebėdavo atsispirti girtavi-
mo kultūrai ir būti abstinentais, o
dabar paauglių, nevartojančių alko-
holio, tyrinėtojų duomenimis, beliko
2 procentai.

Bet teisūs ir tie, kurie aiškina,
kad vien sumažinus pasiūlą (apribo-
jus reklamą ir apribojus vieną lengvi-
ausių pasaulyje galimybių įsigyti
alkoholio parduotuvėse) iš esmės
padėtis nepasikeis – jei nesiimsime
esminių permainų mažindami alko-
holio paklausą sunkios dvasinės
krizės apimtoje visuomenėje. Kol kas
giluminis visuomenės dvasinės kri-
zės gydymas metų metais atideda-
mas, paliekant šią misiją alkoholiui.

O kol kas Lietuva – beieškanti
tapatumo, neturinti autoritetų, pati-
rianti egzistencinę krizę – linkusi
gydytis alkoholiu. Iš visų šiuolaikinės
Lietuvos problemų tai pats grėsmin-
giausias signalas.

Atrodo, kad mūsų visuomenė tarsi apsis-
prendė ilgesniam laikui užsibūti pagirių būse-
nos, lyg bijotų visiškai išsiblaivyti ir išsiblaiviusi
pažvelgti į save.

Valgyti per daug vaisių - nesveika
Nemažai žmonių yra įsitikinę,

kad vaisių reikia valgyti kuo daugiau
ir nesusimąsto, kad per didelis jų
kiekis gali tapti žalingas sveikatai. Iš
tiesų per didelis vaisių suvartojimas
gali tapti skrandžio skausmų, dujų
kaupimosi žarnyne bei viduriavimo
priežastis ypač žmonėms, netoleruo-
jantiems fruktozės, — teigia Vokieti-
jos alergijos ir astmos asociacija.

Sveikas suaugęs žmogus papras-
tai negali toleruoti daugiau nei 25 g
fruktozės per parą. Žmonėms, kurie
yra alergiški fruktozei, t. y., kurių
žarnynui kyla problemų įsisavinant
ir pernešant medžiagą, toleruotinas
jos kiekis yra dar mažesnis.

Daugelis tėvų mano, kad vai-
kams duoti kuo daugiau vaisių yra
gerai, tačiau čia reikėtų būti atsar-

gesniems. Vaikų, kurie geria daug
pirktinių obuolių sulčių, tėvams ver-
tėtų susimąstyti, kadangi jos neretai
būna saldintos fruktoze, kurios
vienoje stiklinėje gali būti 25 g, —
įspėja asociacijos dietologė S. Laem-
mel. Todėl norint, kad dieta būtų tin-
kamai subalansuota, reikėtų rinktis
daugiau daržovių.

Rekomenduojamas vaisių kiekis
suaugusiems yra pusė kilogramo per
dieną, o vaikams – perpus mažiau.
Kad fruktozė būtų suvirškinta, ne-
reikėtų valgyti vaisių esant tuščiam
skrandžiui. Asociacija pataria vaisius
maišyti su jogurtu arba varške. Vai-
siai, turintys daug fruktozės, yra
obuoliai, kriaušės, slyvos, datulės,
figos, mangai ir ananasai.

DPA, Bernardinai.lt

Vitaminas D mažina
riziką susirgti diabetu

Atliktų tyrimų rezultatai rodo,
kad mažamečiams vaikams duodant
vitamino D papildų, 30 proc. sumažė-
ja tikimybė vėliau jiems susirgti I
tipo diabetu, nei tiems, kurie šio vi-
tamino papildomai nevartojo. Io tipo
diabetas yra sunkiausia šios ligos
forma, ja susergama iki 40 metų am-
žiaus.

I tipo diabetas būdingas euro-
pietiškosios kilmės žmonėms, juo
serga apie du milijonai europiečių ir
Šiaurės Amerikos gyventojų. Tokių
ligonių daugėja. I tipo diabeto pre-
vencijai labai svarbi saulė.

Didžiosios Britanijos vyriausybės
patarėjai yra rekomendavę vitamino
D papildus skirti kūdikiams ir vai-
kams bent iki dvejų metų amžiaus.
Parengta pagal Savigydos pramonės

asociacijos (SPA) informaciją
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Lietuvių kenkėjiška
veikla – vadovėlis

praktikams
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Neseniai www.lietuviams.com svetainėje pasirodė pasikalbėjimas
su istoriku Arvydu Anušausku. Pokalbis pavadintas – ,,Išeiviai
buvo vienas svarbesnių KGB poveikio objektų” (2008.02.04). Po-

kalbio metu buvo primenama, kad KGB bandydavo savo reikalams užver-
buoti Lietuvon atvykstančius, o vykstančius į Vakarus tinkamai paruoš-
davo. Skaitykime toliau: ,,Tačiau žmonės išeivijoje nebuvo vieningi dėl
kontaktų palaikymo su Lietuva. Sakykim, ‘Šviesa-Santara’ buvo už kon-
taktus su Lietuva, su lietuviais inteligentais ir taip bandant veikti per
juos, galbūt atvežti jiems knygų ir pan. O, pavyzdžiui, VLIKas (Vyriausias
Lietuvos išlaisvinimo komitetas) pasisakydavo ‘prieš’ tokius kontaktus,
nes manė, kad tai gali netiesiogiai padėti pripažinti Lietuvos aneksiją.’’
Kiekvienai lietuvių išeivių organizacijai buvo sudaroma atskira byla:
VLIKui, ,,Šviesai-Santarai” BALFui ir pan.

Tą pokalbį skaitant prisiminiau turimą 92 puslapių knygą. Tai gen.
majoro G. K. Vaigausko redaguota ,,Lietuvių nacionalistų kenkėjiška veik-
la ir kova su ja’’. Tas vadovėlis praktikams, išleistas Spalio revoliucijos,
Raudonosios vėliavos ordinų F. Dzeržinskio vardo aukštosios TSRS KGB
mokyklos. Leidėjas – LTSR KGB Specbiblioteka Nr. 1245, Maskva, 1986
m. Knygelė buvo perspausdinta ir naujai išleista kaip žurnalo ,,Laisvės
kovų archyvas’’ priedas 1992 m. Pastarosios laidos redaktorė – Dalia
Kuodytė. D. Kuodytės laidos prieraše rašoma: ,,Kaip matyti iš turinio, šia-
me veikale apžvelgta visa Lietuvos laisvės kovų istorija nuo pokario metų
– tik iš kitos barikadų pusės. Labai įdomūs vadovėlio skyriai, pasakojan-
tys apie KGB kovą su lietuvių išeivių organizacijomis”. Vadovėlyje yra
daugybė pavyzdžių iš KGB praktinės veiklos. ,,Norime tik perspėti, kad
toji organizacija panašiais metodais veikia ir dabar. Jų ginklai – psicho-
loginis spaudimas, šantažas, papirkinėjimai – naudojami ir šiandien”. To
vadovėlio 1992 metų laidos tiražas buvo tik 5,000 egzempliorių. Kas jį
turi, turi istorinę retenybę, pilną klastos, intrigų ir cinizmo.

Pavartykime tą vadovėlį. Dar įžangoje skaitome, kad Lietuvos TSR
kova su nacionalizmu ir jo propaguotojais visada buvo ir tebėra įtempta.
Šiame vadovėlyje, skirtame KGB darbuotojams, apibendrinta KGB or-
ganų kovos su ardomąja lietuvių buržuazinių nacionalistų veikla, patirtis
pirmaisiais pokario metais ir vėliau. ,,Šios patirties studijavimas padės
operatyviniams darbuotojams suprasti buržuazinių nacionalistų ardomo-
sios veiklos ištakas, kryptingumą, politinius tikslus bei taktiką ir tuo
pačiu efektyviau kovoti su priešininku.”

O tų priešininkų tikrai daug būta. Juos čia išvardysiu tokia pat eile,
kaip knygoje. Atrodytų, kad tas sąrašas pradėtas nuo svarbiausio prie-
šininko. Pirmiausia aptariamas VLIKas, išvystęs aktyvią antitarybinę
veiklą. Antroje vietoje puikuojasi ,,Santara-Šviesa”. Jai aptarti skiriami
beveik du knygos puslapiai. Tai ta pati organizacija, į kurią savu laiku
įtartinai šnairavo VLIKas, JAV Lietuvių Bendruomenė, ALTas, nes ji puo-
selėjo ryšių palaikymą su Lietuva. Nedraugiškesnis ,,Santaros-Šviesos”
aptarimas ir vadovėlyje praktikams: ,,Užmaskuota antikomunistinė ‘San-
taros-Šviesos’ veikla pavojinga tuo, kad ji grindžiama marksizmo-leniniz-
mo revizija, pridengta pseudosocialiniais šūkiais. Federacijos ideologai –
Kavolis, Rastenis, Trumpa – sukūrė pseudofilosofinę, lietuviškojo libera-
lizmo’ teoriją, kuri visiškai sutampa su Vakaruose egzistuojančiomis revi-
zionistinėmis koncepcijomis. Manipuliuodami ‘laisvės’, ‘asmenybės’,
‘individualizmo’, ‘revoliucijos’ kategorijomis, jie propaguoja ‘moderni-
zuoto komunizmo’, ‘laisvosios demokratijos’ idėjas, siekdami įpiršti tary-
biniams žmonėms ,dialogą apie Vakarų kultūrą’ ir apie ,mokslinio komu-
nizmo dogmas’.”

Toliau priešininkų sąraše rikiuojasi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
Amerikos Lietuvių Bendruomenė (galvoje turėta JAV LB), Amerikos
Lietuvių Taryba, Lietuvių diplomatų kolegija, pabaltiečių susivienijimas
BATUN, Pavergtųjų Europos tautų asociacija APNE, Baltijos tyrimų aso-
ciacija AABS. ,,Lietuvių emigracijos ardomųjų centrų sąrašai būtų nepil-
ni, jei nepaminėtume klierikalinių organizacijų, susijusių su lietuviškais
nacionalistais.” Pažymėta, kad vien JAV yra 100 katalikų bažnyčių. Joms
vadovauja lietuvių kilmės dvasininkai, susibūrę į Amerikos lietuvių kuni-
gų sąjungą. ,,Klerikalinė lietuvių emigrantų viršūnėlė vadovauja įtakin-
giems emigrantų laikraščiams – ‘Draugas’, ‘Darbininkas’, ,Tėviškės ži-
buriai’”. Jie rengia laidas lietuvių kalba Vatikano ir Romos radijui, va-
dovauja masinėms jaunimo organizacijoms, tokios kaip skautai, Lietuvos
vyčiai, ateitininkai.

Pakartotinai vis grįžtama prie ,,Santaros-Šviesos” veiklos. Ši organi-
zacija, anot vadovėlio, ypač aktyviai naudojasi paštu ir siunčia kenks-
mingą literatūrą meninės inteligentijos darbuotojams, (sovietinėje) spau-
doje kritikuojantiems už idėjines klaidas ir nusižengimus. Užkliūva ir
kun. K. Pugevičius, užsiėmęs nelegaliai iš Lietuvos TSR gautų antitary-
binių dokumentų leidyba, tačiau niekur tiesioginiai neminima ,,Lietuvių
katalikų Bažnyčios kronika”.

Vienas iš pagrindinių KGB organų kovos būdų buvo tiesioginio ryšio
užmezgimas su išeiviais. Nukelta į 9 psl.

Į KINIJĄ — REIKIA AR NEGALIMA?
MYKOLAS DRUNGA

„Buvo klaida Olimpines žaidynes
patikėti Kinijai” – savo komentarą
pradėjo Pietų Vokietijos dienraštis
„Süddeutsche”. Kiti laikraščiai, nors
pasisakė ne taip tiesmukai, svarstė,
ką Vakarams daryti toliau.

Diuseldorfo „Rheinische Post”
pasisakė už boikotą. „Mes leidomės
akinami Šanchajaus spindinčių dan-
goraižių grožybės, kvapą atimančių
sėkmės istorijų apie milijardierius
specialiose ekonomikos zonose, buvu-
sio kanclerio G. Schröder ir daugelio
kitų nuoširdžių apsilankymų pas
kinus verslo draugus. Tačiau Kinija
ne komunistinio folkloro, o brutalaus
režimo diktatūra. Jeigu pasaulio ben-
drijos spaudimas tuoj pat nesustab-
dys kraujo liejimo Tibete, pasaulio
jaunimas neturėtų leistis į Pekiną.
Būtų smerktina lipti virš tibetiečių
lavonų ir šauktis linksmos žaidynių
dvasios.” Šiai nuomonei pritarė ir
Talino dienraštis „Postimees”. „Kaip
taikos ir harmonijos labui skiriamas
varžybas galima rengti šalyje, kurioje
žudomi žmonės už tai, kad reiškia
savo nuomonę? Būtų tiesiog nemo-
ralu vykti į Pekiną ir elgtis, tarytum
nieko neįvyko.”

Kad gali būti olimpiados boiko-
tas, jau kovo 15 d. prognozavo Vienos
dienraštis „Standard”. Anot jo, „Pe-
kinas stovi prieš potencialiai pra-
gaištingiausią poslinkį nuo demokra-
tinio bruzdėjimo Tiananmenio aikš-
tėje 1989-aisiais sutriuškinimo. Men-
kinantys protestų aprašymai kaip
‘socialinės ramybės trukdymas’ ar
‘Dalai Lamos klikos darbeliai’ neati-
tinka tikrovės. Per daug gyventojų
prisijungė prie vienuolių, per toli į
aplinkinius rajonus išsiplėtė protes-
tai prieš kinus Tibete. Jei Beijing
smogs per aštriai, rizikuos Olimpinių
vasaros žaidynių boikotu.”

Vietoj boikoto Berlyno dienraštis
„Tageszeitung” siūlė „padidinti spau-
dimą rėmėjams ir Tarptautiniam
olimpiniam komitetui, kad iš Beijing
reikalautų jėgos panaudojimo Tibete
nepriklausomo ištyrimo. Nes koks gi
susivienijimas norėtų būti siejamas
su užmuštais demonstrantais? Net ir
žaidynių metu siūlytume nešioti juo-
dus gedulo raiščius, idant šitaip būtų
galima, praplėtus griežtas Tarptau-
tinio olimpinio komiteto taisykles,
prisiminti neteisingumo aukas. Tuo
Tibetui būtų padedama labiau, negu
tuo, kad kritiški Kinijos atžvilgiu
dalyviai ar svečiai liktų namie ir taip
atsisakytų daryti įtaką.”

Varšuvos „Gazeta Wyborcza” irgi
pritarė minčiai, jog užuot olimpiadą
boikotavę „sportininkai per žaidynes
nešiotų Tibetą palaikančius raiščius.
Tada Beijing visą laiką jaustų spau-
dimą ir Tibetas taptų svarbiausiu da-
lyku pasaulyje”. Pasak jau minėto Miun-
cheno dienraščio „Süddeutsche”, „Bei-
jing prikiša Dalai Lamai, kad tas kurs-
to neramumus. Tai grubi netiesa. Laz-
dų smūgiais parklupdytų vienuolių
Lasoje akivaizdoje Nobelio taikos
premijos laureatas abi puses ragino
vengti smurto. Žinoma, tiesa, jog ti-
betiečiai egzilyje ir Tibeto nepriklau-
somybės šalininkai nori naudoti laiką
prieš olimpines žaidynes tam, kad at-
kreiptų dėmesį į savo Beijing okupuo-
tos šalies priespaudą. Tai gal ir gali-
ma laikyti Olimpinių žaidynių politi-
zavimu. Tačiau tai neduoda komu-
nistinei Kinijos vadovybei teisės prieš
taikiai demonstruojančius žmones
panaudoti ginklo jėgą.”

Frankfurto dienraščio „Allgemei-

ne” nuomone, „ne kas kitas kaip da-
bartinis valstybės ir partijos vadovas
Hu Dzintao paskutinius Tibeto nera-
mumus 1989 m. leido kruvinai sutriuš-
kinti. Tai vargu ar leidžia tikėtis
pasirengimo dialogui ar tuo labiau
naujos Tibeto politikos, kurios užsie-
nis dabar iš Beijing reikalauja. Kai
paliečiami suverenumo klausimai, —
o tai Beijing jau pakartotinai pa-
brėžė, — net ir Olimpinės žaidynės
atsiduria antroje vietoje.” Beje, anot
Stokholmo dienraščio „Aftonbladet”,
„pats Dalai Lama nebešneka apie
nepriklausomą Tibetą, o tik apie
autonominį regioną Kinijos viduje –
tai kuklus reikalavimas, kurio Bei-
jing visiškai nepaiso”. Tą pačią nuo-
monę reiškė ir Šveicarijos dienraštis
„Neue Züricher”, teigdamas, jog
„Beijing ir jo vietininkai Lasoje dėl ši-
tos katastrofos patys kalti. Jie nieka-
da rimtai nežiūrėjo į Tibeto egzilinę
vyriausybę, kurios vadovas Dalai La-
ma nebereikalavo, kaip anksčiau, ne-
priklausomybės nuo Kinijos, o reika-
lavo tik nemeluotos autonomijos.” O
Kinija, Ciuricho laikraščio nuomone,
„bando tibetiečių kultūrą per než-
monišką modernizavimą nuskurdinti
iki turistinės atrakcijos, ir per kinų
apgyvendinimą tibetiečius nustumti į
paribį jų pačių krašte.”

Taivano sostinės dienraštis „Zi-
you Shibao” teigė, kad „kruvinas pro-
testų Tibete sutriuškinimas turėtų bū-
ti įspėjimo ženklas Taivano gyvento-
jams. Kinija parodė, kad užu jos be-
sišypsančios kaukės slepiasi bjaurus,
žvėriškas snukis. Skerdynės, kurias
kinų kariuomenė surengė tibetiečių
tautai, yra tragedija.” Nekomunisti-
nių kinų laikraštis ragino savo tau-
tiečius nepasitikėti „taikos sutarti-
mis, nes kitaip šiandienos Tibetas
virs rytojaus Taivanu”.

Tačiau ne visi laikraščiai stojosi į
protestuojančių tibetiečių pusę. Štai
Serbijos sostinės Belgrado dienraštis
„Večerneje Novosti” rašė, jog „pa-
kenkti Kinijos įvaizdžiui pasaulyje
yra tik vienas iš tibetiečių demons-
trantų motyvų. Pagrindinis yra sepa-
ratistiniai ketinimai. Separatistai
tiek Taivane, tiek Tibete poslinkius
Kosove priėmė kaip žalią šviesą pa-
našioms išdaigoms visame pasaulyje
ir mėgina tais poslinkiais pasinau-
doti”. O naujausi smurto protrūkiai
Kosove, dienraščio „Neue Osnabrüc-
ker” nuomone, rodo, „kaip toli politi-
nėms Kosovo problemoms iki spren-
dimo. Beveik devynerius metus po
tenykščio karo pabaigos Kosove smur-
tas vis dar yra pirmoji politikos prie-
monė. Taip yra iš dalies todėl, kad
NATO tik karą baigė, Europos Sąjun-
ga tik mokėjo pinigus ir Jungtinės
Tautos tik prastai kraštą administra-
vo. Visą laiką probėgšmais ir be aiš-
kaus tikslo, kas iš to išeis. Tačiau di-
džiausia atsakomybė už smurto pra-
pliupimą priklauso serbų vadovybei.”

Pasak rytų Vokietijos dienraščio
„Braunschweiger Zeitung”, „jeigu di-
džiojo sporto valstybės kaip Ameri-
ka, Didžioji Britanija ar ir Vokietija į
Beijing nevyktų, tai tuo daugiau auk-
so medalių teks Kinijai, o jos žmonės
dėl laisvos žiniasklaidos stygiaus apie
boikotą apskritai nedaug tesužinos.
Kita vertus, jeigu atvyks sportininkų
ir žiūrovų iš viso pasaulio, jie į ‘Vi-
durio karalystę’ atneš atviros, demok-
ratinės visuomenės idėją ir tam jokia
valstybinė cenzūra neužkirs kelio.”
Tik neaišku, kiek Olimpinių žaidynių
taisyklės išvis leis sportininkams
reikšti savo nuomonę, — pažymėjo
daugelis laikraščių. LRT
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Lietuvos Dukterų
draugijos vakarienė
MEÇYS ŠILKAITIS

Su pavasariu sulaukėme ir tra-
dicinio Lietuvos Dukterų draugijos
LDD) renginio. LDD narės, nors ir
praretėjusiomis gretomis, vis dėlto
pajėgia paruošti puikų pabendravimą
ir surenka nemažai aukų našlaičių
globos namams Lietuvoje. Anksčiau,
vieno sekmadienio popietę, buvo pa-
rodytas trumpas Gerio Peniko sukur-
tas filmas iš LDD pirmininkės Gra-
žinos Viktorienės apsilankymo vie-
nuose globos namuose. Buvo parodyti
auklėtinių kambariai, pamokų kla-
sės, žaidimai. Galima buvo stebėti
mažų auklėtinių prisirišimą prie
mokytojų, jų draugystę tarpusavyje
bei nuoširdžią asmeninę padėką juos
lankantiems svečiams.

Pradžioje susirinkusius, sėdin-
čius prie gražiai papuoštų stalų, pa-
sveikino LDD pirmininkė Gražina
Viktorienė, pasidžiaugdama gausiu
žmonių dalyvavimu. Ji padėkojo už
aukas ir pagalbą ruošiant šį renginį.
Paminėjo naują projektą – atvežti ke-
lių metukų mergaitę, kuriai reikalin-
gos kelios rimtos operacijos. Mergytė
nuo pat gimimo turi vieną kojytę ge-
rokai trumpesnę už kitą. Ji negali
normaliai vaikščioti, bėgoti ir labai

pergyvena dėl to. Po to programą tęsė
Alvita Kerbelienė.

Alvita supažindino su jauna, 21
metų amžiaus pianiste Rasa Vit-
kauskaite, kuri, gavusi stipendiją, jau
antri metai tobulinasi The Boston
Conservatory mokykloje, pasaulinio
garso profesoriaus Michael Lewin
klasėje. Ji su trumpa pertrauka atli-
ko gana ilgus penkis kūrinius. Pir-
moje dalyje grojo: 3 preliudus M. K.
Čiurlionio; S. Rachmaninov preliu-
dą/muzikinį momentą ir R. Schu-
mann – Fantazijas iš ciklo ,,Kreisle-
riana”. Pertraukos metu mažoji Ge-
dilė Girgždytė, padedant mamytei,
padeklamavo vieną eilėraštį. Antroje
dalyje Rasa grojo Balio Dvarionio
Noktiurną, Humoreską ir Impromp-
tu, o pabaigai įspūdingą, visus ant
kojų sukėlusį, Liszt Tarantella. Visi
buvo apstulbinti ir stebėjosi Rasos
talentu, entuziazmu, pasiruošimu,
nepaprasta grojimo technika. Nega-
lima buvo atsistebėti tos jaunos mer-
ginos energija, susikaupimu ir pasi-
rengimu. Prieš akis matei ne jauną,
trapią, grakščią merginą, bet profe-
sionalią, aukšto lygio atlikėją – vir-
tuozę. Pasaulyje yra nedaug tokio
lygio talentų ir vienas iš jų, be jokios
abejonės, yra Rasa Vitkauskaitė.

Rasa Vitkauskaitė gimė Alytuje.
Kaip ji pati prisipažįsta, jau būdama
trejų metukų, su vienu pirštuku pra-
dėjo skambinti (jos motina buvo mu-
zikos mokytoja), o jau nuo penkerių
pradėjo mokytis Alytaus muzikos mo-
kykloje. Vėliau mokslus tęsė Naciona-
linėje M. K. Čiurlionio menų mokyk-
loje, Vilniuje, Jūratės Korsakaitės
fortepijono klasėje. 2004 metais,
gavusi stipendiją studijavo UWCA
kolegijoje, Italijoje. Baigusi ją pianis-
tė gavo prestižinį ir visame pasauly-
je pripažįstamą Tarptautinio Baka-
laureato diplomą. Rasa yra laimėjusi
8 tarptautinius ir 6 respublikinius pia-
nistų konkursus, yra sugrojusi dau-
giau kaip 20 koncertų įvairių Euro-
pos kraštų scenose. Dalyvavo festiva-
lyje ,,XXI amžiaus karta” Maskvoje,
grojo Kremliuje. 2004 metais dalyva-
vo Tarptautiniame festivalyje Pran-
cūzijoje, tobulinosi pas prof. Mūzą
Rubeckytę. Koncertavo su Kalinin-
grado, Kauno ir Latvijos filharmoni-
jos orkestrais. Rasa daug koncertuoja
kartu su The Boston Conservatory
studijuojančiu čelistu iš Argentinos

Sebastian Plano. 2007 metais ji lai-
mėjo projektų už taiką konkursą. Už
gautą stipendiją kartu su Plano kon-
certavo keturiuose didžiausiuose
miestuose Izraelyje, Italijoje ir Ame-
rikoje. Taip pat 2007 metais ji laimėjo
Chamber Music Honors konkursą
Bostone. Rasos Vitkauskaitės atlieka-
ma programa yra gana plati – nuo ba-
roko iki XX amžiaus muzikos. Italijos
UWCA muzikos kolegijos kompozito-
rius ir dirigentas Stefano Sacher apie
ją atsiliepia tokiais žodžiais: ,,ji yra
aukštos klasės jauna atlikėja, nuos-
tabiai pasirengusi, labai rimta, talen-
tinga ir brandi muzikantė.”

Šiuo metu Rasa yra labai užsiė-
musi ir retai beapsilanko Lietuvoje.
Ji yra prasitarusi, kad ,,norėtų gy-
venti ir tęsti karjerą Lietuvoje.” Jos

pirmoji svajonė yra pasiekti tai, ką
pasiekė Mūza Rubeckytė. Mes linki-
me Rasai ištvermės, pasisekimo ir
tikime, kad vieną dieną jos vardas pa-
sirodys pasaulio muzikos leidiniuose.

Po koncerto buvo LDD valdybos
narių ir pagalbininkių pagaminti pie-
tūs su dideliu buteliu vyno kiekvie-
nam stalui. Rengėjos pačios puošė sa-
lę, išvežiojo maistą ir rinko indus.
Prieš valgį susikaupimo maldą pers-
kaitė kun. dr. Matas Čyvas. Vakarie-
nė baigta dovanų gausia loterija, ku-
rią vedė Alvita Kerbelienė su padėjė-
jomis. Pabaigoje Gražina Viktorienė
dar kartą padėkojo visiems ir visoms
už dovanas, aukas ir dalyvavimą šia-
me renginyje. O Rasai Vitkauskaitei
palinkėjo gražios ateities ir pasiseki-
mo.

ST. PETERSBURG, FL

Dalis vakarienės dalyvių. M. Šilkaičio nuotr.

Lietuvos Dukterų draugijos skyriaus valdyba su pianiste. Iš kairės: pianistė
Rasa Vitkauskaitė, pirm. Gražina Viktorienė, Alvita Kerbelienė, Prima Vaš-
kelienė, Birūtė Kasperavičienė, Genovaitė Osinskienė.

Anelė Mačiulienė su dail. Magdalenos Stankūnienės (d.) laimėtu paveikslu.

Pianistė Rasa Vitkauskaitė atlieka programą.

Alvita Kerbelienė veda programos
dalį.
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Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
— įspūdingas Gavėnios koncertas

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Theodore Dubois kantata ,,Sep-
tyni paskutiniai Kristaus žodžiai”
drauge su Kristaus kančios insceni-
zacija buvo atlikta š. m. kovo 15 d.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje, Marquette Park, Čikagoje.
Už šį nepamirštamą Gavėnios kon-
certą gausiai susirinkę klausytojai
ypač dėkingi meno vadovei Simonet-
ta Giedraitis Pacek ir jos dukrai diri-
gentei Anna Pacek, šioje parapijoje
ilgus metus dirbusio vargonininko
muziko Antano Giedraičio dukrai ir
anūkei, kurios nepamiršo ir sekė tė-
vo tradicija — Gavėnios metu atlikti
šią Dubois kantatą.

Pagrindines solo partijas atliko
solistai: sopranas Mary K. Bergman,
altas Karen Canty, tenoras Marco Pe-
ña, baritonas Leonard E. Pacek. Var-
gonavo Walter Whitehouse. Daly-
vavo choras ir orkestras. Kūrinys
nuskambėjo nuostabiai. Bet apie tai
tegul kalbės muzikai, o čia papasako-
siu bendrą įspūdį. Kas ypatinga buvo
šiame koncerte — tai darnus kanta-
tos papildymas vaidinimu iš Kristaus
kančios scenų, atliktos bažnyčioje
prie didžiojo altoriaus ir takuose. Tai
profesionaliai atliko katalikiška šokio
ir teatro trupė „Mažosios gėlės”. Ši
labai populiari teatro grupė vadina-
ma „The Best Original Catholic
Theater in Chicagoland” yra įkurta
S. Pacek. Ji taip pat šv. Teresėlės
(Mažosios gėlelės) garbei yra įkūrusi
ir „The Little Flower Catholic Girls
Club”.

Ypač didžiulį įspūdį paliko scenų
iš Kristaus kančios parodymas.
Stebino ne tik aktorių vaidyba, bet ir
rūbai, kurie atrodė lyg būtų iš anų
laikų. Kiekvienas atlikėjų žingsnis
meno vadovės S. Pacek buvo išmąsty-
tas ir suderintas su kantata. Tiek
patys jauniausi, tiek ir vyresni savo
vaidmenis atliko pasigėrėtinai.

Iš jų ypač išsiskyrė Jėzus, kurio
vaidmenį atliko Scott Hansen – jau-
nas matematikos mokytojas, įvairių
sporto šakų treneris ir žaidėjas
(„quarteback”) „Leyden Lions” ko-

mandoje. Šį vaidmenį jis atliko pirmą
kartą, bet labai įtikinančiai išgyven-
damas Jėzaus kančias, pradedant
Alyvų darželiu, baigiant nukryžia-
vimu. Marijos, Dievo Motinos vaid-
menį puikiai atliko labai gabi atlikėja
trylikametė Emma Santschi. Tarp
aktorių buvo ir Jėzus, dar vaikas,
Marija Magdalena, šv. Jonas, šv. Ve-
ronika, anglai, romėnų kareiviai,
Juozapas iš Arimatėjos, Nikodemas,
Pontijus Pilotas, šv. Simonas Kire-
nietis, moterys, apaštalai, minia.

Chorui dirigavo Anna Pacek (ji ir
muzikinės dalies vadovė, ir dirigen-
tė). Gimusi talentingų muzikų šeimo-
je, tik 3 metų būdama A. Pacek jau
dainavo „Chicago Musichorale” gru-
pėje. Sulaukusi 13 metų įsijungė į
lotynų kalba giedantį chorą „Holy
Innocents, St. John Cantius bažny-
čioje. 15 metų įkūrė Šv. Teresės chorą
ir metais vėliau — Švč. Sakramento
chorą („The Most Blessed Sacrament
Choir”) popiežiaus Jono Pauliaus II
paskelbtų Eucharistijos metų garbei.
Kitais metais Anna planuoja studi-
juoti universitete dirigavimą. Ši kan-
tata buvo 19-metės Anna dirigavimo
debiutas, giedant jungtiniam „The
Most Blessed Sacrament Choir” ir
specialiai šiam koncertui sudarytam
suaugusių chorui „The Passion
Choir”.

Klausytojai, tarp jų ir 5 kunigai
iš St. John Cantius, atvažiavę iš įvai-
rių parapijų, buvo šio koncerto giliai
paveikti ir išsinešė pačius gražiausius
įspūdžius. Po koncerto visi buvo kvie-
čiami į parapijos salę nemokamai pa-
sivaišinti, kur buvo paruoštas ilgas,
taip vadinamas šv. Juozapo stalas,
apkrautas įvairiomis gėrybėmis. Pri-
sirinko pilna parapijos salė. Ypač
daug buvo jaunų šeimų su vaikučiais.
Maloniai besišnekučiuojant ir besi-
vaišinant prabėgo pora gražių va-
landų.

Susirinkusieji buvo dėkingi vi-
siems atlikėjams, o ypač juos organi-
zavusioms ir paruošusioms Simo-
netta Pacek ir Anna Pacek, taip pat
šv. Juozapo stalo šeimininkėms, pa-
ruošusioms visus gardumynus.

Joe Kulys nuotr.
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Aplinkosauga pagal
socialliberalus

Vilnius, kovo 23 d. (Balsas.lt) –
Dvigubos pilietybės klausimas nea-
bejotinai rūpi visiems, išskyrus Kons-
titucijos sergėtojų apakintus valdi-
ninkus ir politikus. Lietuvių bend-
ruomenė Airijoje sumanė akciją, kuri
turėtų suminkštinti surambėjusias jų
širdis.

Už dvigubos pilietybės patvirtini-
mą Konstitucijoje aktyviausiai pasi-
sako užsienyje gyvenantys lietuviai.
Airių bendruomenė rengia skaitme-
ninį dokumentą, kuriame puikuosis
teisės į Lietuvos pilietybę netekusių
vaikų nuotraukos. Po jomis bus skel-
biamas panašus į šį tekstas: „Aš – Jo-
varas Vėtra Vidugiris. Mano tėvai –
lietuviai. Mano seneliai – lietuviai.
Konstitucinio Teismo sprendimu esu
Airijos pilietis.”

Dokumentas pasieks kiekvieną
parlamentarą, Vyriausybės narius ir
šalies prezidentą.

Socialliberalai, parlinguodami į
valdančiąją koaliciją, žadėjo dau-
giausia dėmesio skirti padėčiai švie-
timo sistemoje, o jų vadovas tvirtino
panaudosiantis visą darbo prokura-
tūroje patirtį, kad sustabdytų lietu-
viškos aplinkosaugos piktžaizdę – ne-
teisėtas statybas valstybės saugomo-
se teritorijose. „Padarysiu viską, kad
būtų sustabdytas turčių skverbima-
sis į saugomas teritorijas,” – prezi-
dentui žadėjo aplinkos ministru ski-
riamas Artūras Paulauskas. Apie tai,
ko vertos socialliberalų tikros ar ta-
riamos pastangos padėti mokyto-
jams, nė neverta kalbėti. Na, o apie
tai, kaip naujasis aplinkos ministras
principą „nusipelnėme gyventi ge-
riau” bando įgyvendinti aplinkosau-
goje, aptarti verta.

Primenu, kad iš pareigų pasi-
traukęs ministras Arūnas Kundrotas
tvirtino, jog patiria didžiulį spaudimą
ir tokiomis sąlygomis nebegali atlikti
savo pareigų. Pagrindinį smūgį, pa-
sak A. Kundroto, teko atlaikyti gi-
nant valstybės saugomas teritorijas
nuo turčių savivalės. Ištaiginga pi-
laitė ant jūros, marių ar ežero kran-
to, nepaisant jokių aplinkosaugos rei-
kalavimų – toks investavimo būdas
labai populiarus tarp staiga pratur-
tėjusių lietuvaičių. Jie nemėgsta su-
varžymų, jiems nepatinka gyventi pa-
gal bendras taisykles. Jie valstybei
diktuoja savo taisykles ir jaučiasi vi-
sagaliai, juk aukščiausi valdžios pa-
reigūnai godžiai gaudo kiekvieną
jiems numestą trupinį.

Išgirdęs įpėdinio pavardę, A.
Kundrotas pareiškė, jog paradoksalu,
kad Aplinkos ministerijai imasi vado-
vauti žmogus, visai neišmanantis šios
srities. Tačiau esą per trumpą iki rin-
kimų likusį laikotarpį dar pabloginti
padėtį vargu ar įmanoma. Štai čia A.
Kundrotas ir suklydo. Neįvertino A.
Paulausko solidžios darbo sovietinėse
represinėse struktūrose patirties ir
to, jog dar yra grupė draugų, kurie
puikiai supranta, kad labai tikėtina,
jog po rudenį vyksiančių Seimo rin-
kimų socialliberalai bus ,,išplauti” iš
Seimo. Tad veikiama greitai ir įžūliai.

Pastarosiomis dienomis speciali
socialliberalų ataka buvo skirta prieš
Kuršių nerijos nacionalinį parką. Jos
smaigalyje – du ministrui A. Pau-
lauskui artimi politikai – Rolandas
Zujevas ir Gediminas Jakavonis.
Puolimo scenarijus labai paprastas,
perimtas iš sovietmečio. Tiesa, dar
įžūlesnis. Anuomet buvo kaltinama
antitarybine veikla, samdomi pas-
merkimai „iš liaudies”. Dabar Ne-
ringos nacionalinio parko direktorė
Aurelija Stancikienė ir Valstybės sau-
gomų teritorijų tarnybos vadovė Rū-
ta Baškytė puolamos ir smerkiamos
ne dėl to, kad neatlieka savo pareigų,
bet dėl to, kad sąžiningai jas atlieka.
Pažvelkite į joms pateiktus kaltini-

mus: jos smerkiamos, nes gina Lie-
tuvoje galiojančią teisinę tvarką, kuri
smerkėjams nepatinka. Ar verta net
klausti, kurioje barikadų pusėje ap-
linkos ministras, žadėjęs visomis iš-
galėmis ginti valstybės interesus? To-
je pačioje barikadų pusėje, kaip ir
Trakuose, kur jo bendrapartiečiai jau
seniai paskelbė karą Trakų naciona-
liniam parkui.

Primenu, kad Trakų merui pa-
tekus į teisėsaugos rankas, teisinin-
kas A. Paulauskas sugebėjo pareikšti:
„nesureikšminkime mero vaidmens”.
Esą meras – ne daugiau kaip papras-
tas vykdytojas.

Deja, bet aplinkos ministras tik-
rai atrodo kaip galingesniųjų valios
vykdytojas. Kitaip labai sunku pa-
aiškinti jo pareiškimus apie taikos
sutartis, t. y. valstybės pralaimėjimą
prieš ,,nuvorišus” (naujuosius tur-
tuolius). Ministras pasiryžęs sudaryti
taikos sutartis su statybų, kurios nio-
koja gamtą ir neatitinka Lietuvos įs-
tatymų, savininkais. Sutarčių esmė –
valstybė pasiduoda, susitaiko, jog to-
kios statybos vyksta, ir nė vienas jas
laiminęs pareigūnas nenubaudžia-
mas. Esą priešingu atveju valstybei
tektų mokėti dideles kompensacijas
už neteisėtų statinių griovimus.

Ministre, jei statybos vykdomos
be visų reikiamų tarnybų palaimini-
mo, tai jokių kompensacijų tikrai ne-
reikia. Jei palaiminimai yra – tai pri-
valome pareikalauti jas palaiminusių
asmenų atsakomybės. Ar tik ne to la-
biausiai bijo Neringos savivaldybės
vadovai, visomis išgalėmis kovojantys
prieš aplinkosaugą ir propaguojantys
„taikos sutartis”?

Beje, dar praėjusių metų vasarą
prezidentas Valdas Adamkus interviu
teigė: „Jeigu valstybė padarė klaidą
ir leido arba neapsižiūrėjo kaip dera,
tai, manau, valstybė turi nugriauti ne
vietoje išdygusius statinius ir atly-
ginti tiems, kuriems buvo suteikti ne-
pagrįsti lūkesčiai. O jeigu buvo pas-
tatyta savavališkai, nesilaikant visų
įstatymų ir nepaisant įspėjimų, tai
tokie statiniai turės būti nugriauti už
pažeidėjų lėšas. Valstybė privalo lai-
kytis savo įstatymų ir juos gerbti. To-
dėl, kad ir kiek kainuotų ar būtų
nuostolingi Kuršių nerijos, kaip sau-
gomos teritorijos, atstatomieji dar-
bai, ji turės būti atstatyta ir likti to-
kia, kokia buvo.” Taip prezidentas
kalbėjo praėjusiais metais. O ką jis
mano šiandien, palaiminęs A. Pau-
lauską į aplinkos ministro vietą? Negi
Valdas Adamkus dar kartą skėstelės
rankomis ir pasakys, kad esą nieko
negali padaryti?

Valstybės interesai niekinami. Ar
atsiras, kas stos jų ginti?

www.draugas.org

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

Atkelta iš 1 psl. skatinimas
– ge-riausias kelias tokio pobūdžio
klausimams spręsti.

Pernai Lietuvoje viešėjęs D. Die-
ne gyrė Lietuvos teisinę bazę ir
atsakingų įstaigų darbą, tačiau ragi-
no valdžios atstovus atidžiau įsiklau-
syti į tautinių mažumų atstovų prob-
lemas, nedelsiant spręsti romų
klausimą.

,,Lietuva turi gerą teisinę bazę
kovai su diskriminacija. Norėčiau pa-
minėti Lyčių lygybės ir Tautinių ma-
žumų įstatymus. Lietuva turi reikia-
mus būdus, įstaigas, galinčias tinka-
mai kovoti su diskriminacijos ap-
raiškomis”, – tuomet teigė D. Diene.
Kalbėdamas apie skubiai spręstinas
problemas, jis pabrėžė blogą romų
bendruomenės Lietuvoje padėtį.

„Pats lankiausi tabore Vilniuje,
mačiau, kokiomis sąlygomis jie gyve-
na. Šiai problemai būtina teikti pir-
menybę. Tai įsisenėjusi diskriminaci-
ja, o sprendimas dar nėra surastas.
Reikia stengtis romus įtraukti į vi-
suomenės gyvenimą, tada jau galima
žiūrėti, kaip jie galėtų išsaugoti savo
tautinę tapatybę”, – teigė specialis-
tas.

Anot jo, Lietuva dar nėra pasi-
ruošusi naujai imigracijos bangai,
kuomet galima tikėtis sulaukti daug
naujų atvykėlių ne iš Europos šalių.
„Tai bus atvykėliai iš Afrikos, Azijos
kitų religijų atstovai, visų pirma –
musulmonai. Ateityje Lietuva tikrai
susidurs su šia problema. O proble-
mų su policija atvykėliams kyla jau
dabar”, – kalbėjo D. Diene.

Imigracija – Lietuvos viltis?

Lietuvoje prieš rasizmâ
kovojama neveiksmingai

Atkelta iš 1 psl. atstovy-
bės va-dovas. K. Sadausko teigimu,
EK svarstoma, kaip sureguliuoti imi-
grantų srautus. Kad pasiektume auk-
ščiausios gerovės visiems, esą reikia
užtikrinti, kad imigrantų teisės ir pa-
reigos būtų kuo panašesnės į ES pi-
liečių teises ir pareigas, stiprinti part-
nerystės ryšius su atvykusių asmenų
kilmės šalimis. Tačiau, jo teigimu, ir
Lietuvos visuomenė gali būti nepa-
kankamai subrendusi priimti imi-
grantus kaip visaverčius visuomenės
narius.

Migracijos departamento prie Vi-
daus reikalų ministerijos direkto-
riaus pavaduotojas Dainius Paukštė
pabrėžė, kad Lietuvoje užsieniečių
srautas dar mažas, o ekonominių imi-
grantų padėtis Lietuvoje nepakanka-
mai reglamentuota. „Turime tik 1
proc. užsieniečių, ir tai nemažas skir-
tumas nuo kai kurių senbuvių, ku-
riose jų skaičius siekia 6–8 proc. Tarp
naujųjų šalių nesame išskirtiniai.
Įdomu tai, kad senosioms ES šalims
imigrantų dar per mažai”, – pabrėžė
jis. Pranešėjas ypač išskyrė ir Lietu-
vos piliečių, išvykstančių užsidirbti
ar net apsigyventi svetur, svarbą –
esą pastaruosius porą metų išvyks-
tančiųjų skaičius 3 kartus viršijo
grįžtančiųjų skaičių.

Per aštuoniolika nepriklausomy-
bės metų iš Lietuvos emigravo apie
400 tūkst. piliečių – daugiau nei 10
proc. iš dabartinių maždaug 3,3 mln.
gyventojų.

Tuo metu atvykstančių užsienie-
čių skaičius nuosekliai didėja. Maža
to, jei anksčiau pirminis užsieniečių
atvykimo motyvas buvo meilė, tai
pastaruosius ketverius metus ją pa-
keitė ekonominiai motyvai.

Lietuvos įstojimo į Europos Są-
jungą (ES) metais buvo išduota 6,4
tūkst. leidimų laikinai gyventi Lietu-
voje, 2006 m. skaičius išaugo iki 8,8
tūkst., o pernai – iki 12,4 tūkst. užsie-
niečių.

Užsienio reikalų ministerijos
(URM) Eksporto ir investicijų skati-
nimo departamento direktoriaus Pet-
ro Šimeliūno duomenimis, ekonomi-
niai imigrantai į Lietuvą daugiausia
atvyksta iš Baltarusijos, Ukrainos,
šiek tiek – iš Moldovos. Dauguma iš
400 tūkst. Lietuvą per nepriklauso-
mybės laikotarpį palikusių piliečių,
pasak D. Paukštės, taip pat gali būti
vadinami ekonominiais migrantais.

,,Kol kas tendencijos imigracijos
srityje neigiamos, o didėjantis ekono-
minių imigrantų srautas į Lietuvą
priklauso tik nuo darbdavių vykdo-
mos apmokėjimo už darbą ir darbo jė-
gos įvežimo politikos. Pagrindinė mū-
sų bėda ta, kad emigraciją mažinan-
čios priemonės vykdomos sau, o imi-
graciją reguliuojančios – sau. Kol šios
dvi vienos monetos pusės – emigraci-
ja ir imigracija – nebus priklausomos
viena nuo kitos, teigiamų rezultatų
laukti nėra ko”, – kalbėjo Migracijos
departamento direktoriaus pavaduo-
tojas.

Už dvigubâ pilietybê kovos
mažyliû žvilgsniais
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Palestinieçiû frakcijos paskelbè
tarpusavio susitaikymo deklaracijâ BELGRADAS

Serbijos premjeras Vojislav Koš-
tunica pirmadienį, per devintąsias
NATO bombardavimo kampanijos
metines, sakė, kad Sąjunga jo šalį
bombardavo siekdama iš Kosovo su-
kurti savo valstybę. ,,Dabar labiau
nei aišku, kad žiaurus Serbijos grio-
vimas per NATO bombardavimą tu-
rėjo tik vieną realų tikslą ir jis yra
(toks): paversti Kosovo provinciją
pirmąja NATO valstybe pasaulyje”, –
sakė V. Koštunica. 1999-ųjų karinę
oro pajėgų kampaniją išprovokavo
velionio prezidento Slobodan Mi-
loševič atsisakymas įsileisti NATO
pajėgas serbų veiksmams prieš sepa-
ratistinio Kosovo albanus slopinti.
Tuo tarpu Kosovo premjeras Hashim
Thaci sveikino NATO už paramą Ko-
sovo išvadavimo armijai – Kosovo al-
banų partizanų pajėgoms, kurioms
jis kažkada vadovavo, – nepriklauso-
mybės kovoje.

TAIBĖJUS
Suskaičiavus 90 proc. rinkėjų

balsų, Taivano prezidento rinkimuo-
se net 16 punktų pirmauja opozicinės
Nacionalistų partijos (Gomindano)
kandidatas Ma Ying-jeou. Praneša-
ma, kad Ma Ying-jeou surinko apie
58 proc. balsų, o valdančiosios De-
mokratinės pažangos partijos (DPP)
kandidatas Frank Hsieh – apie 42
proc. Iš viso, pasak Centrinės rin-
kimų komisijos, balsuoti atėjo apie 75
proc. balso teisę turinčių salos gyven-
tojų. Tuo tarpu kartu su prezidento
rinkimais šioje šalyje vykę du refe-
rendumai dėl šalies narystės Jung-
tinėse Tautose sužlugo, nes juose ne-
balsavo reikiamas rinkėjų skaičius,
pranešė Centrinė rinkimų komisija
(CRK).

DHARAMSALA
Tibete per protesto demonstraci-

jas ir po to kilusias riaušes dėl Ki-
nijos specialiųjų pajėgų veiksmų žuvo
apie 130 žmonių, pranešė pirmadienį
Tibeto vyriausybės tremtyje minis-

tras pirmininkas. ,,Šie skaičiai yra iš
mūsų šaltinio Tibete. Įrodymais pa-
grįstas skaičius yra apie 130 per visą
Tibetą”, – sakė premjeras Samdhong
Rinpoche Indijos šiaurėje Dharam-
saloje, kurioje šiuo metu yra Tibeto
dvasinio vadovo Dalai Lamos būs-
tinė. Praėjusią savaitė ši vyriausybė
skelbė apie 99 patvirtintus žūties
atvejus.

ANKARA
JAV viceprezidentas Dick Che-

ney pirmadienį atvyko į Turkiją, kur
baigs savo kelionę, kurios metu lan-
kėsi Irake, Afganistane ir Artimuo-
siuose Rytuose. D. Cheney, kuris at-
skrido iš Izraelio, turi susitikti su
Turkijos prezidentu Abdullah Gul,
premjeru Recep Tayyip Erdogan ir
kitais pareigūnais. Per derybas dau-
giausia dėmesio turėtų būti skiriama
Irakui, Afganistanui, Iranui ir Arti-
mųjų Rytų taikos procesui. D. Che-
ney iš Izraelio pirmadienį išvyko
apsilankęs žydų valstybėje ir palesti-
niečių teritorijose. Jis siekė pastū-
mėti atnaujintas, bet neryžtingas Ar-
timųjų Rytų taikos derybas. Pirma-
dienį D. Cheney taip pat sakė, jog
apgailestauja dėl visų Irake žuvusių
amerikiečių, kurių skaičius po pen-
kerių konflikto metų pasiekė 4,000.

WASHINGTON, DC
Antrasis pagal rangą ,,al Qaeda”

vadovas Ayman al Zawahiri naujame
kreipimesi per radiją paragino rengti
naujas atakas prieš žydų ir ame-
rikiečių interesus. ,,Musulmonai,
šiandien yra jūsų diena. Smokite žy-
dų, amerikiečių ir visų tų, kurie daly-
vauja musulmonų puolime, intere-
sams”, – sakė A. al Zawahiri, kurio
garso įrašą sekmadienį paskelbė ,,al
Qaeda” informacijos tinklas ,,As Sa-
hab”. Apie šią kalbą pranešė ,,SITE
Intelligence Group”. Tai jau antras
viešas ,,al Qaeda” vadovybės pareiš-
kimas per mažiau nei savaitę. Kovo
20 dieną Osama bin Laden per pa-
našų kreipimąsi į savo sekėjus tvirti-
no, kad vienintelis būdas Palestinai
išvaduoti yra ne derybos ar dialogas,
o ,,geležis ir ugnis”. Jis taip pat pa-
ragino musulmonus dalyvauti kari-
nėse operacijose prieš JAV pajėgas
Irake.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

Pakistano parlamentas išrinko
Gilani premjeru

Sana, kovo 24 d. (,,Reuters”
–BNS) – Lig šiol kariavusios tarpu-
savyje palestiniečių frakcijos „Fatah”
ir „Hamas” sekmadienį, tarpininkau-
jant Jemenui, pasirašė susitarimą,
kuriuo pasižadama po daugelio mė-
nesių nesantarvės atgaivinti taikos
derybas dėl Gazos Ruožo ir Vakarų
Kranto ateities.

Palestinos prezidento Mahmoud
Abbas, kuris yra „Fatah” vadovas,
tarnyba pareiškė, jog „Hamas” pir-
miausia turi atsisakyti Gazos Ruožo
kontrolės, o tik tada būtų galima de-
rėtis. ,,Mes, ‘Fatah’ ir ‘Hamas’ atsto-
vai, sutinkame su Jemeno pasiūlymu
atnaujinti dialogą tarp abiejų judėji-
mų, kad būtų grįžta Palestinoje prie
tos padėties, kuri buvo iki Gazos inci-
dentų”, – sakoma abiejų delegacijų po
derybų Sanoje pasirašytoje deklaraci-
joje.

Sanos deklaracija, kurią pasirašė
„Hamas” derybininkas Moussa Abu
Marzouk ir „Fatah” atstovas Azzam
al-Ahmed, taip pat patvirtinama „Pa-
lestinos žmonių, teritorijos ir val-
džios vienybė”. Jemeno iniciatyva –
tai raginimas grįžti Gazos Ruože prie
padėties, buvusios prieš judėjimui

„Hamas” jėga užgrobiant valdžią
šioje teritorijoje pernai birželį. „Mes
laikome šiandieninį Sanos deklaraci-
jos pasirašymą nauja pradžia ir naujo
etapo pradžia”, – sakė M. Abu Mar-
zouk, kurio partija laimėjo parlamen-
to rinkimus 2006-ųjų sausį.

„Fatah” prezidentūrai iškėlus są-
lygas „Hamas” judėjimui – dar prieš
atnaujinant derybas atsisakyti Gazos
Ruožo valdymo, „Hamas” vadovai at-
sakė tam nepritariantys. „’Fatah’
pastabos rodo, jog prezidentūrai
trūksta palankumo dialogui ir susi-
daro įspūdis, kad šis pasirašymas tė-
ra tik dėkingumo Jemenui išraiška”,
– sakė „Hamas” atstovas spaudai Sa-
mi Abu Zuhri. Nepaisant pastarųjų
komentarų, derybos turėtų vykti, o jų
datą turėtų nurodyti Jemenas.

Pasak vieno aukšto „Hamas” pa-
reigūno, derybos galėtų prasidėti ba-
landžio 5 dieną. Ir Jemeno preziden-
tas Ali Abdullah Saleh spaudžia pa-
lestiniečius pradėti derybas balandį
bei žada paraginti Arabų šalių vado-
vus, susitiksiančius Damaske kovo
29-30, pritarti Jemeno iniciatyvai
kaip bendram arabų valstybių pla-
nui.

AZIJA
JAV

,,Hamas” derybininkas Moussa Abu Marzouk (k) ir ,,Fatah” vadovas Azzam al-
Ahmad spaudžia vienas kitam ranką Sanoje įykusiame susitikime. Reuters nuotr.

Islamabadas, kovo 24 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Pakistano Nacionalinė
Asamblėja pirmadienį ministru pir-
mininku išrinko Yousaf Raza Gilani,
kurį kandidatu į šias pareigas iškėlė
nužudytosios ministrės pirmininkės
Benazir Bhutto partija.

Praėjus penkioms savaitėms po
rinkimų parlamento posėdyje už jį
balsavo 264 žemųjų parlamento rū-
mų nariai iš 342. Tuo tarpu naujasis
ministras pirmininkas jau įsakė ne-

delsiant paleisti į laisvę visus teisė-
jus, kurie buvo įkalinti lapkritį nepa-
prastąją padėtį paskelbusio preziden-
to Musharraf įsakymu.

,,Aš įsakau nedelsiant paleisti
įkalintus aukščiausiojo rango teisė-
jus”, – pareiškė Nacionalinei Asamb-
lėjai Y. R. Gilani netrukus po balsavi-
mo, kuriuo jis tapo šalies vyriausybės
vadovu. Jis dar kreipėsi į teisėjus
spręsti ginčus parlamentui padedant,
o ne protestais.

Naujasis Pakistano ministras pirmininkas Yousaf Raza Gilani (d) su partijos va-
dovais Bilawal Bhutto Zardari (k) ir Asif Ali Zardari (c). Reuters nuotr.
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SAN DIEGO, CA

LIETUVIÛ TELKINIAI

LYDI ŠVENTADIENIS
I Velykų savaitė

Siekime to, kas aukštybėse
(Kun. Ryčio Gurkšnio, S.J. pamąstymas)

Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus
sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs
juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsi-
reikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.

(Kristaus Prisikėlimo dienos skaitinys iš laiško Kolosiečiams 3,1-4)

Šie Prisikėlimo dienos šv. Mišių
žodžiai man primena senovės išmintį,
kuri sako: „Jei nori pakeisti savo gy-
venimą, turi pakeisti savo mąstymą.”
Žinome, kad jokie pokyčiai savaime
niekada neįvyksta. Turime keisti
mąstymą ir maldą ir siekti „to, kas
aukštybėse”. Gal jūs dirbate labai
atsakingą darbą ligoninėje ar didelėje
įmonėje. Jūsų šiandien laukia labai
atsakinga užduotis, per daug darbo,
vakarykštis nesutarimas ar senos
problemos ir įmonės skolos. Be to, jūs
savo mintyse girdite tylų balsą: „Tau
tikrai nepavyks nieko pakeisti. Tu
neturi jokio sprendimo, jokios išei-
ties, jokios vilties. Tau ir ši diena bus
nesėkminga, pilka, ir varginanti. Pri-
pažink, kad padarei daug klaidų. Ir šį
kartą nepasiseks.” Neklausykime šio
balso. Tai melas. Tai ne iš Dievo, ku-
ris visada nori, kad turėtume viltį.

Neseniai girdėjau pasakojimą
apie ūkininką, savo kieme laikiusį
didžiulį šunį, kuriam buvo užsegtas
storas odinis antkaklis su tvirta me-
taline grandine, pritvirtinta prie
ūkinio pastato sienos. Grandinė buvo
ilgoka ir leisdavo šuniui laisvai judėti
kelių metrų dydžio aikštelėje. Maty-
damas savo draugus laisvai bėgiojan-
čius ir žaidžiančius kieme, jis irgi
bėgdavo link jų. Tačiau įsitempusi
grandinė šuniui nebeleisdavo toliau
bėgti ir jis būdavo priverstas sustoti
ir iš tolo stebėti kitus šunis. Per
daugelį metų jis įprato prie šios
grandinės ir šio laisvės apribojimo.
Vieną dieną ūkininkas atsegė gran-
dinę, palikdamas tik antkaklį ant
šuns kaklo. Tačiau šuo ir toliau ra-
miai bėgiojo įprastoje aikštelėje. Pri-
bėgęs jos kraštą sustodavo ir nedrįs-
davo žengti nė žingsnio toliau, nors
buvo visiškai laisvas bėgti toliau.

Savo mirtimi ir prisikėlimu Jė-
zus nutraukė nuodėmės grandinę,
varžančią mūsų gyvenimą. Ir mums
tereikia apsispręsti žengti tik vieną
žingsnelį, kad pajustume, kad esame
laisvi. Turime atsikratyti savo mąsty-
mo, kad mes gyvenime nieko nepa-
keisime. Jėzus mirė ir prisikėlė, su-
teikdamas mums nuodėmių atleidi-
mą ir amžinąjį gyvenimą. Jei ir jokių
kitokių malonių negautume, tai yra
didžiausia Dievo dovana mums, už

kurią esame dėkingi. Bet Kristaus
mirtis ir prisikėlimas mums krikš-
čionims duoda dar daugiau. Jėzus
išlaisvina mus naujam gyvenimui
tam, kad džiaugtumės ir liudytume
tai jau šiandien. Kokia sunki ir ne-
pakeliama kasdienybė bebūtų šian-
dien, jis nori, kad bent truputį prisi-
liestume prie amžinybės grožio ir
džiaugsmo. Tačiau niekas mūsų gyve-
nime nepasikeis, jei mes nežengsite
savo žingsnio, jei neapsispręsime
keisti seną mąstymą.

Vienas „daug gyvenime patyręs”
mano pamokslų klausytojas klausė
manęs: „Ryti, gražus tavo pamoky-
mas ir siūlomas būdas keisti požiūrį į
sunkumus. O jeigu jis man gyvenime
nepadės?” Atsakiau: „Vis tiek paban-
dykit. Argi daug prarasite taip dary-
dami? O jeigu šis būdas padės jums,
kaip ir daugeliui kitų? Jūsų prasta
situacija tikrai niekada nepagerės, jei
pasiliksite neigiamų minčių rėmuose.
Bet jei tikėsite, kad viskas pagerės,
tai gal ir negreitai, bet viskas pradės
keistis.”

Daugelis susitaiko su tuo, saky-
dami, kad toks jau aš esu ir turiu to-
liau nešti savo priklausomybių, nesu-
tarimų, negalių, vienatvės ir kitokį
kryžių. Netiesa, nes Jėzus mirdamas
ant kryžiaus mus išlaisvino. Todėl
neturėtume susitaikyti su savo var-
gais, kančia ir sunkumais. Turėtume
eiti toliau, sekti Jėzumi ir siekti to,
kas aukštybėse. Dievas sukūrė mus
tam, kad būtume laimingi, kad gy-
ventume ne vidutinišką, bet nuos-
tabų gyvenimą. Jis tikrai nenori, kad
būtume piktosios dvasios nugalėti ir
susitaikytume su pralaimėjimu. Ku-
ris tėvas ar motina nori, kad jų vaikai
nebūtų sėkmingi, turtingi ir laimin-
gi? Esame Aukščiausiojo Dievo vai-
kai. Jis nori, kad turėtume pakanka-
mai pinigų, gerą sveikatą, mylinčius
vaikus, tėvus, draugus, kad mūsų ne-
kankintų depresija, priklausomybės
ar negalios. Kai jums labai sunku,
nauja diena neatrodo ką nors gera ža-
danti, nebeturite drąsos ir jėgų dau-
giau kovoti, tegul jūsų mintys ir
malda kasdien būna kupinos svajonių
ir tikėjimo Dievo atnešta palaima.

Spaudai parengė
N. Šmerauskas

Accounting
Income TAX Consulting

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS
Kovo 2 dieną San Diego lietuviai

gausiai susirinko paminėti Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 90-ųjų
metinių, o taip pat 18-ąsias metines
atgavus Nepriklausomybę. Ši diena
buvo pasirinkta abiejų švenčių vidu-
ryje, kad galima būtų kartu paminėti
abi datas.

San Diego LB minėjime aktyviai
dalyvavo Bernardo Brazdžionio lietu-
viškos šeštadieninės mokyklos moki-
niai ir mokytojai. Jie paruošė progra-
mą, skirtą Lietuvos nepriklausomy-
bei. Keletą kūrinių pagriežė smui-
kininkė Ieva Mickutė. Antanas ,,To-
ny” Mažeika pristatė dokumentinį

filmą ,,Terror On The Amber Coast”,
kuris sukėlė daug diskusijų.

San Diego Lietuvių Bendruome-
nė veikia jau 8-ti metai, smagu, kad
senieji ir naujieji emigrantai randa
bendrą kalbą ir švenčia kartu. Po mi-
nėjimo vyko įprastas pabendravimas
prie kavos ir užkandžių. Todėl tiki-
mės, kad dar ilgai gyvuos mūsų Lie-
tuvių Bendruomenė San Diege.
Prašom apsilankyti mūsų tinklalapy-
je: www.lithsd.org dėl ateinančių
renginių bei nuotraukų. Bendruo-
menei vadovauja pirmininkė Regina
Lisauskienė.

Mokytoja Dalytė Lovett, Žara Budreikaitė ir Gabrielė West.

Salė buvo pilna ne tik dalyvių, bet ir žiūrovų.

Jaunieji minėjimo dalyviai.
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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

• SKELBIMAI  • 

Čia vieta 
Jūsų skelbimui

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

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.

Tarp atvykstančiųjų dominavo
čikagiečiai. Buvo ir kitų valstijų lietu-
vių. Buvusių DP, tremtinių tik vienas
kitas. Juos atveždavo senieji lietuviai
tarti žodžio apie Amerikos lietuviams
neįsivaizduojamą tremtį, Vokietijos
barakus ir bėgimą iš Lietuvos.

Vėliau per trumpą laiką apie 100
lietuvių tremtinių šeimų atvyko į Los
Angeles.

Kaip jau anksčiau buvo minėta,
Antano Skiriaus leidžiamas žurnalas
San Francisco mieste, persikėlęs į
Los Angeles, sukvietė stambų redak-
cinį, įtakingų visuomenės veikėjų
kolektyvą ir išaugo į gražų mėnesinį
leidinį.

Tremtyje pagarsėjęs „Žiburių”
žurnalo redaktorius J. Vitėnas tomis
dienomis atvyko į Los Angeles, at-
siveždamas su savimi daug klišių ir
linotipines raidžių formas su lietu-
viškais ženklais. Pirmuoju redakcijos
rūpesčiu tapo linotipo įsigijimas.
Kun. J. Kučingis stojo leidyklai tal-
kon linotipui įsigyti.

J. Vitėnas buvo pakviestas reda-
guoti žurnalą.

Vėliau žurnalas buvo orientuotas
į visą Amerikos lietuvių telkinį ir
pavadintas „Lietuvių dienos”.

Žymus lietuvių kultūrininkas
knygų ir laikraščių leidėjas Antanas
Skirius pakvietė iš Boston žymų
lietuvių poetą  Bernardą Brazdžionį
atvykti į Los Angeles redaguoti spal-
votą puikų žurnalą „Lietuvių die-
nos”.

Tai buvo Los Angeles lietuvių
žydėjimo laikas.

Bernardo Brazdžionio redaguo-
jamos „Lietuvių dienos” išaugo į
didelį žydintį medį, kuris per daugelį
metų paliko pėdsakus ateities lietu-
vių kartoms.

Pagaliau atėjo laikas, kai dėl lėšų
stokos ir „Lietuvių dienų” žurnalas
turėjo sustoti.

Tačiau veržlus ir energingas
lietuvių kolonija negalėjo gyventi be
savo laikraščio.

Kultūrininkė, rašytoja Valerija
Baltušienė, matydama spragą lietu-
vių spaudoje, ją užpildė leisdama
laikraštį „Lietuviai Amerikos vaka-
ruose”.

Po kelerių metų ir šis laikraštis
išnyko iš lietuvių padangės.

Lietuvių parapijos spauda

Pagaliau 1952 m. spalio mėnesio
pabaigoje 700 parapijiečių paštu gavo
pirmąjį Los Angeles Šv. Kazimiero
„Lietuvių žinių” numerį. Dabar tas
numeris yra bibliografinė retenybė.
Tai buvo keturi rotatoriumi spaus-
dinti puslapiai. Pirmame puslapyje
paaiškinta, kad tai yra parapijos lei-
dinys, ir kad tas leidinys būsiąs lei-
džiamas du kartus per savaitę.

Laikraštėlyje, greta pastoracinių
žinių, buvo apstu pasaulietiškų nau-
jienų iš parapijiečių gyvenimo organi-
zacinių šeimyninių žinučių ir pana-
šiai.

Deja, šio parapijos laikraštėlio
gyvenimas yra labai nepastovus.

Kurį laiką jis pasirodydavo tik
kartą per mėnesį, o paskutiniu metu,
jeigu jis dar pasirodo, tai kartą per
šešis mėnesius.

Lietuvių mirtys

Pasibaigus lietuvių telkinio žy-
dėjimo metui, pagaliau mirtis pra-
dėjo „šienauti” ir Los  Angeles lietu-
vius.

1955 m. rugsėjo 15 d. tragiškai
mirė prof. Mykolo Biržiškos žmona
Bronislava Biržiškienė.

Netrukus mirtis išplėšė antrą
Biržiškų šeimos narį profesoriaus
žentą Kazį Barauską, uolų visuome-
nininką, mokyklos  vedėją ir mokyto-
ją, aukštesniosios lietuvių lituanis-
tinės mokyklos Los Angeles inicia-
torių.

Kazys Barauskas mirė lapkričio
24 d. 1956 m., širdies smūgio pa-
kirstas. Jis paliko našlę Oną Biržiš-
kaitę-Barauskienę su trimis mažame-
čiais vaikais.

Mirtis išplėšė ir Lietuvos Nepri-
klausomybės signatarą Mykolą Bir-
žišką, kuris iškeliavo amžinybėn
1962 m. rugpjūčio 24 d. Jis palaidotas
Los Angeles Kalvarijos kapuose.

Los Angeles lietuviai turi patrio-
tišką jo kapo lankymo ritualą miru-
siųjų pagerbimo dieną su Lietuvos
gen. garbės konsulu  Los Angeles,
Vytautu Čekanausku.

Netrukus po M.  Biržiškos mirė
ir jo brolis Viktoras Biržiška. Tai
įvyko 1963 m. sausio 27 d. Čikagoje.

Mirtis nusinešė daug žymių
lietuvių veikėjų, rašytojų, poetų, žur-
nalistų ir kitus, kurių visų neįma-
noma čia išvardinti.

Tačiau yra pravartu paminėti
atskirai parapijos klebono kun. pre-
lato dr. Algirdo Olšausko mirtį. Jis
mirė 2004 metų pabaigoje Los An-
geles, sulaukęs tik  78 metų amžiaus.

Ateities perspektyvos

Didžiulis lietuvių parapijos vaid-
muo lietuvių visuomenėje yra pagrin-
dinis veiksnys, kad daugiausia įvairių
lietuviškų organizacijų susispietė
parapijos ribose.

1949 metais į Los Angeles atvyko
apsigyventi žymus nepriklausomos
Lietuvos kariuomenės vadas genero-
las Stasys Raštikis. Vėliau jis čia ir
mirė. Atvykusios iš Lietuvos dukros
jo kūną pervežė į Lietuvą amžinam
poilsiui.

Svarbus įvykis Los Angeles lietu-
vių istorijoje yra Tautinių namų įsigi-
jimas. Namai buvo įsigyti 1961
metais birželio 10 d. Šie namai yra
dar vienas Kultūros židinys, tarnau-
jantis Los Angeles lietuvių telkinio
veiklai.

Įsigytieji namai po remontų ir
pagerinimų virto lietuviškų subu-
vimų, organizacijų, skautų, jaunimo
ir senimo susibūrimo vieta. Tautinių
namų salėje vyksta visų lietuvių
renginiai. Jie salę nuomoja ir kita-
taučiams.

Namo apačioje esančios patalpos
nuomojamos verslininkui, kuris pa-
deda namą išlaikyti.

Šių namų ilgamečiu pirmininku
buvo Jonas Petronis. 2006 m. gegu-
žės 5 d. jis iškeliavo Anapus saulės.

Naujuoju namų pirmininku iš-
rinktas Aloyzas Pečiulis.

Bus daugiau.

CCAALLIIFFOORRNNIIAA LLIIEETTUUVVIIŲŲ IISSTTOORRIIJJAA
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Nr. 4

Nuomojamas dirbančiam/iai ar porai
gyvenama patalpa (kambarys arba

butas). Namas yra - 2 blokai nuo Pulaski
g-vės arba 4 blokai iki 63 g-vės, susisie-
kimas geras. Laukiami tvarkingi gyventojai.
Tel.:1-773-349-0111, Danutei. 

IŠNUOMOJA

SALES REPRESENTATIVE:
Work in your own neighborhood,
we’ll train hardworking person.

We’ve been in business since 1975
selling lighting products for all

kinds of businesses. No experience,
hard worker to earn money!

Mike: (773) 650-1700 ext 102
mike@midwest-lighting.com

Atkelta iš 3 psl. ,,Pavyzdžiui,
kontaktas su Harvardo universiteto
dėstytoju, ‘Santaros-Šviesos’ federa-
cijos nariu, objektu istoriku jo sta-
žuotės Vilniuje metu buvo užmegztas
prisidengiant žurnalistu. Kontakto
pagrindu pasitarnavo istoriko prisi-
rišimas prie Lietuvos, jos istorijos ir
tautos... Tačiau kai operatyvinis dar-
buotojas prisistatė kaip KGB darbuo-
tojas, jis į kitą susitikimą nebeatėjo.
Bandant atnaujinti ryšį, pareiškė,
kad nemano bendradarbiauti nei su
KGB, nei su panašiais JAV agentais’’.
Dažniausiai asmeninius kontaktus su

išeiviais KGB užmezgė apsimetę
Mokslo akademijos moksliniais ben-
dradarbiais, nagrinėjančiais emigra-
cijos problemas.

Vadovėlyje yra daug pasigyrimų
apie išeivijos veikėjų sukompromi-
tavimą, jų panaudojimą visuomenės
skaldymo darbe. Visa tai aprašyta
pirmuose 42 knygos puslapiuose.
Antroje knygos dalyje tiesiog giria-
masi apie pergalę kovojant su bur-
žuazinių nacionalistų ardomąja veik-
la Lietuvoje pokario metais. Didžiau-
sias dėmesys skiriamas ,,ginkluotoms
gaujoms’’ ir ,,banditams’’.

Lietuvių kenkėjiška veikla – vadovėlis praktikams 
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

EILINIS LV 112 KUOPOS
SUSIRINKIMAS

DANUTÈ BINDOKIENÈ

Nelabai daug pastaruoju metu
girdime apie Lietuvos Vyčių veiklą, o
reikėtų žinoti nepalyginamai dau-
giau. Tai sena, garbingą istoriją tu-
rinti, katalikiška JAV lietuvių kilmės
jaunimo (pastaruoju metu – ir vyres-
niųjų) orgnizacija, įkurta 1913 m.,
daugiausia Mykolo Norkūno ir lietu-
vių reikalais besirūpinančių kunigų
bei pasauliečių pastangų dėka. Lie-
tuvos Vyčiai pirmiausia buvo inkor-
poruoti Massachusetts valstijoje 1915
m. liepos 29 d.  Netrukus jų veikla
išsiplėtė kone visose JAV vietovėse,
kur buvo susibūrę daugiau lietuvių:
jaunimas mielai jungėsi į LV kuopas
(Councils), kuriose klestėjo lietuviš-
ka–katalikiška–visuomeninė veikla.

Ilgainiui Lietuvos Vyčių veidas
šiek tiek pasikeitė, nes organizacijoje
daugėjo lietuviškai nekalbančių na-
rių. Tačiau iš esmės vyčiai buvo ir li-
ko lietuviškos kilmės katalikiška or-
ganizacija (dabar priimami ir nelietu-
vių kilmės vyčių sutuoktiniai). De-
šimtmečių būvyje vyčiai tikrai daug
pasidarbavo Lietuvos labui: ir kai
Lietuva buvo nepriklausoma, ir ypač
okupacijos laikotarpiu. Kadangi visi
LV nariai yra  Amerikos piliečiai, jie
daug pasidarbavo Lietuvos laisvės
reikalams savo nuolatiniais kreipi-
maisis į šios šalies vyriausybės narius
– nuo aukščiausių iki pačių žemiau-
sių – primindami okupuotos Lietuvos
vargus ir ragindami dėti pastangas,
kad jų kilmės kraštas būtų išlaisvin-
tas iš sovietų okupacijos. Po 1990 m.
Kovo 11-osios Lietuvai atkūrus ne-
priklausomybę, Lietuvos Vyčiai uoliai
įsijungė į paramos ligoniams, naš-
laičiams, neturtingiesiems Lietuvoje
rinkimą ir siuntimą. Vien jų įsteigtas
komitetas ,,Pagalba Lietuvai” yra
išsiuntęs milijonų dolerių vertės
vaistų ir įvairių kitų medicinos reik-
menų siuntas. Lietuvos Vyčių himno
žodžiai primena: ,,Ei, vyčiai, gyve-
nam tautai ir Bažnyčiai,/ Mūsų šir-
dyse Lietuva,/ mintys, darbai ir karš-
ta malda”, o konstitucijoje rašoma:
,,Lietuvos Vyčiai stengiasi įdiegti sa-
vo nariams prisirišimą prie Lietuvos
– jų protėvių krašto, skatina pažinti,
branginti ir mylėti lietuvių kalbą,
papročius, kultūrą”.

Čikagoje, kaip ir kai kuriuose ki-
tuose didžiuosiuose JAV miestuose,
šiuo metu tebeveikia kelios Lietuvos
Vyčių kuopos. Didžiausia narių skai-
čiumi – 112 kuopa, veikianti Švč. M.
Marijos Gimimo prapijoje, Marquette
Park apylinkėje. Nors nemaža dalis

narių (ypač jaunesnieji) jau nebegy-
vena šioje apylinkėje, visgi jie laiko
parapiją ,,savo namais”: jos bažnyčio-
je švenčia savo šventes, jos salėje ruo-
šia pobūvius, susirinkimus. Toks eili-
nis 112 Lietuvos Vyčių kuopos susi-
rinkimas įvyko š. m. kovo 10 d. Nors
oras nebuvo palankiausias, o Pasau-
lio lietuvių centre tuo pat metu vyko
lietuvių skautų Kaziuko mugė, pavi-
liojusi dalį narių, visgi į parapijos salę
susirinko apie pusšimtis vyčių. Tai
buvo pirmas oficialus susitikimas po
kalėdinio pobūvio, suruošto toje pa-
čioje salėje gruodžio mėnesį.

Nors susirinkimo metu daugiau-
sia skambėjo anglų kalba, tačiau ir
maldoje, prieš susirinkimą pradedant
(maldą kalbėjo ses. kazimierietė The-
resa Papsis, primindama šv. Kazi-
mierą, Motiną Mariją Kaupaitę), ir
susirinkimo  eigoje nuolat iškilo Lie-
tuvos reikalai. Pvz., ses. T. Papsis su
džiaugsmu pranešė, kad neseniai vėl
išsiųstos dvi didelės dėžės dovanų
našlaičiams Lietuvoje – jie turėtų tas
dovanas gauti kaip tik Velykoms. Bu-
vo pardavinėjami loterijos bilietėliai,
kurių pelnas taip pat skirtas siunti-
niams našlaičiams (viena narė, lai-
mėjusi loteriją, su šypsena pinigus
grąžino seselei Theresai, tardama
,,lai būna našlaičiams!”). Buvo pas-
kelbta, kad į 112 kuopą įstojo keli
nauji nariai – tai visuomet suteikia
daug džiaugsmo susirinkusiems.
(Pažymėtina, kad nauji nariai mielai
laukiami ir atviru glėbiu priimami:
tereikia būti praktikuojnčiu kataliku,
lietuvių kilmės, pasiryžti dalyvauti
organizacijos veikloje, nors toji veikla
ir nėra labai gyva.) 

Aptarus einamuosius organiza-
cinius reikalus, apeigų (jie vadina –
,,ritualų”) komitetas pranešė, kad kai
kurie kuopos nariai pakeliami į
aukštesnį laipsnį. I laipsnio pakėli-
mui pasiūlyti  5 nariai: Andreaja Dek-
snis, Paul May, Patricia Knox, Danu-
tė Bindokienė ir Karen Ramanaus-
kas; II – Regina Juškaitienė. Po prie-
saikos ir pagiedoto Lietuvos Vyčių
himno (žinoma – lietuviškai!), pakel-
tieji nariai buvo pasveikinti, ir apdo-
vanoti gėlių žiedais. Susirinkimui pa-
sibaigus, maldą sukalbėjo Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos klebonas,
šios vyčių kuopos kapelionas kun.
Anthony Markus. Jis taip pat pri-
minė apie šį rudenį parapijoje ruošia-
mą iškilmingą Šiluvos Mergelės Ma-
rijos apsireiškimo 400 metų jubilie-
jų. Po kuklių vaišių ir malonaus pa-
bendravimo daugelis pasiliko salėje
dažyti lietuviškų margučių.                                                                                                                             

Tarptautinė konferencija 
„Berlyno sienos griuvimas: 
nuo Budapešto iki Vilniaus”

Š. m. birželio 5–6 dienomis Vil-
niuje, Lietuvos Respublikos Seimo
rūmuose, rengiama aukšto lygio tarp-
tautinė konferencija „Berlyno sienos
griuvimas: nuo Budapešto iki Vil-
niaus”, skirta Lietuvos Sąjūdžio bei
Estijos, Latvijos liaudies frontų 20-
mečiui ir Prahos Pavasario 40-mečiui
paminėti. Konferencijos tikslas – is-
toriškai apžvelgiant 1953–1991 metų
Vidurio ir Rytų Europos tautų pasi-
priešinimą totalitariniams rėžimams,
atskleisti šių įvykių tarpusavio sąsa-
jas ir parodyti Lietuvos indėlį užbai-
giant šį ypatingai reikšmingą procesą.

Konferencijos tematika apima
1944–1953 m. ginkluoto pasipriešini-
mo judėjimą Lietuvoje, Latvijoje, Es-
tijoje, Lenkijoje, Vakarų Ukrainoje ir
Vakarų Baltarusijoje, 1953 m. Rytų
Vokietijos darbininkų sukilimą, 1956
m. Vengrijos revoliuciją, 1956 m. įvy-
kius Lenkijoje, 1968 m. Čekijoje – Pra-
hos Pavasarį, 1980 m. Lenkijos Solida-
rumo veiklą, 1989 m. Molotov–Ribbent-
rop pakto pasmerkimą SSRS, Berly-
no sienos griuvimą ir Vokietijos su-
vienijimą, 1988–1991 m. Baltijos vals-
tybių išsivadavimą ir Sovietų Sąjun-
gos žlugimą.

Konferenciją „Berlyno sienos griu-
vimas: nuo Budapešto iki Vilniaus”
globoja Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas Valdas Adamkus, konferenci-
jos rengėjai yra Lietuvos Respublikos
Seimas, Užsienio reikalų ministerija,
Vytauto Didžiojo universitetas, Lie-

tuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centras.

Konferencijos aktualumas tarp-
tautiniu požiūriu išreikštas 2006 m.
spalio 26 d. Europos Parlamento re-
zoliucijoje dėl 1956 m. Vengrijos re-
voliucijos 50-ųjų metinių ir jos istori-
nės svarbos Europai. Europos Parla-
mentas ragina parengti Europos
Sąjungos valstybių narių tyrimų ir
dokumentacijos centrų, tyrinėjančių
totalitarinių režimų nusikaltimus,
bendradarbiavimo stiprinimo prog-
ramą. 

Į konferenciją „Berlyno sienos
griuvimas: nuo Budapešto iki Vil-
niaus” yra kviečiami užsienio svečiai
– aptariamojo laikotarpio įvykių da-
lyviai (įskaitant ir dabartinius politi-
kus, vienaip ar kitaip susijusius ar
besidominčius konferencijos temati-
ka), taip pat šių įvykių tyrėjai – isto-
rikai, politologai, žymūs užsienio žur-
nalistai, besidomintys nagrinėjama
tematika.

Detalesnę informaciją apie kon-
ferenciją ir registraciją joje dalyvauti
rasite internetinėje svetainėje: 

http://konferencija2008.lrs.lt. 
Turinčius klausimų apie konfe-

renciją prašome kreiptis telefonu Lie-
tuvoje +370-5-23 96 555 arba elekt-
roniniu paštu:

conference-vilnius-2008@lrs.lt

LR generalinio konsulato
Čikagoje inf.

Tai Jurgio Kunčino (1947–2002)
paskutinis romanas. Tekstas pateik-
tas kaip recidyvisto Blado Klero atsi-
minimai, apimantys gerą pusšimtį
praėjusio amžiaus metų. Pasakoji-
mas pradedamas 1941-ųjų birželio 22
d. ir tęsiamas iki amžiaus pabaigos,
bet nei Antrojo pasaulinio karo, nei
amžiaus pabaigos, nei Atgimimo he-
rojus kažkaip nepastebi, mat sant-
varkos, valdžių pasikeitimai jam di-
delio įspūdžio nedaro. Kur kas svar-
besni moterų ir vyrų santykiai. Pati
,,iškiliausioji” iš moterų – Kotryna
Merkintienė. 

Ši medicinos seselė, turinti įgim-

tą chirurgo talentą, dar brandaus so-
cializmo sąlygomis dariusi stebuklus
operacinėje, ir Blado Klero, ir apskri-
tai šalies gyvenime vaidina vos ne
mistinį vaidmenį.

Tokios galios įgyja ne tik dėl ste-
buklingo skalpelio, bet ir dėl sėkmin-
go narkotikų biznio. Su narkotikais,
žudynėmis, tarptautine kontrabanda
susijęs ir kitas romano veikėjas Fe-
liksas Artomonovas-Valickas.

Išoriškai pasakojimas ramus, tik-
roviškas, tačiau įžvalgesnis skaityto-
jas greit suvoks, jog tai farsas, turin-
tis juodosios komedijos elementų.

,,Kaip visada žavi stulbinanti ati-
da ir pastabumas, su kuriais autorius
fiksuoja detales, šia prasme jam pri-
lygstantį rašytoją vargiai rasi. Esa-
ma romane ir kiek makabriškos mis-
tikos ir fantasamgorijos, ir netgi far-
so elementų – ir vis dėlto rašytojo pa-
pasakota jo amžininko ir bendraam-
žio istorija ir gyvai, ir psichologiškai
tiksliai atspindi egzistenciškai absur-
diško vaizduojamo laiko panoramą”,
– rašo apie knygą žinomas Lietuvos
poetas Antanas A. Jonynas.

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
perkant, prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

,,Pjūti fjūūt! arba Netiesų dvaras”

Vyčių choras maloniai kviečia  
vyrus ir moteris, mėgstančius dainuoti 

lietuviškas dainas, giedoti giesmes, 
įsijungti į choro gretas.

Repeticijos vyksta ketvirtadieniais nuo 7:30 val. v. 
adresu: 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Kreiptis tel.: 708-945-4910 (Aušra) arba 

rašyti: vyciuchoras@yahoo.com

IIõõ LLiieettuuvvooss VVyyççiiûû
vveeiikkllooss
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,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokite,

pirkite ir skaitykite
,,Draugą”!

www.draugas.org

A † A
ALBERTAS ADOMĖNAS

Po ilgos ligos mirė 2008 m. kovo 21 d., Bridgeview Healthcare
Center, sulaukęs 93 metų amžiaus.

Jo tėvai buvo a.a. Mykolojus ir Aguotė Adomėnai ir jis gimė
Rygoje, Latvijoje.

Nuliūdę liko: žmona Elena (Giedraitytė), svainė Kastulė Stumb-
rienė bei giminės, draugai ir pažįstami. Jį sutiko amžinybėje a.a.
sesuo Marija ir a.a. brolis Teofilius.

Po karo a. a. Albertas emigravo iš Vokietijos į JAV, apsivedė jo
mylimą Elenutę ir gyveno daug metų  Bridgeport, Chicago, IL. Jis
dirbo  Beltone Electronics kompanijoje.

Atsisveikinimas ketvirtadienį, kovo 27 d. nuo 4 val. p.p. iki 9  v.
vak. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.,
Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 28 d. Iš laidojimo namų
velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių a.a. Albertas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

A † A
JOLANTA MIKŪNIENĖ

MIKULSKYTĖ

Mirė 2008 m. kovo 18 d. New Orleans, LA.
Gyveno Palos Heights, IL.
Gimė Lietuvoje, Kaune
Nuliūdę liko: duktė  Daiva Repond su vyru Jose; anūkai  Aras

ir Alma; pusseserė Aldona Juodvalkienė su šeima; kiti giminės
Lietuvoje.

A. a. Jolanta buvo žmona a. a. Vytauto
Velionė pašarvota antradienį, kovo 25 d. nuo 4 v. p.p. iki 8 val.

vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemonte, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 26 d. 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a.
Jolanta bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti „Vaiko vartai į mokslą” arba
„Našlaičiams”.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Brangiam kolegai
A † A

SIGITUI MIKNAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai JANINAI,
sūnui VYTAUTUI, dukrai RŪTAI, jų šeimoms bei
giminėms ir kartu liūdime netekę mielo kolegos.

Buvę Pabaltijo universiteto auklėtiniai

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad mūsų mylimas tėtė,
senelis ir prosenelis

A † A
ČESLOVAS RAMANAUSKAS

paliko šį pasaulį 2008 m. kovo 18 d. Dabar jis kartu su savo myli-
ma žmona a. a. Erna.

Česlovas gimė 1925 m. balandžio 11 d. Ukmergėje. Tėvas
Jurgis Ramanauskas nematė savo jauniausio sūnaus, nes jau bu-
vo miręs. Mama Apolonija (Paulavičiūtė) Ramanauskienė augino
6 vaikus: Jadvygą, Oną, Pauliną, Bronių ir Teklę.

Česlovo sveikata nuo gimimo buvo silpna ir laikai buvo
sunkūs, tai tik jo nepasiduodama dvasia stiprino jį. Vėliau dažnai
prisimindavo kaip buvo nuostabu bėgti prie Šventosios upės.
Vėliau tas pats stiprumas ir nusistatymas vedė jį saugiai per
visus sunkius laikus. Po karo, 1947 m. vedė Erną Italijoje. Po to
atsidūrė Buenos Aires, Argentinoje. Augino 2 sūnus: Ricardo ir
Roberto. Dirbo metalo oro vamzdžių (sheetmetal duct work)
statyboje – planavo ir statė fabrikuose. 1964 m. persikėlė į
Chicago. Ilgus metus buvo Cook County School of Nursing Food
Stores manager. Darbdaviai labai pasitikėjo ir vertino  Česlovo
darbštumą ir supratimą darbo reikaluose. 1995 m. užbaigė dar-
bus  ir persikėlė į Hot Springs, AR, gyventi prie sūnaus Roberto.
Roberto žmonai Vilijai mirus, jie persikėlė  gyventi į Kirkland,
WA, Ricardo šeimą, nes jo sveikatai buvo reikalinga globa. Po
Ernos  2008 m. sausio 14 d. mirties, sveikata silpnėjo ir  širdis
nebegalėjo išsilaikyti.

Velionis  buvo pašarvotas kovo 24 d. nuo 6 v.v. iki 8 v. v.
Barton Family Funeral Services, Kirkland WA.

Laidotuvės kovo 25 d. Šv. Mišios aukojamos Holy Family
Church, Kirkland, WA, 10 v. r. Po Mišių a.a. Česlovas palaidotas
Holy Rood Cemetery, Shoreline, WA.

Nuliūdę liko: sūnus Roberto, sūnus Ricardo su Aušrele;
anūkė  Saulutė ir Matt Wright, proanūkiai  Gavin, Ephraim ir
Felicity; anūkė Skaidrė ir Jody Brown, proanūkiai – Eion, Grace
ir Christopher.

Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, kurie paleng-
vina šias mums sunkias valandas.

Liūdinti šeima

Gerbiamam ir tauriam skautininkui
A † A

v. s. fil. SIGITUI MIKNAIČIUI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame nuoširdžią
užuojautą žmonai JANINAI, sūnui VYTUI ir dukrai
RŪTAI su šeimomis bei visiems artimiesiems.

Vyro, tėvelio, senelio bei prosenelio netekties
skausmą tesumažina šviesus Jo prisiminimas.

Lietuvių skautų sąjungos Seserijos vadija

Mylimo tėvelio
A † A

HENRIKO JOHANSONO

netekus, gilią užuojautą reiškiame sūnui LINUI su
MILDA ir visai šeimai. Linkime amžinos ramybės ir
kartu liūdime.

Union Pier Lietuvių draugija

PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee  iiiirrrr   sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee  ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!         
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SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

Antanas Adomaitis, gyvenantis Manchester,  CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Jonas Krutulis, gyvenantis Oak Lawn, IL, kartu su metiniu
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Pranas Zaranka, gyvenantis Livonia, MI, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Juan Leonikas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Dana Naikauskas, gyvenanti Winston, ON, Canada, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 85 dol. auką. Esame
labai dėkingi už Jūsų dosnumą.

Kostas  Bruzas, gyvenantis Homewood, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.
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�A. a. dr. Algirdas Maciūnas mi-
rė kovo 22 d. McLaine, Virginia. Lai-
dotuvės vyks Čikagoje kovo 29 d.
Apie jas bus pranešta vėliau.

�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 24 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.

�Los Angeles Dramos sambūris
atveža į Čikagą dviejų veiksmų kome-
diją ,,Reikia arklio.” Spektaklis puikus,
artimas šio meto lietuvio širdžiai,
nuoširdus bei suprantamas dabartinio
meto Lietuvos miesto gyvenimas.
Spektaklis įvyks balandžio 6 d., sek-
madienį, 2 val. p.p. Jaunimo centre.
Bilietus (kaina 20 dol.) galėsite nusi-
pirkti prie įėjimo.  Jaunimui iki 10 m.
– nemokamai. Bilietus galima įsigyti iš
anksto siuntinių persiuntimo įstaigoje
,,Atlantic Express”, įsikūrusioje šalia
,,Seklyčios.”  

�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.

�ŠALFASS senjorų vyrų krepši-
nio turnyras (per 35 m. amžiaus)
įvyks Elizabeth, NJ š.m. balandžio 5
d. nuo 9 val. r. iki 7 val. v. Varžybos
vyks Dr. Albert Einstein Academy
,919 North Broad St., Elizabeth, NJ
07208. Veteranų krepšinio turnyrą
rengia ,,Liepsnos” sporto klubas. Po
varžybų vyks apdovanojimai ir va-
karonė Šv Petro ir Povilo parapijos
salėje, 216 Ripley Pl., Elizabeth, NJ
07206. Visas komandas, norinčias
dalyvauti šiame turnyre, prašome
registruotis tel.: 732-713-5108  (Žilvi-
nas Bublys) arba el. paštu:

zilvis_bublis@yahoo.com 

�Los Angeles Šiluvos šventės
rengimo komitetas praneša, kad Šilu-
vos Marijos Apsireiškimo 400 metų
jubiliejus Los Angeles bus švenčia-
mas  š. m. gegužės 4 d., sekmadienį,
3:30 val. p.p. Our Lady of the Angels
katedroje, 555 Temple St. Los An-
geles. Pagrindinis šv. Mišių celebran-
tas – Kauno metropolitas arkivysku-
pas Sigitas Tamkevičius. Laukiama
prelato Ed. Putrimo bei kitų svečių.
Kviečiame visus susijungti bendroje
maldoje, taip parodydami Los Ange-
les lietuvių gyvastingumą ir ištikimy-
bę savo tikėjimui bei Mergelei Mari-
jai. Pripildykime katedrą savo malda.
Po Mišių iškilminga vakarienė Šv.
Kazimiero parapijos salėje. Informa-
ciją teikia Marytė Newsom tel.: 310-
553-2836 ir Šv. Kazimiero parapijos
raštinė tel.: 323-664-4660.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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
federacijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Išeivijos lietuvių kata-
likų sielovados delegatūroje 1 Resurrection Rd.,Toronto ON, M9A 5G1, Ca-
nada Tel.: +1-416-233-7819; Fax: +1-416-233-5765; putrimas@sielovada.org
admin@sielovada.org

VILNIUJE UŽSIENIO LB ATSTOVAMS 
PRISTATYTA  LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO DAINŲ

ŠVENTĖS ,,AMŽIŲ SUTARTINĖ” PROGRAMA
Tautinių mažumų ir išeivijos de-

partamentas kartu su Lietuvos liau-
dies kultūros centru ir Kultūros dar-
buotojų tobulinimosi centru užsienio
lietuvių bendruomenių atstovams bei
meno kolektyvų vadovams surengė
seminarą, kurio pagrindinė tema –
2009 metų Lietuvos Tūkstantmečio
dainų šventė, pasirengimas ir dalyva-
vimas joje. Renginyje dalyvavo 29
atstovai iš Argentinos, Australijos,
Baltarusijos, Didžiosios Britanijos,
Ispanijos, JAV, Lenkijos, Ukrainos ir
kitų valstybių. Kovo 21d. seminaro
dalyviams informaciją ir Dainų šven-
tės repertuarą pristatė Lietuvos liau-
dies kultūros centro ir Dainų šventės
direktorius Saulius Liausa, Folkloro

dienos kūrybinės grupės vadovės pa-
vaduotoja Jūratė Šemetaitė, Lietuvos
chorų sąjungos prezidentas, Dainų
dienų meno vadovas prof. Vytautas
Miškinis, Vilniaus pedagoginio uni-
versiteto docentė, Šokių dienos meno
vadovė Laima Kisielienė. 

Susitikimo metu mėgėjų meno ko-
lektyvų vadovai, bendruomenių ats-
tovai domėjosi Dainų švenčių tradici-
jomis, dalinosi įspūdžiais, patirtimi,
užmezgė glaudesnius tarpusavio ry-
šius.

Kultūros informacijos poskyris
Eglė Ladigienė

Tel. (8-5)261 47 63
El.p. egle.ladigiene@llkc.lt

2008m. rugpjūčio 24 d, – rugpjūčio 31d.
Neringos stovykloje, Vermonto valstijoje ruošiama

kūrybinė stovykla suaugusiems ,,Meno8Dienos”

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 metų iki pensiji-
nio amžiaus, praleisti 8 dienas Neringos miške. Stovykloje žiniomis pasi-
dalins ir praktinius užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai ir
rašytojai.  Programa – lietuvių kalba. Numatomi užsiėmimai:

• grafika, popieriaus menas, knygrišyba, batika, kaligrafija, tipografi-
ja, piešimas, tapyba, akvarelė, keramika

• tautodailė – juostos, verbos, margučiai
• sidabro, gintaro ir pusbrangių akmenų juvelyrika
• skaitmeninė fotografija ir juodai-baltų nuotraukų ryškinimo labo-

ratorija   
• poezija
• siuvimo pamokėlės
• mezgimas virbalais ir vašeliu    
• gėlių puokštės/ikebana ir aplinkos menas
• kūrybinė išraiška – šokis, joga  
Kiekvieną vakarą vyks teminės vakaronės. Daugiau informacijos:

Neringos tinklalapyje: www.neringa.org

Nuotraukoje: Meno8Dienos dalyviai Neringoje 2007 m.


