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Simon Wiesenthal centras Izraelyje skelbia, kad D. Levin laiške prezidentui Valdui Adamkui
teigia, jog Lietuvos padėka jam neteko prasmės.

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) –
Izraelio istorikas, buvęs antinacinio
pasipriešinimo Lietuvoje dalyvis Dov
Levin grąžino Lietuvos jam pareikštą
padėką, protestuodamas prieš Lietu-
vos teisėsaugos siekį apklausti jo ben-
dražygį.

Buvusių nacių ir jų kolaborantų
paieškomis bei pasmerkimu užsii-
mantis Simon Wiesenthal centras Iz-
raelyje skelbia, kad D. Levin laiške
prezidentui Valdui Adamkui teigia,
jog Lietuvos padėka jam neteko pras-
mės po Generalinės prokuratūros

sprendimo tirti buvusio bendražygio,
partizano Yitzhak Arad galimą daly-
vavimą civilių asmenų ir Lietuvos
laisvės kovotojų žudyme.

Padėką D. Levin už dalyvavimą
pasipriešinime naciams tuometinis
prezidentas Algirdas Brazauskas
pasirašė 1993 m., minint 50-ąsias žy-
dų genocido Lietuvoje metines.

Kaune gimęs D. Levin, kuriam
dabar 80, prasidėjus Antrajam pasau-
liniam karui ir naciams okupavus
Lietuvą, atsidūrė Kauno gete. 1943
m. D. Levin šeima buvo išvežta į

Štuthofo koncentracijos stovyklą, o
jam pavyko pabėgti iš geto ir prisi-
jungti prie sovietų partizanų gru-
puotės ,,Mirtis okupantams” Rūdi-
ninkų girioje. 1945 m. D. Levin išvy-
ko iš Lietuvos į besikuriančią Izraelio
valstybę.

Lietuva praėjusiais metais krei-
pėsi į Izraelį, prašydama įteikti pra-
nešimą apie įtarimą dalyvavus civilių
asmenų ir Lietuvos laisvės kovotojų
žudyme Holokausto aukų ir didvyrių
atminties organizacijos ,,Yad Vash-
em” (Izraelis) buvusiam direktoriui
Yitzhak Arad.

Y. Arad yra įtariamas dėl Antrojo
pasaulinio karo metais nacių oku-
puotoje Lietuvoje ir pokario metais
jam tarnaujant sovietų NKVD gali-
mai padarytų nusikalstamų veikų,
vertintinų kaip nusikaltimai žmo-
niškumui prieš Lietuvos gyventojus.
Vokietijai 1941 m. užėmus Lietuvą,
Y. Arad prisidėjo prie sovietų partiza-
nų būrio, vėliau tarnavo sovietų rep-
resinėje NKVD struktūroje. Po karo
atvykęs į Izraelį jis tarnavo kariuo-
menėje, 1972 m. pasitraukė į atsargą
ir tapo istoriku, besispecializuojančiu
holokauste.

Atsistatydina
švietimo ir
mokslo ministrè

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) –
Švietimo ir mokslo ministrė Roma
Žakaitienė parašė atsistatydinimo
pareiškimą. Premjeras Gediminas
Kirkilas pirmadienį sakė dar neapsis-
prendęs, ar pareiškimą patenkinti.
Pasak jo, dėl pasitraukimo R. Žakai-
tienė apsisprendė asmeniškai.

,,Daug kam sunku dirbti, įskai-
tant ir mane, šioje Vyriausybėje. Visi
žmonės turi savo ribas”, – opozicinių
partijų spaudimą valdantiesiems api-
būdino premjeras, teigiantis, kad mi-
nistrė neturinti pagrindo trauktis, o
jai reiškiami priekaištai esą tik siekis
susirinkti politinių taškų prieš rin-
kimus. Premjero teigimu, dar neaiš-
ku, kam atitektų R. Žakaitienės vie-
ta, jei jis patenkintų jos atsistatydini-
mo prašymą.

Pati R. Žakaitienė teigia pasi-
traukianti dėl Seime svarstomų
sprendimų. Esą Seimas, svarstantis
siūlymus mokytojų atlyginimus kelti
labiau, nei numato Ilgalaikė mokyto-
jų atlyginimų kėlimo programa, su-
kelia tolesnius neramumus švietimo
sistemoje. R. Žakaitienė taip pat tei-
gia nenorinti būti atsakinga už tai,
kas gali būti po balandžio 12 d., kai
profesinės sąjungos renkasi į suva-
žiavimą. ,,Manau, kad teisingas bus
sprendimas trauktis iš ministrės
pareigų”, – sakė R. Žakaitienė, kuri
viliasi, kad toks žingsnis ,,tam tikras
įtampas gali sumažinti”.

51 metų R. Žakaitienė Švietimo
ir mokslo ministerijai vadovauja nuo
2006 m. liepos.

Lietuva siekia, kad bùtû
îvertintas ir stalinizmas

Vilnius, balandžio 7 d. (Alfa.lt) –
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas pradės kasmetines
NATO krizių valdymo pratybas, per
kurias pareigūnai mokysis valdyti di-
deles nelaimes.

Pagal įvadinį pratybų scenarijų

Telšių apskrityje bus įvykdytas taria-
mas teroro aktas, kurio metu bus
nutrauktas elektros energijos tieki-
mas Žemaitijos regiono gyventojams
ir padaryta didelių materialinių
nuostolių. Pratybų metu bus tikrina-
mos ir vertinamos civilinės saugos

įstaigų informacijos mainų ir spren-
dimų priėmimo procedūros reaguo-
jant į didelį atgarsį visuomenėje tu-
rinčius įvykius Telšių apskrityje. Šio-
se pratybose dalyvaus Lietuvos nuo-
latinės atstovybės prie NATO ir kitų
valstybės įstaigų specialistai.

•Sveikatos klausimais.
Pasaulinė sveikatos die-
na (p. 2)
•Kam naudingas V.
Adamkaus autoriteto
griovimas? (p. 3, 8)
•Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijos 100-metis
(I) (p. 4)
•D. Navickienė: Atsisa-
kyti užnugrio būtų ne-
protinga (p. 5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Juozapėlis (4) (p. 9)
•Suaugusiųjų įkrikščio-
ninimas (p. 10)

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) –
Briuselyje prasidėjusiuose viešuo-
siuose svarstymuose dėl totalitarinių
režimų įvertinimo Europos Sąjungos
(ES) lygiu Lietuva sieks Europos Ko-
misijos (EK) pritarimo jos parengtam
veiksmų planui, kaip ES šalyse įgy-
vendinti totalitarinių režimų nusi-
kaltimų vertinimo procesą. Lietuva
siekia, kad, įvertinant totalitarinių

režimų nusikaltimus, nuošaly nebūtų
paliekamas stalinizmas.

„Tai nėra dar viena eilinė konfe-
rencija, tai yra didelio kelio Europos
sąmonėje bei jos struktūrose pradžia.
Briuselyje privalo būti įsteigtos insti-
tucijos, kurios įtvirtintų žinojimą
apie totalitarinių režimų įvykdytus
nusikaltimus, kad Europos padangėje
tai nebepasikartotų”, – sakė Lietuvos
derybų dėl totalitarinių režimų nusi-
kaltimų įvertinimo ES lygiu vadovas
Seimo narys Emanuelis Zingeris.

Pirmą sykį ES istorijoje vyks-
tančius viešuosius svarstymus su-
rengė komisaro Franc Frattini va-
dovaujamas EK generalinio teisingu-
mo, laisvės ir saugumo direktoratas.
Juose dalyvauja daugiau kaip 100
specialistų. 2007 m. ES Teisingumo ir
vidaus reikalų taryboje buvo svars-
tomas pamatinio sprendimo projek-
tas, kuriame ES valstybėms narėms
buvo numatyta pareiga kriminali-
zuoti nusikaltimus, susijusius su ra-
sizmu ir ksenofobiją. Šis projektas
apėmė nacizmo nusikaltimus, nuoša-
lyje paliekant stalinizmą.

Skulptūra Stalinui Grūto parke.
Andriaus Petrulevičiaus nuotr.

Izraelio istorikas atsisakè
Lietuvos padèkos

NATO pratybose Lietuva mokysis valdyti nelaimes



2 DRAUGAS, 2008 m. balandžio 8 d., antradienis

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v.

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
užtikrinamas

Pasaulinė sveikatos diena
GYD. O. RADZEVIÇIENÈ

Pasaulinė sveikatos organizacija
(PSO) – tai Jungtinių Tautų organi-
zacijos padalinys tarptautiniu lygiu
prižiūrintis visuomenės sveikatą,
kovojantis su užkrečiamomis ligomis,
organizuojantis pagalbos tiekimą
ugdant nacionalinės sveikatos apsau-
gos tarnybas. Pagal PSO konstituciją,
organizacijos misija – siekti aukščiau-
sio sveikatos lygio visose pasaulio val-
stybėse.

Organizacija įkurta 1948 m.
balandžio 7 dieną. Pagrindinė jos
būstinė – Ženevoje. Šiuo metu PSO
priklauso 193 valstybės, tarp jų 186
yra Jungtinių Tautų narės. Lietuva
yra šios organizacijos narė nuo 1991
metų lapkričio 25 dienos ir kartu su
52 valstybėmis priklauso Europos
regioniniam biurui.

Visos PSO valstybės įsipareigojo
iki 2015 metų sumažinti vaikų mir-
tingumą, pagerinti motinystės ap-
saugą, sustiprinti kovą su ŽIV (žmo-
gaus imuno deficito virusu), maliarija
ir kitomis užkrečiamomis ligomis.

Pasaulinė sveikatos diena šven-
čiama kasmet balandžio 7 dieną. Die-
na švenčiama siekiant supažindinti
visuomenę su tam tikromis su sveika-
ta susijusiomis temomis, šitaip api-
brėžiant PSO prioritetines sritis. Šių
metų Pasaulinės sveikatos dienos
tema — ,,Apsaugokime visuomenės
sveikatą nuo klimato pokyčių kelia-
mų pavojų’’.

Mūsų planetoje pamažu jaučia-
mas atšilimas, sukeliantis pavojų
žmonių sveikatai. Atmosferos atši-
limą didele dalimi įtakoja planetos
gyventojų elgesys. Jei tai paliks ne-
kontroliuojama, žmonija patirs dide-
les nelaimes, ligas ir mirtis. Ypač pa-
daugės užkrečiamų, ypač mirtinų,
ligų, kurių atsiradimas ir paplitimas
sąlygojamas klimato sąlygų. Jos gali
atsirasti tose vietose, kur paskutiniu
metu nebuvo registruojamos arba
buvo sutinkami tik jų pavieniai atve-
jai. Daug žmonių gali mirti nuo per
didelio karščio, ištikus ,,karščio
smūgiui’’, sutrikus širdies kraujagys-
lių sistemos veiklai.

Daugelyje pasaulio vietų gyven-
tojai priverstinai bus iškeldinti iš jų
gyvenamosios vietos, pakilus van-

dens jūros lygiui ir prasidėjus saus-
roms ir badui. Klimato pokyčiai skir-
tingai paveiks gyventojus, esančius
įvairiose geografinėse zonose. Be to,
tai priklausys nuo šalies išsivystymo
ir pragyvenimo lygio, išsilavinimo,
sveikatos apsaugos infrastruktūros.
Klimato pasikeitimas ryškiau palies
labiau pažeidžiamas gyventojų gru-
pes: labai jauno amžiaus, senyvo am-
žiaus, silpnos sveikatos, neturtingų ir
atskirtų kraštų gyventojus. Neigiamą
klimato įtaką stipriau patirs mažų
salų ir kalnų rajonai, bet didžiausias
smūgis bus suduotas išsivysčiusioms
pasaulio šalims dėl plačiai išvystytos
pramonės, energetikos, transporto ir
su tuo susijusių didelių teršalų kiekio.

Yra priimta daugybė priemonių
siekiant sumažinti klimato pasikeiti-
mo poveikį žmonių sveikatai. Turi
būti įvesta griežta sausumos ir van-
dens telkinių sanitarinė kontrolė,
saugus maistas, savalaikė vakcinaci-
ja, griežta užkrečiamų ligų apskaita
ir kontrolė, taip pat numatyti koor-
dinuoti veiksmai stichinių gamtos
nelaimių atvejais. Labai svarbu yra
sumažinti transporto priemonių tar-
šą atmosferoje, todėl tuo tikslu kuria-
mi nauji, maži automobiliai, taip pat
ieškoma būdų vietoj įprastinio kuro
naudoti vandenilio dujas, elektros
energiją, taip pat mišraus tipo dega-
lus, taip sumažinant teršalų kiekį.

Kai kurios numatytos priemonės
turi tiesioginį teigiamą poveikį svei-
katai, pvz., plačiai propaguojama
naudoti dviračius ir visuomeninį
transportą, tuo sumažinant automo-
bilių skaičių ir teršalų kiekį, tuo pa-
čiu pagerinant kvėpuojamo oro koky-
bę ir apsaugant kvėpavimo takus nuo
kenksmingų medžiagų poveikio. Be
to, naudojant dviračius ir visuome-
ninį transportą, padidėtų žmonių
fizinis aktyvumas, tuo pačiu sumažė-
tų nutukusių žmonių skaičius ir su
tuo susijusios ligos ir ankstyvos mir-
tys. Kuo greičiau šios priemonės bus
įgyvendintos, tuo bus ryškesnis
teigiamas poveikis sveikatai.

Šios programos turi būti diegia-
mos pasauliniu mastu, atkreipiant
ypatingą dėmesį į aukštos rizikos
grupes. Turi būti išvystytas platus
bendradarbiavimo tinklas tarp vals-
tybių, vyriausybių, nevyriausybinių
organizacijų, taip pat tarp profesinių
sąjungų bei bendruomenių priimant
sprendimus dėl miestų plėtros, trans-
porto išvystymo, energetikos, maisto
pramonės, sausumos ir vandens tel-
kinių naudojimo.

Mokslininkai prognozuoja katas-
trofišką klimato pasikeitimą, jei pla-
netos temperatūra pastoviai kils. Rei-
kalinga imtis veiksmų dabar, nes tik
veiksmingas šių problemų išsprendi-
mas gali stabilizuoti klimatą ir sustab-
dyti su klimatu susijusių ligų plitimą.

Saugokime ir stiprinkime svei-
katą kartu!

2008 metų nemokama akcija
Lietuvoje (II dalis)

PANEVĖŽYS

VŠĮ Panevėžio apskrities ligoni-
nės konsultacijų poliklinikoje (On-
kologijos skyriuje) jau šešti metai
atliekamas mamografijos tyrimas
moterims iš Anykščių, Kupiškio,
Rokiškio, Biržų, Panevėžio ir Pas-
valio rajonų. Pernai buvo patikrin-
tos 8 moterys iš Panevėžio pataisos
namų, kurioms buvo nuo 50 iki 69 m.
Jas atlydėjo apsauga, apžiūra praėjo
be jokių problemų. Pati tą rytą buvau
atvykusi į Panevėžį iš Vilniaus.

Pernai mamografijos aparatas
buvo sugedęs, dabar jis jau sutai-
sytas, prie taisymo prisidėjo ir orga-
nizacija ,,Lithuanian Mercy Lift”.
Kitą taisymo išlaidų dalį žadėjo su-
mokėti Panevėžio ,,Rotary” klu-
bas.

Šiais metais bus atliekamos ma-
mografijos tuose pačiuose rajonuose,
bet tyrimas bus atliktas jau 300 mo-
terų. Pagelbėti sutiko energingas vyr.
gydytojas Česlovas Gutauskas kartu
su Onkologijos klinikų vadove dr.
Ramune Paliokaite. Prieš man iš-
vykstant jau skambino iš Adomynės
kaimo ir klausė, ar vyks LML akcija,
nes pernai dėl sugedusio aparato ne
visos moterys turėjo galimybę pasi-
tikrinti.

Ačiū Jums, mūsų LML rėmėjai.
Be Jūsų aukų nebūtų galima tęsti
šios krūtų vėžio prevencijos ir pro-
filaktikos darbo. Ar vertinamos mū-
sų pastangos? Be abejo, nes ligoninės
darbuotojai papildomai dirba šešta-
dieniais gražiausiu Lietuvoje laiko-
tarpiu – balandžio ir gegužės mėne-
siais. Pasirūpinama atvežti moteris į
polikliniką savivaldybės transportu,
kartais – geltonu mokykliniu auto-
busėliu.

ALYTUS

Nors visoje Lietuvoje yra nema-
žai mamografijos aparatų, nėra dar-
buotojų, kurie kvalifikuotai galėtų
patikrinti moteris. Vienas pavyzdys
yra Marijampolės ligoninė. Manęs
klausia, kodėl neorganizuojame ak-
cijos Marijampolėje? Prieš 10 m.
jiems buvo padovanotas mamografas,
kurį per LML parūpino kraštietis dr.
K. Bobelis. Aparatas ten stovi, labai
retai padaroma viena kita mamogra-
ma. Ar negalėjo per tą laiką ar vyr.
gydytojas, kuris dabar yra SAM mi-
nistras, pasirūpinti, kad būtų ra-
diologas, techninė pagalba? Taip ir
stovi beveik nenaudojamas mamog-
rafas. Skriaudžiamos savo miesto
moterys.

Patikrinusi statistiką ieškojau,
kur geriausiai mažesniuose mieste-
liuose atliekamas krūtų prevencijos
darbas, ir parašiau Alytaus ligoninei
laišką. Atsiliepimą gavau kitą dieną,
man paskambino Alytaus polikli-
nikos direktoriaus pavaduotoja. Sa-
kė, kad už kelių dienų bus Vilniuje, ir
teiravosi, kur būtų galima susitikti.

Už kelių dienų su greituoju au-
tobusiuku išdundėjau į Alytų. Susi-
tikau su poliklinikos darbuotojais,
nuvažiavome į netoli Alytaus esan-
čią S. Kudirkos apskrities ligoninę.
Susipažinau su radiologe–mamologe

ir techniniais darbuotojais. Visi sakė
esą patenkinti nauja dvasia jų mies-
telyje.

Projekto pavadinimas –
,,Krūties vėžio prevencija ir

ankstyva diagnostika”

Projekto pradžia – gegužės 1 d.,
pabaiga – birželio 15. Projektą įgy-
vendinti padės Alytaus poliklinikos,
Alytaus apskrities PSP centrų šei-
mos gydytojai, gydytojai terapeutai,
akušeriai–ginekologai, Alytaus apsk-
rities S. Kudirkos ligoninės radiolo-
ginio skyriaus darbuotojai. Organiza-
cijos vadovas – gydytojas Artūras Va-
siliauskas, projekto vadovė – gydy-
toja Adelė Dimšienė. Numatoma pa-
tikrinti moteris iš Alytaus apskri-
ties: iš Lazdijų, Varėnos, Druskinin-
kų ir Alytaus rajonų. Projektas jau
reklamuojamas. Pažadėjau, kad ban-
dysiu per patikras apsilankyti, ste-
bėti, kaip vyksta naujas projektas.

VILNIUS

Jau šeštus metus bendraujame
su Vilniaus universiteto Onkologijos
institutu, vadovaujamu direktoriaus
Konstantino Povilo Valucko.

Nukelta į 9 psl.
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,,Vilties popiežius”
atvyksta į Ameriką

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Populiarioji žiniasklaida dar labai mažai skelbia apie Popiežiaus
Benedikto XVI kelionę į JAV, nors pats įvykis jau čia pat – balan-
džio 16-20 dienomis. Gražios išimtys yra katalikų savaitraštis

,,Our Sunday Visitor” ir Kolumbo vyčių žurnalas ,,Columbia”, šiam įvy-
kiui jau skyrę pagarbų dėmesį. Štai jau žinoma popiežiaus kelionės gra-
fikas. Balandžio 16 d. 10:30 val. ryte Baltuosiuose rūmuose popiežių pri-
ims JAV prezidentas George Bush ir jo žmona Laura. Tos pačios dienos
vakare 5:45 val. įvyks pamaldos ir susitikimas su JAV vyskupais Nekaltojo
prasidėjimo bazilikoje Washington, DC. Balandžio 17 d. 10 val. ryte šv.
Mišios Nationals Park stadione, irgi Washingt, DC. 5 val. po pietų Catholic
University of America patalpose popiežius skaitys pranešimą JAV kata-
likų pedagogams ir auklėtojams.

Balandžio 18 d. 10:45 val. ryte popiežius kalbės Jungtinėse Tautose
New York mieste. Kitą dieną 9:15 val. ryte jis atnašaus šv. Mišias šv. Pat-
riko katedroje New York mieste, o vėliau, 4:30 val. po pietų, susitiks su
katalikišku jaunimu šv. Juozapo seminarijoje Yonkers mieste. Balandžio
20 d. 9:30 val. ryte numatomas apsilankymas ,,Ground Zero” vietoje.
Pagaliau, tos pačios dienos popietę, 2:30 val. popietų popiežius atnašaus
šv. Mišias Yankee stadione, Bronx rajone, New York mieste.

Kai popiežius Jonas Paulius II 1979 m. pirmą kartą lankėsi Ameri-
koje, jam buvo tik 59 metai. Jo santykiai su tikinčiaisias ir visais kitais
žmonėmis buvo šilti, neformalūs, tiesiog užburiantys. Dabartiniam po-
piežiui jau 81 metai. Jis yra daugiau rezervuotas, mažiau dramatiškas.
Kai kurių stebėtojų nuomone, dabartinis popiežius yra daugiau daly-
kiškas, mąstantis, o ne demonstratyvus. Jau daugelį metų dabartinį po-
piežių pažįstantieji jį vadina ,,Teologijos Mozart”, nes jis sugeba iš karto
padiktuoti galutinę savo raštų redakciją taip, kaip Mozart tiesiogiai ir be
klaidų kurdavo savo muziką. Apie popiežių sakoma, kad jis kalba para-
grafais, galvoja skyriais, o knygas rašo iš karto, be jokių juodraščių. Be
gimtosios vokiečių kalbos popiežius dar moka italų, prancūzų, anglų, is-
panų, olandų ir lotynų kalbas. Jis taip pat šiek tiek moka portugalų kalbą
ir gali skaityti senovės graikų ir bibline hebrajų kalbomis.

Popiežius Benediktas XVI gimė 1927 m. pietrytinėje Bavarijoje, apie
15 mylių nuo Altottig miestelio, kuris garsus ten esančia Marijos šven-
tove. Jo tėvas buvo provincijos policininkas. Tik išėjęs į pensiją tėvas
pagaliau nusipirko sukrypusį namelį, be vandens ir be kitų patogumų,
nors elektrą jau turėjo. Augdamas būsimasis popiežius turėjo tik tris žais-
lus, įskaitant nusidėvėjusį meškiuką, bet niekada nesijautė vargdieniu.
Jis augo ir brendo griežtos disciplinos, bet mylinčioje šeimoje. Iš tėvų
išmoko nuolankumo ir pasiaukojimo.

Dabar popiežius Benediktas XVI yra Katalikų Bažnyčios galva ir va-
dovauja 1.2 milijardui tikinčiųjų. Kardinolas Joseph Alois Ratzinger
popiežium buvo išrinktas 2005 m. balandžio 19 d., jam jau esant 78 metų
amžiaus. Tai amžiumi seniausias popiežius per paskutinius 300 metų.
Prieš jį jau yra buvę 264 popiežiai, pradedant šv. Petru. Savo popiežiavi-
mo metu yra paskelbęs 563 asmenis palaimintaisiais ir 14 šventaisiais. Iki
šiol jau yra paskelbęs dvi enciklikas: vieną apie meilę, o kitą — apie viltį.
Dėl to dažnai yra vadinamas ,,Vilties popiežiumi”. Atvykimas į JAV bus jo,
kaip popiežiaus, aštuntoji tarptautinė kelionė už Italijos ribų.

Popiežius taip pat yra pasaulyje mažiausios nepriklausomos valstybės
– Vatikano miesto – galva. Vatikano plotas yra vos 109 akrai žemės. Daž-
nai aš mėgstu sakyti, kad Dainavos jaunimo stovykla su 226 akrais yra
bent du kartus didesnė už Vatikaną. Vatikano mieste gyvena 821 asme-
nys. Kiti 3,000 asmenų Vatikane tik dirba, bet gyvena už jo ribų. Popiežius
turi ir savo ,,kariuomenę”. Tai šveicarų gvardija, susidedanti iš 150 karei-
vių ir karininkų. Popiežius gyvena dešimties kambarių bute, kuris 2006
metais buvo iš pagrindų suremontuotas. Bute jis turi savo privačią 20,000
knygų biblioteką.

Popiežiaus kelionę Amerikoje bus galima sekti EWTN televizijos lai-
dose. Daugiau informacijos galima rasti internete adresu: www.ewtn.com.
Kelionė taip pat bus transliuojama ,,Relevant Radio” bangomis (www.rel-
evantradio.com). ,,Our Sunday Visitor” duoda ir popiežiaus Benedikto
XVI adresą (Vatican City State, 00120) bei jo el-pašto adresą: benedict-
xvi@vatican.va. Šį straipsnį baigiu ,,Our Sunday Visitor” išspausdinta
malda už Šventąjį Tėvą: ,,Viešpatie, amžinojo gyvenimo ir tiesos Šaltini,
suteik savo ganytojui popiežiui Benediktui drąsos, išminties, pažinimo ir
meilės dvasią. Ištikimai vadovaudamas kitiems tegul jis, apaštalo Petro
įpėdinis ir Kristaus vikaras, veda Tavo Bažnyčią ir visą pasaulį vienybės,
meilės ir taikos keliu. To prašome per Tavo Sūnų Viešpatį Jėzų Kristų,
kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.”

Kam naudingas Valdo
Adamkaus autoriteto

griovimas?
LEONIDAS DONSKIS

Jau senokai prasidėję aršūs puo-
limai prieš mūsų valstybės vadovą
nėra paprastas ir lengvai paaiškina-
mas reiškinys. Lietuvos Respublikos
Prezidentas neabejotinai yra gerbia-
mas žmogus, tad ir puolimai prieš jį
žiniasklaidoje yra specifiniai – niekas
nesiryžo (ir greičiausiai nesiryš) nu-
eiti taip toli, kad pasakytų, jog jis turi
kažkokių įtartinų asmeninių inte-
resų, gviešiasi kažko ar panašiai. Tad
ir čia išlieka aiški takoskyra tarp
Valdo Adamkaus ir mūsų politinės
klasės veteranų bei naujųjų perso-
nažų, pasirodžiusių politikos scenoje
po 1990-ųjų. Net ir atvirai jo ne-
mėgstantys komentatoriai iki to dar
nenusirašė ir nenusišnekėjo. Aki-
vaizdu, kad Prezidentui nieko nerei-
kia nei iš „Leo Lt”, nei iš „Mak-
simos”, nei iš „Gazprom”. Šioje vieto-
je Valdas Adamkus, kaip ir Vytautas
Landsbergis, yra tiesiog kitoje orbito-
je, lyginant su likusia mūsų politine
klase.

Toliausiai, kiek siekia mėginimai
sukelti įtarimus ir spėlionės, yra
mintys, jog Prezidentas gal turi „ske-
letą spintoje”, kaip sako amerikiečių
žurnalistai, t.y. kompromituojantį
biografijos faktą, pažeidžiamumą ir iš
jo išplaukiančią šantažo galimybę,
kuria meistriškai naudotųsi VSD
didelę įtaką turintys mūsų sistemos
veikėjai. Tarp tų abejonių ir nusi-
vylimų Prezidentu esama ir to, ko
lengvai nepaneigsi ir neatmesi. Bū-
čiau nenuoširdus, jei pats, būdamas
ištikimas Prezidento V. Adamkaus
gerbėjas, pasakyčiau, kad iki galo
suprantu absoliučiai visus jo pastaro-
jo meto veiksmus ir besąlygiškai pri-
tariu visiems jo pasisakymams. Gali
būti, kad jis žino kažką, ko nežinau
nei aš, nei kiti komentatoriai. Dar
labiau įtikėtina, kad jį varžo jo paties
principai. Kitas politikas nė nemirk-
telėjęs pasakytų, kas ką jam patarė
padaryti ar kas kokį dokumentą ir
kandidatūrą jam pakišo. Iš Adam-
kaus tokios „moralės” tikėtis never-
ta.

Dabartinė Adamkaus laikysena
tik jo visiškai nepažįstančiam žmogui
gali byloti apie tariamą naivumą ar
atotrūkį nuo tikrovės. Dar mažiau
įtikėtina atrodo jo klusnaus tarnavi-
mo vienam visą šalį užvaldžiusiam
klanui versija. Anaiptol ne todėl, kad
Lietuvoje nebūtų klanų – regis, nebe-
liko jokių abejonių, kad politinė mafi-
ja vienokiu ar kitokiu pavidalu čia
tikrai egzistuoja. Reikalas tas, kad
Adamkus yra ambicingas politikas,
kuris neleistų, kad su juo ką tinkama
darytų kokia nors jaunų sistemos
prasimušėlių grupuotė. Žmogus, ku-
rio reputacija tokia brangi jam pa-
čiam, niekada nesitaikytų su forma-
laus ir silpno šalies vadovo vaidme-

niu. Adamkaus mįslė veikiausiai slypi
kitur.

Jei žinai, kad viena aplinka yra
amorali, o kita morali, kad viena yra
piktavališka tau, o kita lojali ir gera-
noriška, tada rinkdamasis amoralius
ir ciniškus žmones, naikini pats save
ir visus savo principus. Dar daugiau –
tuo parodai, kad esi neišmintingas ir
gyvenimo pamokų neišmokęs žmo-
gus. Bet ką daryti tokiu atveju, jei ta
riba yra nusitrynusi ir jei tave „pa-
kišę” yra ir tie, kuriais tu ilgai ne-
abejojai? O ką, jei „blogiukai” ir „ge-
riukai” yra tarpusavyje susiję ir šiuo
metu tik laikinai, dėl konjunktūrinių
priežasčių susipriešinę arba įsivėlę į
retorinį karą? Jei visos būtos ir nebū-
tos nuodėmės yra viso labo tik besą-
lygiško pasitikėjimo patarėjais išraiš-
ka?

Ir apskritai, ką daryti ilgame-
čiam išeivijos visuomenės veikėjui,
kuris negali atsigabenti savo senosios
aplinkos ir tiesiog pagal apibrėžimą
privalo naudotis tais politinio žaidi-
mo ištekliais bei įrankiais, kurie yra
šalia jo? Susodinti į Prezidentūrą
savo draugus ir lojalistus, o ne siste-
mos žaidėjus, kurie tęs savo žaidimą
ir po jo ar net naudos jį kaip pasi-
šokėjimą tolimesnei karjerai? Ar taip
veikia politinė sistema ir ar ji leistų
tokius dalykus?

Taip, Adamkus tikrai tapo perne-
lyg priklausomas nuo aplinkos – nes-
varbu, geros, ar blogos. Pagunda slėp-
tis už autoritetingo ir garbaus žmo-
gaus, lošiant savo partiją ir įgyvendi-
nant savo slaptą ambiciją, pateikia-
mą kaip Prezidentūros oficiali pozici-
ja ar net šalies ateities projektas – ar
šita Prezidentūros ir jai artimų as-
menų veikimo logika netapo tikrąja
Adamkaus drama?

Žinoma, galima būtų teigti, kad
tai ne jo problema. Bet jei esi džentel-
menas (o Adamkus neabejotinai yra
vienas iš nedaugelio politikos džen-
telmenų Lietuvoje), nepradėsi minėti
kitų žmonių vardus ir pavardes ar
juolab teisinti visuomenei ne iki galo
suprantamus savo sprendimus „blo-
ga aplinka”. Belieka tik tylėti ir to-
liau dirbti savo darbą. Būtent tą ir
turiu omeny kalbėdamas apie Adam-
kaus principus, kurie greičiausiai jam
neleidžia „paaukoti” vieno ar kito jį
pakišusio patarėjo.

Gal kas nors sugebėtų įrodyti,
kad Adamkus ką nors pats žinojo apie
KGB sferos žmogų ir stambų Rusijos
karinio-pramoninio komplekso vei-
kėją Vladimirą Jakuniną, kuris buvo
apdovanotas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino Koman-
doro kryžiumi? Gal jis ką nors žinojo
apie kažkokį Mansurą Sadekovą,
kuriam išimties tvarka buvo suteikta
Lietuvos pilietybė? (Tik nepainio-
kime šitos istorijos su Jurijumi Bo-
risovu, kuris Rolandą Paksą visur
lydėjo, su juo tiesiogiai dirbo ir buvo
anaiptol ne aplinkos pakištas.) Keista
ir liūdna, kad vadinamasis aparatas
neprisiima atsakomybės už šiuos
viražus ir palieka Adamkų kilnia-
dvasiškai tylėti ir oriai skęsti.

Nukelta į 8 psl.

Pagunda slėptis už
autoritetingo ir garbaus
žmogaus – ar šita
Prezidentūros ir jai artimų
asmenų veikimo logika
netapo tikrąja
Adamkaus drama?
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DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ PARAPIJOS ŠIMTMETIS
(I dalis)

LIÙDA RUGIENIENÈ

Šiais 2008-taisiais metais Dievo
Apvaizdos lietuvių parapija South-
fielde švenčia ypatingą sukaktį –
parapija išgyveno net šimtą metų!

Parapija rengiasi ne vien šį, bet
kartu ir Šiluvos Marijos stebuklo 400
–tąją sukaktį paminėti. Iškilmingas
šv. Mišias balandžio 27-tą dieną 10:30
val. r., atnašaus kardinolas Adam
Maida, arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, prelatas Edmundas J. Putri-
mas, kun. Ričardas Repšys ir kiti
dvasininkai, bus suteikiamas Sutvir-
tinimo sakramentas. Tuoj po šv. Mi-
šių aukos rengiamos vaišės Kultūros
centre, nuotraukų paroda iš parapijos
gyvenimo.

Tokia reta proga – šimtą metų
parapija išlaikyta lietuvių pastan-
gomis – verčia ne tik pasidžiaugti, bet
ir pasidomėti parapijos istorija ir
parapijiečiais.

Pirmiausia reikėtų pastebėti,
kad Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
jos vardas keitėsi, ji buvo įsteigta šv.
Jurgio parapijos vardu. Nuo XIX a.
pabaigos, padidėjus emigracijai, po-
piežius Leonas XIII enciklikoje Im-
mortale Del liepia ,,rūpestingiau sau-
goti religines laisves tautinių ir
kalbinių mažumų, esančių svetima-
me krašte” (Liet. Enciklopedija). Šį
reikalą priminė Pijus X, Benediktas
XV, Pijus XI, Pijus XII, išleidę specia-
lią konstituciją ,,Exul Familia’’.

Jugtinėse Amerikos Valstijose
pirmieji tautines parapijas pradėjo
kurti vokiečiai Philadelphijoje, nuo
1868 metų Detroite lenkai, o lietuviai
kartu su lenkais nuo 1871 metų
Pennsylvanijoje.

Vystantis automobilių pramonei,
Detroite buvo darbų (Detroito miesto
centre Campus Martius aikštė buvo
viena judriausių kryžkelių visoje
JAV). Vis daugiau ir daugiau lietuvių
čia atvykdavo, atsirado poreikis
steigti lietuvišką parapiją. Kun. Ka-
zimieras Valaitis 1908 m. gavo vieti-
nio vyskupo leidimą kurti Šv. Jurgio
parapiją.

Kun. Valaitis gimė 1866 m. Šūk-
lių kaime, Vilkaviškio apskrityje,
mokėsi Marijampolės gimnazijoje,
kur buvo susibičiuliavęs su Vincu
Kudirka. Norėdamas išvengti tarny-

bos rusų kariuomenėje išvyko į JAV.
Detroite įstojo į lenkų kunigų semi-
nariją. Čia kun. Valaitis lenkus semi-
naristus mokė matematikos, litera-
tūros, lotynų kalbos, o pats studijavo
teologiją. Įsteigus Šv. Jurgio parapiją
buvo paskirtas klebonu, po ketverių
metų dėl silpnos sveikatos turėjo iš
šių pareigų pasitraukti.

Antanas Dainius 1973 m. parapi-
jos leidinyje rašo: ,,Maža medinė baž-
nytėlė buvo pastatyta 1908 metų pa-
vasarį, Westminster ir Cardoni gatvių
kampe. Ją 1909 metais pašventino
Detroito diocezijos vyskupas John S.
Foley. Mažas varpelis, įkeltas į baž-
nytėlės bokštą, vėliau buvo naudoja-
mas ir Didžiojoje bažnyčioje, parapi-
nėje mokykloje ir Dievo Apvaizdos
bažnyčioje. Gal jis ras vietą ir naujo-
joje bažnyčioje Southfielde.”

Po keleto metų mažojoje bažny-
čioje netilpo parapijiečiai, todėl buvo
pradėta statyti mūrinė ir didesnė
kun. Kazimierui Skrypkai klebonau-
jant. Pašventinta 1917 metais. Mūri-
nės bažnyčios statyba kainavo apie
90,000 dol. Pastačius naują bažnyčią
medinė buvo perkelta kiek toliau ir
pritaikyta vienuolių seselių gyvenimui.

XX a. pradžioje parapijos tarybų
neturėjo, taigi viskas priklausė nuo
klebono ir parapijos komitetų, o vyk-
dant statybas daug parapijiečių talki-
no. Medinės bažnyčios organizavimą
ir statybą vykdė Antanas Melnikaitis,
broliai Antanas ir Jurgis Salasevičiai,
Jonas Kasevičius, Vincas Šatulaitis,
Giedrys, C. Grigas (pirmasis parapi-
jos pirmininkas), Vėlyvis, Liškevičius,
Juozas Balnis, Bonaventūra Sugintas
(protokolų raštininkas), Jonas Bal-
čiūnas, Sitkauskas, Vincas Lenkaitis
ir kiti. Statant mūrinę bažnyčią prie
aukščiau minėtų komiteto narių
prisidėjo Barkauskai, Juozas Čižaus-
kas (parapijos pirmininkas mūrinėje
bažnyčioje), Butrimas, Perminas,
Vinelis ir daugelis kitų.

Klebonas K. Skrypka iš parapijos
pasitraukė 1919 metais. Klebono pa-
reigas perėmė kun. Fabijonas Ke-
mėšis, kuris buvo nepaprastai šviesi
asmenybė. Gimė 1879 metais Vesta-
pų kaime, Utenos apskrityje, o mirė
1954 metais Krasnojarsko srityje,
Sibire. Augo veiklioje lietuviškoje šei-
moje, turėjusioje įtakos visai apy-
linkei. Kunigas pradinį mokslą gavo
namuose, vėliau lankė Liepojos gim-
naziją, kurios nebaigęs įstojo į Kauno

kunigų seminariją. Čia priklausė
slaptai lietuvių kunigų draugijai,
skaitė klierikams referatus ir rengė
meno vakarus. Taigi nuo pat jaunų
dienų buvo drąsus ir energingas. Ko-
kioje tik parapijoje dirbo, ten pasi-
žymėjo gabiu organizavimu, visuo-
meniniais reikalais rašė įvairiems
laikraščiams, skatino lietuvius imtis
amatų ir prekybos, režisavo vaidini-
mus. Jo veržlumas dažnai užkliūdavo
kai kuriems dvasininkams, todėl vis
buvo iškeliamas į kitas parapijas.
Galiausiai dėl kliūčių iš rusų valdžios
ir vyresnių kunigų turėjo išvykti į
Škotiją, o už metų į JAV.

Amerikoje taip pat nenuleido
rankų. Redagavo Chicagoje ,,Drau-
gą”, sukūrė Amerikos Lietuvių Rymo
Katalikų Moterų Sąjungą, daug
energijos pašventė Lietuvos Vyčiams,
steigė skyrius, organizavo chorus,
dramos ratelius, vakarinius kursus,
bibliotekas. 1914 metais Chicagoje
sukvietė politinį katalikų suvažiavi-
mą, kuris įsteigė Tautos fondą lietu-
vių laisvės kovai paremti ir sudarė
Amerikos Lietuvių tarybą. 1915
metais kun. Kemėšis Bostone įsteigė
Lietuvių darbininkų sąjungą ir jos
laikraštį ,,Darbininką”. 1918 metais
buvo delegacijos, kuri lankėsi pas
prezidentą Woodrow Wilson Lietuvos
nepriklausomybės reikalais, nariu.

Atvykęs į Detroitą kun. Kemėšis
tuoj pat suorganizavo ALRK Moterų
Sąjungos 54-tą kuopą, atgaivino Lie-
tuvos Vyčius, suorganizavo blaivinin-
kus, rinko aukas Tautos fondui, pas-
tatė parapijos mokyklą, pritarė šv.
Antano parapijos žemės sklypo pir-
kimui, kuriam 1919 metais buvo
pažadėta 500 dol. Po trejų metų in-
tensyvaus darbo kun. Kemėšis paliko
Detroitą, toliau studijavo Katalikų
universitete Washingtone, kurį baigė
daktaro laipsniu, grįžo į Lietuvą ir
ten profesoriavo. Ištremtas į Sibirą,
kur ir mirė. Apie jo mirtį Amerikoje
sužinota tik po dviejų metų.

(Bus daugiau)Pirmosios Komunijos šventė Dievo Apvaizdos parapijoje, 2006 m. Kęstučio Šontos nuotr.

Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčios vidus — altorius.
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D. Navickienė: Atsisakyti JAV, Kanadoje ir kitur
gyvenančių lietuvių užnugario būtų neprotinga

Toliau tęsiame pasisakymus dėl
š. m. kovo pradžioje Lietuvos Res-
publikos Seimo sudarytos darbo gru-
pės, vadovaujamos Armino Lydekos,
pristatyto naujo LR pilietybės reika-
lus reglamentuojančio teisės akto.
Pagal jį asmenys, išvykstantys į JAV,
Kanadą, Lotynų Amerikos ir kitas ne
ES šalis, teisės išsaugoti dvigubą pi-
lietybę neturės. Paskutinėmis žinio-
mis, po kovo 27 d. įvykusio galutinio
darbo grupės narių balsavimo, būtent
toks projektas bus pateiktas LR Sei-
mui. Šį kartą apie naująjį įstatymo
projektą bei pasekmes JAV gyvenan-
tiems lietuviams kalbiname JAV LB
Tarybos pirmininkę Danguolę Na-
vickienę.

— A. Lydekos vadovaujama
Seimo grupė, neseniai pateikusi
naujausią Lietuvos pilietybės
įstatymo projektą, įsitikinusi,
jog parengtas geras kompro-
misas: ,,maksimaliai nustatytos
grupės asmenų, kuriems palieka-
ma teisė turėti dvigubą piliety-
bę”. Tačiau šiame kompromise,
atrodo, nėra vietos nė vienam
JAV, Kanados, Pietų Amerikos ar
Australijos lietuviui? Kaip Jūs
pakomentuotumėte šį naująjį
projektą ir Lydekos teiginį?

— Manau, kad šis projektas yra
žingsnis į gerą pusę, tik nesutinku,
kad Europos Sąjungos nariai turėtų
didesnę teisę išlaikyti dvigubą piliety-
bę negu JAV, Kanados, Australijos ir
Pietų Amerikos šalių piliečiai. Čia
jaučiasi diskriminacija ir prieš Ant-
rojo pasaulinio karo pabėgėlius iš
Lietuvos, t. y. antrabangius. Tuose
kraštuose įsikūrė daugiausia antro-
sios bangos emigrantų. Ne tik jie, bet
ir trečios bangos emigrantai, turintys
tų kraštų pilietybę, turėtų turėti tą
pačią teisę išsaugoti dvigubą piliety-
bę.

Mano argumentas yra susijęs su
JAV ir Lietuvos naryste NATO.
George Santayana yra pasakęs: ,,Tie,
kurie nepasimoko iš praeities, yra
pasmerkti ją pakartoti.” Kai Tautų

Lyga pripažino Baltijos kraštų nepri-
klausomybę 1922 metais, ji nesiėmė
jokių priemonių rūpintis šių mažų
kraštų gynyba. Visi žinome, kaip tai
baigėsi. ES tikrai būtų bevertė są-
jungininkė gynybiniuose reikaluose.
Jungtinės Tautos ne visada šoka į tal-
ką, ypač, kad Rusija turi veto teisę. Iš
kitos pusės, NATO — organizacija,
sukurta gynybai, būtų patikimiausias
pagalbos šaltinis. Amerikos lietuviai
ne tik turi pilietinę teisę prieiti prie
savo politikų su savo reikalavimais, šį
įgūdį kelios kartos antrabangių ir net
naujesnieji emigrantai sumaniai
praktikuoja. Būdami Amerikos pilie-
čiais lietuviai emigrantai galės daryti
įtaką savo politikams, krizei iškilus,
per NATO globoti Lietuvą. Būdami
tuo pačiu ir Lietuvos piliečiais, jie pa-
tys labiau norės ja rūpintis. Atsisa-
kyti tokio užnugario būtų neprotin-
ga.

— Naujajame projekte taip
pat išskiriama grupė asmenų,
galinčių turėti dvigubą pilietybę,
tai tie, kurie iš Lietuvos pabėgo
ar pasitraukė per visą Lietuvos
okupaciją — 1940-1990 metais.
Vadinasi, dviguba pilietybė bus
išsaugota taip vadinamai antra-

Kviečiame ,,Draugo“ skaitytojus laiškais, straipsniais ar komentarais iš-
sakyti savo nuomonę dėl Lietuvos Respublikos Seimo sudarytos darbo grupės
pristatyto naujo LR pilietybės reikalus reglamentuojančio teisės akto, pagal kurį
asmenys, išvykę ar išvykstantys į JAV, Kanadą, Lotynų Amerikos ir kitas ne ES
šalis, teisės išsaugoti dvigubą pilietybę neturės. Redakcija

JAV LB Tarybos pirmininkė
Danguolė Navickienė

jai emigracijos bangai JAV, bet
ne trečiajai?

— Gal buvo atsižvelgta į tai, kad
antrosios bangos emigrantai buvo
priversti palikti Lietuvą, o trečiaban-
giai emigravo dėl ekonominių prie-
žasčių. Jie savanoriškai (nors galima
sakyti, kad priversti dėl savo ekono-
minės padėties) paliko Lietuvą. Ant-
rosios bangos emigrantai negalėjo
grįžti į Lietuvą, kadangi daugiau nei
50 metų Lietuva neegzistavo kaip
laisvas kraštas. Nepriėmę krašto,
kuriame įsikūrė, pilietybės, antra-
bangiai būtų likę iš esmės politiniais
benamiais, be teisės balsuoti, lengvai
mokytis ar įsidarbinti. Trečiabangiai
turi Lietuvos pilietybę ir, nepriėmę
gyvenamo krašto pilietybės, vis tiek
Lietuvoje dar turi pilnas pilietines
teises. Nesutinku su komisijos teigi-
mu, kad būtiniau pasirūpinti emi-
grantais Europoje, kadangi jų dau-
giau. Amerikoje yra daug trečios ban-
gos emigrantų, jie taip pat gali būti
naudingi abiejų kraštų piliečiai.

— JAV lietuviai gana akty-
viai sureagavo į Konstitucinio
Teismo sprendimą dėl dvigubos
LR pilietybės. Iki dabar yra pri-
rašyta nemažai straipsnių, nu-
siųstas ne vienas laiškas Seimui,
Prezidentui bei kitiems valdžios
pareigūnams, galų gale ir PLB ir
Seimo komisija pasisakė už
dvigubos pilietybės išsaugojimą
JAV gyvenantiems lietuviams.
Ką, Jūsų nuomone, dar galima
būtų padaryti, kad Lietuvoje
naujasis įstatymas neišskirtų ir
neskaidytų JAV ir pasaulio išei-
vijos apskritai?

— Reikia kaip nors pašalinti tą
nuomonę, kad mes tik todėl norime
pilietybės, kad norime ką nors iš Lie-
tuvos gauti. Svarbu priminti, kad

mes laikome save lietuviais. Kito
krašto pilietybės įgijimas neišplėšia
širdies. Ji lieka lietuviška. JAV lietu-
viai dosniai aukoja socialiniams pa-
tarnavimams Lietuvoje, rūpinasi jos
gyventojais. Esu tikra, kad dauguma
Lietuvos gyventojų net neįsivaizduo-
ja, kiek paramos ten teka iš čia. Jei
nebūtų nesavanaudiškos meilės Lie-
tuvai, taip nebūtų. Norisi tik solida-
rumo su tėvyne, joje jaustis kaip
namie, aktyviai prisidėti prie jos
šviesios ateities. Dvigubos pilietybės
neigimas labai susilpnintų artimus
ryšius.

— Gegužės 12-16 dienomis
Vilniuje įvyks LR Seimo ir PLB
komisijos sesija. Vienas iš svar-
biausių šios sesijos dienotvarkės
klausimų — pilietybės klausi-
mas. Sesijoje dalyvausite ir Jūs.
Kokiais argumentais bandysite
paveikti naujausio pilietybės
projekto autorius?

— JAV LB taryba, savo rezoliuci-
jose pasisakiusi už dvigubos piliety-
bės išsaugojimą ir tęstinumą tiems,
kurie ją įgijo gimimu, įpareigojo LR
Seimo ir PLB komisijos narius pris-
tatyti šią poziciją komisijos posė-
džiuose. Už šią mums brangią, įgim-
tą teisę nenuilstamai darbuosimės.
Tikimės, kad komisija įtikins LR
Seimo darbo grupę pergalvoti savo
sprendimą pilietybę išsaugoti tik
tiems Lietuvos piliečiams, kurie gy-
vena ES kraštuose. Lieka juos dar
įtikinti, kad Lietuvai reikalingas
kiekvienas jos vaikas, nesvarbu, ko-
kiais sumetimais ar kuria banga jis
ar jo protėviai paliko savo tėvynę.

— Ačiū už atsakymus.

Kalbino
Dalia Cidzikaitė

Mintis rinkti parašus po ,,Peticija už LR pilietybės išlaikymą” (suteikus
JAV pilietybę) LR Seimui brendo jau senokai. Kai Airijos LB surengė akciją už
LR pilietybės suteikimą ten gimusiems lietuviukams, o netrukus išgirdome,
kaip seimūnams kilo ,,išganingas sprendimas” suteikti pilietybę tik Europos
Sąjungos šalyse gyvenantiems lietuviams, supratome, kad pats laikas veikti.
Aštresnių, šmaikštesnių straipsnių galima prirašyti begales. Bus vienu dau-
giau ar mažiau. O kas pasikeis?!

Mūsų, JAV gyvenančių lietuvių, parašai turi padėti LR Seimui suprasti,
kad pilietybės atėmimas iš etninių lietuvių, kur jie begyventų — tai ne tik da-
lies tautos išmetimas iš Lietuvos, bet ir savosios valstybės valstybingumo nai-
kinimas. Tauta, tiek amžių atlaikiusi lenkinimą, rusinimą, atkūrusi neprik-
lausomybę, turi teisę tarti savo žodį. Ypač, kai ji nėra abejinga — kas vyksta
gimtojoje šalyje.

Parašų rinkimo akcijai sukūrėme JAV lietuvių Visuomeninį komitetą už
Lietuvos Respublikos pilietybę. Jo nariais sutiko būti:

Edvinas Giedrimas - JAV LB Connecticut apygardos pirmininkas, CT; Dr. Dalia
Kairiūkštienė – ,,Bičiulystės” visuomeninė bendradarbė, PA; Kun. Jaunius Kelpšas –
Čikagos Brighton Park parapija, IL; Rūta Kuncienė – ,,Draugo” direktorių tarybos
narė, IL; Zita Lenkaitė-Masley – ,,Bičiulystės” žurnalistė, TX; Dr. Rimtautas
Marcinkevičius – JAV Los Angeles LB pirmininkas, CA; Nijolė Nausėdienė – Lemonto,
IL apyl.; Pranas Povilaitis – Lietuvių krikščionių demokratų partijos generalinis sekre-
torius išeivijoje, IL; Marija Remienė – JAV LB KV vicepirmininkė informacijai, IL;
Arvydas Reneckis – ALTV vadovas, IL; Stefa Tamoševičienė – ,,Bičiulystės” redaktorė,
IL; Jurga Tautkutė-Heininga – ,,Bičiulystės” visuomeninė bendradarbė (RI); Ligija
Tautkuvienė - ,,Bičiulystės” vyr. redaktorė, IL; Ramutė Žukaitė – JAV LB New York
apygardos pirmininkė, NY.

Kviečiame pasirašyti po Peticija, nepriklausomai, turite pilietybę ar sie-
kiate jos, esate legalūs ar nelegalūs JAV gyventojai (galintys padėti rinkti
parašus, skambinkite tel.: 630-910-6803 Rūtai Kuncienei arba tel.: 630-620-
9904 Ligijai Tautkuvienei. Neatsiliepus, palikite žinutę).

Peticiją galima rasti internete adresu: www.biciulyste.com
Privalome pasakyti seimūnams, kad tauta yra nedaloma nei į dešinę, nei

į kairę, nei į Europą, nei į kitas pasaulio šalis.
Surinkti parašai bus surišti į knygą ir perduoti Lietuvos Respublikos

Seimui per Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkę Reginą Narušienę.
Komiteto vardu L. Tautkuvienė

PETICIJA LF SEIMUI
JAV lietuviai už Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymą

Etninis lietuvis, gimęs Lietuvoje, turi prigimtinę pilietybės teisę (LR Konstituci-
ja, 12 str.), teisę gyventi užsienyje (LR Konstitucija, 32 str.), teisę bet kada grįžti į
Tėvynę. Esame tauta, sudaranti valstybės pagrindą. Dvigubos pilietybės suteiki-
mas tik ES gyvenantiems lietuviams atmeta tautiečius, gyvenančius NATO šalyse
(JAV, Kanadoje, Norvegijoje) ir Australijoje bei skaldo tautą. Dar daugiau – pilie-
tybės atėmimas iš etninių lietuvių kelia grėsmę Lietuvos išlikimui kaip valstybei.

Prašome Lietuvos Respublikos Seimo išlaikyti lietuviams prigimtinę teisę į LR
pilietybę (suteikus JAVpilietybę), o per ją padėti išlaikyti lietuvybę Tėvynėje ir
pasaulyje.

JAV lietuvių Visuomeninis komitetas už Lietuvos pilietybę.
Kiekvienas asmuo gali Peticiją pasirašyti tik vieną kartą. Pateikite tikslius savo

duomenis. Nuo to priklausys, ar Jūsų balsas bus įskaitytas.

Vardas:

Pavardė:

Miestas:

Valstija:

El. paštas arba telefonas:

JAV lietuviai už Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymą
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Ar visada pareigû persidalijimas
reiškia tikrus pokyçius?

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) –
Tarptautinės teisės aktai gali būti ne-
tinkamai verčiami į lietuvių kalbą. Į
šią problemą politikų dėmesį atkreipė
grupė visuomenininkų, parašiusių
laišką Seimo Žmogaus teisių komite-
tui (ŽTK) ir nurodžiusių gausybę
klaidų lietuviškajame Orhuso kon-
vencijos variante.

Jungtinių Tautų (JT) Orhuso
konvencija piliečiams suteikia teisę
gauti informaciją bei dalyvauti pri-
imant sprendimus aplinkosaugos
klausimais. Tačiau, kaip teigiama
grupės kreipimesi į komitetą, šiuo
metu galiojanti Konvencijos vertimo į
lietuvių kalbą versija yra klaidinanti,
nes joje esą gausu klaidingai išverstų
terminų, sąvokų, praleistų žodžių.

Teisininko–vertėjo kvalifikaciją
turintis Paulius Markevičius nurodė
keletą pavyzdžių, kaip iškraipomi, o
kartu ir susiaurinami, terminai. Tar-
kime, terminas ,,environmental”
(aplinkos) esą neteisingai išverstas
kaip ,,aplinkosaugos”. Pasak teisi-
ninko, taip susiaurinama paties ter-
mino reikšmė, nes aplinkosauga – tik
viena sričių, kurias apima terminas
,,aplinka”.

,,Dar daugiau, Orhuso konvenci-
jai tiesiogiai prieštarauja ir Teritorijų
įstatymas, leidžiantis pačiam statyto-
jui rengti teritorijų planavimo doku-
mentų svarstymą su visuomene ir pa-
čiam derinti savo privatų ir visuo-
menės interesus – savo nuožiūra pri-
imti arba atmesti visuomenės pasta-
bas, – sako P. Markevičius. – Ar jums
patiktų, jei teismo sprendimus įgy-
vendintų pats ieškovas, sudaręs su-
tartį su Teisingumo ministerija dėl
antstolio įgaliojimų suteikimo? Tur-
būt nelabai. O štai Lietuvoje tai įp-
rasta, nors tokią praktiką draudžia
ne tik Orhuso konvencija, bet ir Eu-
ropos Sąjungos (ES) reglamentai.
Taip sukeliami visuomenės ir verslo
nesutarimai, nes visuomenė per vėlai
sužino apie statybų planus, kuriems
leidimai ne visada išduodami skaid-
riai ir teisėtai. Jai telieka vienintelis
pasirinkimas – kreiptis į teismą.”

Orhuso konvencija leidžia visuo-
menei ginti viešąjį interesą aplinkos
srityje. Tačiau, pasak visuomeninin-
kų, Lietuvoje ši teisė dėl netikslaus
vertimo yra ribojama iki gamtosau-
gos.

Kreipimosi sumanytojai taip pat
teigia, kad neteisingos Konvencijos
vertimo į lietuvių kalbą pagrindu Lie-
tuvos teismai nagrinėja civilines ir
administracines bylas, priima spren-
dimus, kurie daro įtaką ir dažnai pa-
žeidžia piliečių teises – teisę į teisingą
teismą bei teisingą bylos nagrinė-
jimą.

,,Tai patvirtina ir JT ‘Orhuso
konvencijos taikymo vadovas’, kurio
pateiktas konvencijos išaiškinimas
leidžia visuomenei ginti kultūros pa-
veldą, o tai tiesiogiai prieštarauja Lie-
tuvoje suformuotai teismų prakti-
kai”, – tvirtina P. Markevičius.

Viktorą Muntianą keičia
Česlovas Juršėnas

Neįtikėtina, bet didžiausios pra-
ėjusios savaitės politinės permainos
Lietuvoje vyko būtent balandžio 1-ą-
ją, t.y. dieną, kai įprasta pokštauti.
Tądien Seimas parodė stebinantį dar-
bo tempą. Per porą valandų pakeitė
Seimo pirmininką. Konservatoriui
Kęstučiui Čilinskui teliko mojuoti
rankomis, tvirtinant, kad antrojo pa-
gal politinį svorį asmens valstybėje
paskyrimas negali vykti be diskusijų
ir rimtų svarstymų. K. Čilinskui buvo
atsakyta: „O ar galima atrasti ką
nors geresnio nei Č. Juršėnas?” Na,
sunku nesutikti, kad Č. Juršėnas yra
daug gudresnis, labiau patyręs už V.
Muntianą bei puikiai išmano pirmi-
ninkavimo subtilybes. Kita vertus,
tai, kad socialdemokratai perima va-
dovavimą Seimu, yra ženklas, kad
keičiama koalicinė sutartis. Tiksliau,
kad socialdemokratai įteisina savo
vienvaldį vadovavimą koalicijoje. Val-
stiečius liaudininkus ir sociallibera-
lus tas tenkina, o liberalcentristai tik
formaliai nutaisė nepatenkintą miną,
tačiau, regis, jie jau kuria planus,
kaip gudriausiai pasitraukti iš val-
dančiosios koalicijos, jog prieš rinki-
mus galima būtų pareikšti, kad jie
neturi nieko bendro su visuomenėje
labai nepopuliaria valdžia. Na, o Pi-
lietinės demokratijos frakcija pasiel-
gė originaliausiai ir įsiliejo į Social-
demokratų frakcijos Seime gretas.
Visi, išskyrus A. Matulevičių, kuris
prisišliejo prie Mišrios frakcijos ir jau
susitaikė, kad neteks Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto vadovo
pareigų.

Kas turėtų keistis Seime, pasi-
keitus Seimo pirmininkui? Tiesą pa-
sakius, nelabai kas. Gal procedūriniai
dalykai bus sprendžiami sklandžiau,
tačiau dabartinis Seimas labai susis-
kaldęs ir nedarbingas. Be to, iki rin-
kimų liko itin nedaug laiko (Seimo
rinkimai vyks spalio 12 dieną). Tad
parlamentarai, kaip, deja, įprasta
Lietuvoje, vis rečiau lankysis posė-
džiuose, bet keliaus po apygardas,
kuriose numatę kandidatuoti.

Audrius Siaurusevičius
keičia Kęstutį Petrauskį

Tai, kas bus naujuoju Seimo pir-
mininku, niekam nebuvo abejonių.
Visai kas kita – Lietuvos nacionalinio
radijo ir televizijos direktoriaus rin-
kimai. Kai pasirodė žinutė, kad nau-
juoju direktoriumi išrinktas Audrius
Siaurusevičius, didžioji dauguma su-
reagavo į šią žinią kaip į balandžio 1-
osios pokštą.

Kodėl? Buvęs LRT direktorius
Kęstutis Petrauskis tikrai nebuvo po-
puliarus direktorius. Jis pelnytai kri-
tikuotas už daugelį dalykų. Pavyz-
džiui, už tai, kad televizijoje neliko
patriotinių laidų, kad vyrauja pigi
pramoga, orientuojamasi ne į laidų
kokybę, bet į trumpalaikį efektą. Pri-
menu, kad būtent K. Petrauskis įnir-
tingai priešinosi, jog Vyriausybė pa-
remtų „TV Lituanika” projektą. Ta-
čiau ar Audrius Siaurusevičius yra
tikrai tas žmogus, kuris galėtų įveikti

dabartines LRT problemas ir pasiek-
ti, kad nacionalinis radijas ir televi-
zija taptų visos visuomenės tribūna?
Viena vertus, A. Siaurusevičius turi
solidžią žurnalistinę patirtį, yra dir-
bęs „Laisvosios Europos radijuje”.
Kita vertus, jis neturi jokios vadybi-
nės patirties. Tai dar būtų pusė bė-
dos.

Daug labiau neramina tai, jog
pastairasiais metais A. Siaurusevi-
čiaus vedama laida „Spaudos klubas”
buvo tapusi atvirai propagandine, at-
virai pataikaujančia Gediminui Kir-
kilui bei jo aplinkai bei, nesiskaitant
su priemonėmis, koneveikiančia kon-
servatorius ir kitas opozicines parti-
jas. Taigi, kyla abejonė, ar visa LRT
netrukus netaps tokia pat neobjek-
tyvia kaip „Spaudos klubas”?

Suprantu, kad naujajam vadovui
reikia duoti laiko pasireikšti ir tik ta-
da vertinti. Tačiau tai, kad jau antrą
dieną po išrinkimo A. Siaurusevičius
audringai šventė LRT kavinėje kartu
su Gediminu Kirkilu, daug vilčių ne-
teikia.

Gediminas Kirkilas lieka
savo pareigose

Tiesa, proga švęsti tikrai buvo.
Opozicijos interpeliacijai pritrūko tri-
jų balsų ir Gediminas Kirkilas liko
savo pareigose. Jam veikiausiai pa-
dėjo ir tai, jog buvo išsireikalauta at-
viro balsavimo. Tokiu būdu sudraus-
minti tie socialdemokratai, kurie nė-
ra patenkinti G. Kirkilu, tačiau atvi-
rai maištauti nedrįsta.

Tokį spėjimą sustiprina ir balsa-
vimas dėl Antano Valionio skyrimo
pirmuoju Seimo vicepirmininku. Šį-
kart balsuojama buvo slaptai ir A. Va-
lioniui pritrūko paramos balsų. Taigi,
bent kol kas, KGB rezervo karinin-
kas nebus Seimo vicepirmininku. Ta-
čiau nekelia abejonių, jog jam bus su-
rastas kokios nors įtakingos pareigos.
Juk A. Valionis išlieka viena įtakin-
giausių socialliberalų figūrų. Iš tiesų
įtakingesnė net ir už Artūrą Pau-
lauską.

Pastarasis toliau kariauja su ap-
linkosaugininkais. Pikti liežuviai sa-
ko, kad, remdami turtuolius, sie-
kiančius neteisėtai užvaldyti gra-
žiausius Lietuvos kampelius, social-
liberalai kaupia kapitalą, kurio labai
prireiks per Seimo rinkimus. Nėra
paprasta įvertinti, kiek teisingi tokie
įtarimai. Tačiau faktas, jog būtent so-
cialliberalai (Jakavonis, Skardžius,
Zujevas) dabar kelia daugiausia
triukšmo, kovodami prieš Kuršių ne-
rijos nacionalinio parko direktorę.

Mokytojų streikai tęsiasi

Vienas iš uždavinių, kurį social-
demokratai iškėlė Gediminui Kirkilui
– išspręsti valdžios konfliktą su mo-
kytojais. Tačiau kol kas premjerui tai
itin nesiseka. Sunkiai suprantama ir
tai, kodėl, bendraudamas su strei-
kuojančių mokytojų atstovais, G. Kir-
kilas nesugeba valdyti pykčio. Jo ko-
mentarai paprastai tik padidina
įtampą, o ne ištirpdo ją.

Tiesa, praėjusią savaitę G. Kir-
kilas buvo paskelbęs naują pasiūly-

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ
mą: du kartus po 10 procentų kelti
mokytojų atlyginimus jau šiemet. Ta-
čiau ir vėl šis pasiūlymas priminė
bandymą šaukštu gesinti gaisrą. Kol
valdžia trypčioja vietoje, padėtis mo-
kykloje dar blogėja. Beje, vien moky-
tojų atlyginimo pakėlimas visų švie-
timo problemų tikrai neišspręs. Rei-
kalingas ilgalaikių priemonių planas.
Bėda ta, kad dabartinė valdžia nenori
pripažinti pačios problemos egzista-
vimo. Tiek G. Kirkilas, tiek Švietimo
ir mokslo ministrė R. Žakaitienė iki
šiol tvirtina, kad mokytojų streikai
tėra partijos „Tvarka ir teisingumas”
provokacija. Sutinku, kad pastaroji
partija didina savo populiarumą, nuo-
lat pabrėždama prastą mokytojų pa-
dėtį. Tačiau paksistai tokią galimybę
turi tik todėl, kad valdžia su mokyto-

jais sugeba tik pyktis.
Prieš kurį laiką Tėvynės sąjunga

buvo paskelbusi būtiniausių priemo-
nių planą, kuriame numatytas ne-
mažas mokytojų atlyginimo padidini-
mas jau dabar. Streikuojantys moky-
tojai buvo labai patenkinti šiuo pla-
nu. Tačiau socialdemokratai jį griež-
tai atmetė, nes pabijojo, jog konser-
vatoriams teks mokytojų gelbėtojų
vardas.

Deja, niekaip nenorima pripa-
žinti, jog delsimas tik didina proble-
mas. Veikiausiai naiviai tikima, kad
netrukus prasidėjus vasarai moky-
tojų problemos pasimirš. Tačiau rin-
kimai bus spalį. Tai reiškia, jog rin-
kimų kampanijos pakilimas bus rug-
sėjo mėnesį, kai švietimo sistemos
klausimai tampa ypač svarbūs.

ES îstatymai î lietuviû kalbâ
gali bùti verçiami netinkamai

Vilnius, balandžio 7 d. (Balsas.
lt) – Seimas ketina gerokai apkarpyti
valdininkų skaičių, įteisindamas bū-
tinybę valstybės tarnautojams bent
labai mažai mokėti dirbti kompiute-
riu. Šiuo metu kas trečias valdinin-
kas net nežino, kas tas kompiuteris.
Seime užregistruota Valstybės tarny-
bos įstatymo pataisa, kurios tikslas –
išnaikinti kompiuterinius beraščius
valstybės tarnyboje.

Įrašytas naujas reikalavimas val-
dininkams: turėti kompiuterinio raš-
tingumo kvalifikaciją, patvirtinamą
kompiuterio vartotojo pradmenų
pažymėjimu. Kitaip tariant, visi no-
rintys gyventi už mokesčių mokėtojų

pinigus ir dirbti valstybės tarnyboje
privalės nors šiek tiek suvokti kom-
piuterio esmę ir prasmę.

Projekto autorius parlamentaras
Mindaugas Subačius paaiškino, kad
viena priežasčių, paskatinusių jį siū-
lyti keisti sistemą – paskelbta infor-
macija apie valdininkų neraštingu-
mą. Sausio mėnesį Kauno technologi-
jos universiteto Kompiuterinio raš-
tingumo centras paskelbė stebinan-
čius tyrimo duomenis: beveik trečda-
lis valstybės tarnautojų labai silpnai
moka arba visiškai nemoka dirbti
kompiuteriu. Anot parlamentaro, šis
projektas jau buvo svarstomas Seime,
tačiau grąžintas tobulinti.

Neteisingų vertimų pagrindu Lietuvos teis-
mai nagrinėja bylas.

Neraštingi valdininkai bus atleisti
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Olimpinê ugnî Paryžiuje teko
trumpam užgesinti VARŠUVA

Varšuva nesutinka, kad nuolat
būtų Rusijos karių priešraketinės
gynybos objektuose, bet pasirengusi
svarstyti kitus Rusijos specialistų
įsileidimo variantus, rašo britų vi-
suomeninio transliuotojo BBC nau-
jienų svetainė. Tai sekmadienį pa-
reiškė Lenkijos užsienio reikalų mi-
nistro pavaduotojas Witold Waszy-
kowski, komentuodamas pasibaigu-
sio Sočyje Rusijos ir JAV vadovų susi-
tikimo rezultatus. Lenkijos diplo-
matas paaiškino, kad klausimas apie
kokią nors nuolatinę Rusijos karinę
bazę Lenkijos teritorijoje ,,nesvars-
tomas”. Drauge jis pabrėžė, kad
Varšuva pasirengusi svarstyti su
Maskva, kaip kitokiais būdais Ru-
sijos specialistai galėtų būti įleidžia-
mi į priešraketinio skydo dalių objek-
tus, jeigu jie bus pastatyti Lenkijoje.

PODGORICA
Juodkalnijos prezidentas Filip

Vujanovič pareiškė užtikrintai lai-
mėjęs sekmadienį įvykusius šios
mažytės Balkanų valstybės vadovo
rinkimus, kurie buvo pirmieji po jos
atsiskyrimo nuo Serbijos, įvykusio
prieš dvejus metus. F. Vujanovič savo
didele persvara pasiektą pergalę
pareiškė praėjus pusantros valandos
po rinkimų apylinkių uždarymo, kai
stebėtojai CEMI paskelbė, jog jis
gavo 52,3 proc. balsų. Tokie rezulta-
tai buvo gauti suskaičiavus 95,5 proc.
balsalapių. Juodkalnija, kurioje gyve-
na 650 tūkst. žmonių, 2006 metais po
istorinio referendumo atsiskyrė nuo
ilgametės partnerės Serbijos.

SOČIS
Rusijos ir Amerikos prezidentai

Sočyje susitarė intensyvinti bendros
darbo grupės kovai su terorizmu
veiklą. Pagal Sočyje vykusių derybų
rezultatus priimtoje Deklaracijoje
kalbama apie aktyvesnę veiklą ,,viso-
mis kovos su terorizmu kryptimis,
įskaitant pastangas likviduoti tero-
ristines organizacijas ir tinklus, tei-

kiančius joms finansinę ir materia-
linę paramą”. Abi šalys taip pat įsi-
pareigojo padėti tarptautinėms struk-
tūroms, trukdančioms žinomiems ar
įtariamiems teroristams laisvai ke-
liauti po pasaulį. Konkrečiai, susitar-
ta bendromis pastangomis stengtis
,,užkirsti kelią visoms teroristinės
veiklos rūšims – nuo naujokų verba-
vimo, rengimo, finansavimo ir ryšių
palaikymo iki konkrečių išpuolių
planavimo”. Ketinama griežčiau ko-
voti ir su pinigų plovimu.

KABULAS
Pirmadienį Afganistano gynybos

ministerija pranešė, kad afganų ir
JAV vadovaujamos karinės pajėgos
per operaciją rytinėje šalies provinci-
joje Nuristane sudavė skaudų smūgį
sukilėliams, skelbia „Reuters”. Tei-
giama, kad kovos atokioje provincijo-
je, esančioje netoli sienos su Pakis-
tanu, įsiplieskė vykdant operaciją,
per kurią buvo siekiama „išvalyti”
vietovės kaimus nuo sukilėlių. Jung-
tinės pajėgos, susidūrusios su gausiu
ir gerai ginkluotų buvusio ministro
pirmininko Gulbuddin Hekmatyar
„Hezb-e Islami” grupuotės, siejamos
su Talibanu ir „Al Qaeda”, rėmėjų
pasipriešinimu, pastariesiems atsakė
bombonešių ataka.

HARARĖ
Zimbabvės aukštesnysis teismas

sekmadienį pradėjo svarstyti opozici-
jos prašymą nedelsiant paskelbti
prezidento rinkimų rezultatus. Nuo
šeštadienio teismo posėdis buvo ati-
dėtas du kartus. Ilgas delsimas pa-
skelbti rezultatus sukėlė opozicijos
įtarimus, kad prezidentas Robert
Mugabe mėgina išlošti laiko, kad spė-
tų organizuoti priešpriešinį puoli-
mą, arba klastoti rinkimų rezultatus.

MOGADIŠAS
Prancūzų karinės pajėgos sek-

madienį nuolat stebėjo užgrobtą
prancūzų kruizinę jachtą su 30 įgulos
narių, tuo tarpu piratai nukreipė ją
savo buveinės, esančios Somalio šiau-
rės rytuose, link, pranešė pareigūnai.
Prancūzų gynybos ministras Herve
Morin sakė, kad karinio įsiveržimo
negali būti, nebent grėstų pavojus
įgulai, kurią sudaro 22 prancūzai ir
maždaug 10 ukrainiečių.

EUROPA

Atsistatydino pagrindinis Clinton
rinkimû kampanijos strategas

Nešamas olimpinis deglas per Paryžių. Reuters nuotr.

Washington, DC, balandžio 7 d.
(AFP–BNS) – Hillary Clinton rinki-
mų kampanijos pagrindinis strategas
Mark Penn sekmadienį atsistatydino,
nes jo lobistiniai ryšiai su Kolumbija
išprovokavo politinę audrą.

M. Penn, kuris H. Clinton štabe
buvo atsakingas už strategiją per
Demokratų partijos pretendentės į
JAV prezidentus pirminius rinkimus,
atsistatydino dėl interesų konflikto,
susijusio su jo lygiagrečiu darbu
didelėje viešųjų ryšių bendrovėje.

Clinton šeimai lojalaus M. Penn,
kuris varžėsi dėl įtakos su kitais
buvusios pirmosios ponios aukščiau-
sio rango patarėjais, atsistatydinimas

sukėlė naują jos prezidentinės kam-
panijos krizę.

Ryšių su visuomene bendrovė
,,Burson–Marsteller”, kuriai vado-
vauja M. Penn, prieš metus gavo Ko-
lumbijos vyriausybės užsakymą veik-
ti, kad būtų priimtas susitarimas dėl
laisvos prekybos su Jungtinėmis
Valstijomis.

H. Clinton nepritaria šio susita-
rimo sudarymui su Kolumbija, nes
tai būtų nenaudinga Amerikos pro-
fesinėms sąjungoms, kurių paramą
labai brangina New York valstijai
atstovaujanti senatorė.

Skandalas kilo penktadienį, kai
laikraštis ,,The Wall Street Journal”
pranešė, kad M. Penn pats susitiko su
Kolumbijos vyriausybės atstovais,
taip pat – su šios Pietų Amerikos ša-
lies ambasadore Jungtinėse Valstijose
Carolina Barco. M. Penn šį susitiki-
mą pavadino savo klaida.

Kaip pranešė H. Clinton štabo
vadovė Maggie Williams, buvusi pir-
moji ponia, kovojanti dėl teisės tapti
demokratų kandidate į prezidento
postą, pareiškė, jog yra nusivylusi dėl
M. Penn elgesio.

Paryžius, balandžio 7 d.
(,,Reuters”–BNS) – Per Paryžių neštą
olimpinį deglą teko užgesinti, pra-
nešė policija. Protestai prieš Kinijos
veiksmus Tibete privertė olimpinio
deglo estafetės organizatorius įnešti
deglą į autobusą ir šitaip apsaugoti
nuo protestuojančiųjų, nors nuo
estafetės pradžios ties Eifelio bokštu
olimpinė ugnis nukeliavo visai netoli.
Tada dėl techninių problemų teko
deglą užgesinti, sakė policijos atsto-
vas. Po trumpos pertraukos deglas
vėl buvo uždegtas ir estafetė vėl buvo
tęsiama.

Prancūzijoje palei 28 km ilgio
estafetės maršrutą sutelkta daugiau
kaip 3 tūkst. policijos pareigūnų.
Deglą Paryžiuje planuota nešti nuo
Eifelio bokšto iki stadiono ,,Char-
lety”, esančio pietiniame sostinės
pakraštyje. Galutinį tašką deglas su
degančia olimpine ugnimi turėtų
pasiekti apie 15 val. Grinvičo (18 val.
Lietuvos) laiku.

Prieš olimpiadą Pekine protes-
tuojantys aktyvistai pirmadienį savo
juodą vėliavą su penkiais olimpiniais

žiedais, pavaizduotais kaip antran-
kiai, iškėlė Eifelio bokšte, kai nera-
mumai sukliudė olimpinio deglo
estafetę Paryžiuje. Nuo saugumo pa-
jėgų sugebėję išsisukti trys asmenys
užkopė į metalinį Eifelio bokštą ir
išskleidė 4 metrų vėliavą.

Tarptautinio olimpinio komiteto
(TOK) pirmininkas Jacques Rogge
paragino Kiniją taikiai išspręsti nera-
mumų Tibete klausimą ir pasmerkė
smurto naudojimą kaip dalyką, nesu-
derinamą su olimpinėmis žaidynė-
mis. Taip jis padidino spaudimą Ki-
nijos komunistinei valdžiai prieš rug-
pjūtį įvyksiančią Pekino olimpiadą.

Tarptautinė bendrija kritikavo
Pekino veiksmus slopinant kovo 10
dieną prasidėjusius protestus Tibete,
kurie vėliau išplito ir į kitus Kinijos
regionus, kur gyvena daug tibetiečių.

Įvertinti tikrąją padėtį itin
sunku, nes Kinija užsienio žurnalis-
tams neleidžia vykti į Tibetą ir kitus
regionus, kuriuose buvo kilę neramu-
mai, o per valstybinę žiniasklaidą
platina tik savąją įvykių versiją.

Mark Penn.

RUSIJA

AZIJA

AFRIKA
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LYDI ŠVENTADIENIS
III Velykų savaitė

Šviesos dovana
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

Ir štai tą pačią dieną du (mokiniai) keliavo į kaimą už šešiasdešimties
stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvy-
kius. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo
kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė:
„Apie ką kalbate eidami keliu?” Tie nuliūdę sustojo.

Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė jam: „Nejaugi tu būsi vienintelis atei-
vis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko!” Jėzus paklausė:
„O kas gi?” Jie tarė jam: „Su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašas, galin-
gas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų
vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes
tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai
atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių.
Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir
papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakę Jėzų esant gyvą. Kai
kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo
paties nematė.”

Jėzus jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti
tuo, ką yra skelbę pranašai! Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į
savo garbę?!” Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino
jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta.

Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet
jie privertė jį pasilikti, prašydami: „Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, diena
jau besibaigianti...” Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie
stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys
atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo: „Argi
mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų
prasmę?”

Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius Vienuolika
su savo draugais, kurie sakė: „Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui.”
O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė
duoną. (A – Sekmadienio Evangelija pagal Luką 24, 13-35)

Tai, kas atsitiko dviems moki-
niams, keliaujantiems į Emausą, tik-
rai yra išskirtinis atvejis. Ko gero, nie-
kam nepasitaikė gyvam žmogui pa-
sakoti apie jo paties laidotuves ir dar
priekaištauti, kad savo mirtimi jis
nuvylė bičiulius. „Apie ką kalbate ir
ginčijatės, eidami keliu?” – klausia
juos Išganytojas. Jei toks klausimas
būtų užduotas mums, ko gero, ne-
galėtume pasakyti kažko daugiau,
nei tie du išsigandę ir nusivylę mo-
kiniai. Taip yra todėl, kad mes labai
daug kalbame apie mirtį, savo gyve-
nimą Viešpačiui pristatydami, kaip
juodą padėtį be išeities, tarsi pamiršę,
jog Jis pats save pavadino ,,pasaulio
šviesa”. Mūsų kalbos – tai blankus
pralaimėjimų, nusivylimų, karčių pa-
tyrimų sąrašas. Mūsų maldos – tai
dažniausiai ,,blogos naujienos”, ku-
rias manome privalą pranešti Tam,
kuris mums atnešė ,,linksmą nau-
jieną”.

Ar iš tiesų mes neturime nieko
gražaus, linksmo ir paguodžiančio,
apie ką galėtume papasakoti savo
Dievui? O gal esame iš tokių žmonių
tarpo, kurie jaučia keistą, sadistinį
malonumą, kalbėdami apie blogį ir
reikalaudami, kad jį pašalintų kažkas
kitas, bet tik jokiu būdu ne jie patys?
„Mes tikėjomės...” – skundžiasi mo-
kiniai. – Dabar po viso to jau trečia
diena...” Štai kiek laiko tetrunka
mūsų viltis! Mes nemokame ir ne-
norime mokėti už mums brangius
idealus. Menkiausias susidūrimas su
sunkumais griauna visą vertybių sis-
temą. Nemokame tyliai nukęsti, rei-
kalaujame, kad mūsų pastangos ne-
delsiant būtų įvertintos, apibertos
pagyrimais ir triumfuotų. Tik čia ma-
tome viso gyvenimo prasmę, tik čia
sudedame savo viltis, nesuvokdami,

jog viltis, nesiekianti toliau kasdieny-
bės, iš tiesų tėra žmogiškas išskai-
čiavimas, ,,kūno išmintis”, banalus
biurokratinis balansas.

Jei nemokame žvelgti plačiau,
netenka stebėtis, kad kliūtys užden-
gia mūsų žvilgsnį, o pasitaikiusios ne-
sėkmės, nesupratimas, atstūmimas
verčia prabilti apie blogį ir neviltį.
Tamsiame tunelyje neįžvelgiame
šviesos, kuri užlieja mūsų akis tik po
šio neišvengiamo ir kankinančio iš-
mėginimo, ir ne iš vieno žmogaus lū-
pų ir širdies veržiasi šauksmas: Pa-
silik su mumis! Jau vakaras arti...
Tas vakaras baugina dvasią, ir mes
šaukiamės Viešpaties, kad šis padėtų
nugalėti į širdį besiveržiančią sute-
mą. Kaip tik apie tai mums ir kalba
Velykos.

Jis užsuko pas juos... Dievas, atė-
jęs į pasaulį, visuomet lieka drauge su
mumis. Jį galime sutikti mūsų mies-
tų gatvėse. Jis keliauja paslapčia,
kaip vienas iš mūsų. Jis yra mus su-
tinkančių žmonių veiduose. Mums
tik reikia Jį atpažinti ir suprasti, kad
kaip tik per tuos žmones Jis neša
mums ne sielvartą ir liūdesį, bet mei-
lę ir gyvenimą. Kiekvienas žmonių
susitikimas gali tapti susitikimu su
amžinai Gyvuoju Dievu, su Prisikė-
lusiuoju, kiekvienas susitikimas gali
būti nauju apsireiškimu. Velykos iš
tiesų yra šviesos dovana. Kai Vieš-
pats atėjo į pasaulį kaip kūdikis, pa-
saulis jo nepažino. Tą pačią nuodėmę
dažnai kartojame ir mes, kai jaučia-
mės turį teisę skųstis savo amžinu
vėlavimu, nerangumu gėriui, nesuge-
bėjimu atpažinti žmonėse Dievo. Jei į
širdį įsėlina vakaras, reiškia, kad dėl
to esame kalti tik mes patys.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”,
išleistos 1959 m. Bostone. Kaina 500 dol.

Parduodami ir atskiri tomai.
Tel. 773-585-9500

Atkelta iš 3 psl.
Ir ko mes tikimės iš Prezidento,

kada pasigirsta kalbos apie jo ap-
linką? Kad jis pradės eikvoti visą savo
laiką ir jėgas, nuolat tikrindamas, ar
jam pateikiama neiškreipta ir neša-
liška informacija, arba mėgindamas
perauklėti savo patarėjus? Kad jis
paralyžiuos visą mūsų šalies užsienio
politikos ir valstybės reprezentacijos
darbą, nieko daugiau neveikdamas, o
tik pykdamasis su aplinka? Kad ša-
lies Prezidentas stebuklingai, kone
per naktį pakeis savo šalies žmonių
mentalitetą ar iš kitos planetos at-
gabens žmonių mūsų politinei klasei
ir valstybės įstaigoms?

Paprasčiausias realizmas byloja,
kad šalis ir visuomenė yra socialinė
tikrovė, kurią politikui tenka priimti
kaip duotybę. Nenori su ta tikrove
turėti reikalų – neik į politiką ir lik
privataus bei profesinio gyvenimo
sferoje. Jei pasirinkai ją, tenka dirbti
su žmonėmis, kurie geriau ar blogiau
atstovauja tai visuomenei ir jos vieša-
jai sferai.

Tenka sutikti su tais, kurie tei-
gia, kad Adamkaus pirmosios prezi-
dentavimo kadencijos metu pasiektų
didelių politinių ir moralinių aukš-
tumų šiuo metu liko mažiau. Tai tik
byloja, kad antroji Adamkaus pergalė
Prezidento rinkimuose buvo dar sun-
kesnė už pirmąją ir kad jam tapo neį-
manoma likti be tų, kurie vedė jį į
pergalę, bet po to suformavo visą da-
bartinę jo aplinką ir ramiai dėliojo
politikos pasjansą, visiškai atitrūkusį
nuo paties Prezidento ir jo žmo-
giškųjų pasirinkimų.

Kad ir kaip būtų, vis dėlto kal-
bėkime faktų, o ne spekuliacijų kal-
ba. Net ir politinė apatija bei nepa-
sitikėjimas savo politikais ir valstybe
šalies viduje Adamkui nesutrukdė
stiprinti Lietuvos prestižo bei pripa-
žinimo ES ir visame pasaulyje. Gerai
prisimenu didžiulę pagarbą, su kuria
apie Adamkų kalbėjo rusų disidentai

ir žmogaus teisių gynėjai – jiems Vla-
dimir Putin neišsigandęs ir jam nie-
kada nepataikavęs nedidelės valsty-
bės vadovas atrodė gerokai kitaip nei
mums patiems.

Adamkaus drama susijusi ir su
didžiuliais Lietuvos visuomenės men-
taliniais bei socialiniais pokyčiais. Jei
save vertintume Kroatijos, Slovaki-
jos, Bulgarijos ar Rumunijos standar-
tais, Adamkus atrodytų kaip stebuk-
las. Jeigu į save žvelgtume buvusių
Sovietų Sąjungos „respublikų” kon-
tekste, stebuklo pojūtis dar labiau
sustiprėtų. Bet kai lygini save su
Šiaurės šalimis – ką gi, tenka nu-
liūsti, nes kalba tada pakrypsta nebe
apie iškilius asmenis, o apie jų poli-
tinį kontekstą. Tik kuo čia dėtas
Adamkus?

Galiu pasakyti atviru tekstu: val-
stybės reprezentacijos ir gebėjimo
pelnyti autentišką pagarbą sau ir
savo šaliai požiūriu niekas iš visų iki
šiol buvusių Lietuvos prezidentų
neprilygo ir neprilygsta Valdui Adam-
kui. Po jo kadencijos pabaigos mes
ilgai ir nostalgiškai minėsime tas
dienas, kada Adamkaus dėka Lietuva
pasaulyje atrodė oriau ir įspūdingiau
nei Vakarų Europos valstybės. Neti-
kite? Ką gi, tada prisiminkite Adam-
kaus ir buvusio Vokietijos kanclerio
Gerhard Schröder moralinį ir poli-
tinį susidūrimą Berlyne, kad paaiš-
kėtų, kas teigia europietiškas ver-
tybes ir kas yra kas Europoje.

Neturiu jokių iliuzijų dėl mūsų
politinės sistemos bei klasės. Kuo
toliau, tuo labiau ji verčia mąstyti tik
ilgalaikėje perspektyvoje, tyliai lau-
kiant, kol šitų žmonių laikas praeis.
O jos apsuptyje savo mastą ir veidą
prarastų bet koks iškilesnis politikas
ir valstybės veikėjas. Nes sistema
bent jau kol kas dirba tik sau, o ne
valstybės veikėjams ir visuomenei.
Adamkus per sistemą neteko dalies
savo balso, bet vis dėlto absurdiška
būtų teigti, kad jis prarado savo li-
beralų tikėjimą Lietuvos laisve, jos
europietiška ateitimi, žmonėmis ar
juolab savo misijos pojūtį.

Todėl esu įsitikinęs, kad mėgini-
mas diskredituoti Adamkų yra di-
džiausia politinė kvailystė, kurios pa-
darinius būtų sunku net numatyti.
Mes turbūt pamiršome šalies realijas
ir tą, kas mūsų laukia po ateinančių
rinkimų. Ką gi, gal jų rezultatai mus
sugrąžins atgal į tikrovę ir privers
susimąstyti apie tikro autoriteto skir-
tumus nuo politinių fikcijų. Tik ne-
pamirškime, kad viską padarę, jog
būtų sugriautas Prezidento Valdo
Adamkaus autoritetas, mes ne tik
sunaikinsime pačią Prezidento insti-
tuciją, bet liksime dar didesnio ciniz-
mo ir netikėjimo niekuo liūne.

Balsas.lt

Kam naudingas Valdo Adamkaus
autoriteto griovimas?

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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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

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

Ilgiausia vyrų gyvenimo trukmė –
Islandijoje

Netikėta statistika: ilgiausiai gy-
vena ne japonai, o islandai. Islandijos
statistikos tarnyba Reikjavike prane-
šė, kad šalies vyrai 2007 metais galėjo
tikėtis sulaukti vidutiniškai 79,4
metų. ,,Tai yra pasaulio rekordas. Is-
landai gyvena netgi ilgiau už japo-
nus”, – tikino tarnybos atstovė. Vi-
dutinė japonų vyrų gyvenimo trukmė
yra 78,6 metų. Islandės moterys vidu-

tiniškai sulaukia 82,9 metų, tačiau
nėra rekordininkės.

Atstovė teigė negalinti paaiškin-
ti, kodėl islandai gyvena ilgiau už
vyrus kitose pasaulio šalyse. 313
tūkst. 400 gyventojų turinti Islandija
laikoma viena turtingiausių Žemės
valstybių. 

ELTA

3. Po Filadelfijos dangumi

Izabelė... gražų ir kilnų vardą pa-
rinko tėvai, 1925 m. pavasarį atėjus į
pasaulį Agotos Česnakaitės ir Jono
Vilimų dukrytei anapus Atlanto, po
vandenyno erdvėm alsuojančiu Fila-
delfijos dangumi. Apie tai liudija ir
neseniai 2005 m. gautas dabartinio
Filadelfijos lietuvių parapijos Šv. Ka-
zimiero bažnyčios prelato laiškas,
rašytas anglų kalba to paties miesto
gyventojui Broniui Krokiui.

,,Ponas Kroky, galėčiau rašyti
laišką Jums lietuviškai, bet angliškai
bus greičiau, Jūs angliškai suprasite.
Aš peržiūrėjau parapijos knygas ir
radau asmenį, manau tą, apie kurį
Jūs klausiate. Aš radau užregistruotą
krikštą Izabelės Vilimas, gimusi va-
sario 9 d. 1925 m., pakrikštyta kuni-
go Ignacijaus Zimblio Šv. Jurgio baž-
nyčioje kovo 1 d. 1925 m. Tėvo vardas
atžymėtas Jonas (John), o motina
Agota Česnakiūtė. (Per apsirikimą
buvau parašęs, kad Izabelės motina
buvo Ona.) Aš taip pat radau regis-
traciją ir Izabelės brolio Viktoro.
Viktoras buvo gimęs balandžio 23 d.
1929 m. Pakrikštytas kunigo Zimblio
gegužės 12 d. 1929 m. Vėl tėvai
pažymėta Jonas ir Agota Česnakiūtė.

Aš peržiūrėjau taip pat mirties
registratūrą ir radau, kad Jonas
Vilimas mirė 1930 m. vasario 2 d. Pa-
žymėta, kad Jonas gyveno: 3169 Ce-
dar St., lygiai prie Allgheny Ave. Jono
žmona pažymėta Agota, tai aš galvo-
ju, kad tai yra tas asmuo, apie kurį
mes kalbame.. Jono amžius tuo laiku
pažymėta 48 m. ir jis palaidotas Šv.
Dvasios kapuose. 

Jūsų laiškas pažymi, kad motina
su vaikais 1932 m. išvyko į Lietuvą.
Tai atrodo logiška, užtat, kad 1930
m. jie neteko tėvo.

Namas ant 3169 Cedar Steet dar
stovi ir jei Jūs norite tai aš mielai
nufotografuosiu Jums.

Jūs galite man paskambinti, kai
Jūs gausite šį laišką. 

Nuoširdžiai Jums, Prel. J. An-
drilionis.

* * *  
Įdomi ir vingiuota Izabelės moti-

nos, o ypač tėvo šeimos biografija.
Raseinių apskrity, netoli Šiluvos,
Tvarijoniškių kaime dar caro laikais
po baudžiavos panaikinimo, klestėjo
didelis, gražus Jono Vilimavičiaus 40
ha ūkis. Šeimoje augo dvi mergaitės –
Petronėlė ir Ieva (Belgijoje tapusi
vienuole), ir keturi sūnūs: Kazi-
mieras, Jonas, Adomas ir Antanas.
Tačiau ankstokai pasimirė jų tėvai;
jaunesniajam Adomui (1887 m. gim.)
sukako vos septyneri, kai mirė tėvas,
o užkliudžius tryliktuosius, nežinia
kokios ligos pakirsta, paliko neužau-
gintus vaikelius ir motina. Pagal
senąsias bočių tradicijas, ūkis turėjo
atitekti vyriausiajam sūnui Jonui,
gim. 1882 m. Tačiau šis susižavėjęs
Ona Česnakaite, nuo Šeduvos krašto,
vedė ją, ir, Pirmojo pasaulinio karo
išvakarėse su jauna žmona išsidangi-
no laimės ieškoti į Ameriką, o ūkis
atiteko jaunesniam broliui Antanui.
Atsidūręs už Atlanto Jonas keletą

metų kenksmingomis sveikatai sąly-
gomis sunkiai užsidirbo duoną Pen-
silvanijos vario rūdos kasyklose, o
paskui, matyt, prakutus ar sušlu-
bavus sveikatai, Filadelfijoje įsteigė
šviežios mėsos krautuvę. Prekyba ir
gyvenimas jam sekėsi, 1916 m. gimė
sūnus Jonukas, o 1918 m. dukrelė
Onutė. 

Netrukus į Ameriką brolio pėdo-
mis atsibastęs įsikuria ir brolis Ka-
zimieras. Ūkį valdo ir vėliau nugyve-
na – paleidžia vėjais Antanas, o Ado-
mas, baigęs gimnaziją, vasaros atos-
togų metu irgi atvažiuoja į Ameriką
pas brolį užsidirbt pinigų – tvarko jo
krautuvės buhalteriją. O paskui iš-
dunda studijuoti teisės į Freiburgą ir
po studijų gauna aukštojo teisės mok-
slo diplomą. Atostogų metu vis už-
darbiaudamas pas brolį Joną, pasi-
taupo pinigų, gauna net Amerikos
pilietybę, ir po kiek laiko, 1921 m.,
Paryžiuje jam įteikiamas ir ekono-
mikos mokslų diplomas. 1926 m iš-
renkamas Lietuvos Seimo nariu. Ta-
čiau laimė ir sėkmė nevaikšto viena.
Ona Vilimienė pradeda sirguliuoti
plaučių ligomis. Silpnėjant žmonos
sveikatai – diagnozuota tuberkuliozė
– Jonas nieko negaili jos gydymui,
tačiau tais laikais džiova, kaip ir
dabar vėžys, jokiems vaistams nepa-
siduoda. Nieko geresnio nesugalvo-
jęs, vildamasis, kad tėvynės oras gali
būti geriausias vaistas prieš lemtingą
mylimos žmonos ligą, metęs visus
darbus, su šeima grįžta į Lietuvą. De-
ja, nuo tų laikų negailestingos rykš-
tės – džiovos, Onos Vilimienės ne-
gelbsti ir tėviškės oras – 1923 m. ji
miršta Šeduvoje, gimtajam krašte,
palikdama du mažus našlaičius. Čia
ir palaidojama. Tada Jonas Vilimas,
norėdamas, kad vaikeliai nebūtų
skriaudžiami svetimos pamotės, veda
jų tetą, žmonos seserį Agotą Česna-
kaitę (1895 m. gim.) ir vėl grįžta atgal
į Filadelfiją. Po poros metų Agota pa-
gimdo angeliško gražumo garbin-
plaukę dukrytę Izabelę, kurią pa-
krikštija Šv. Jurgio lietuvių parapijos
bažnyčioje, kur netoliese gyvena įsi-
kūrusi ir jų šeima, viename iš dvi-
aukščių sulipusių vienas prie kito
mūrinių namų. Po ketverių metų
(1929 m.) Agota pagimdo dar vieną
sūnų Viktorėlį. Jonas vėl darbuojasi
verslo srity, šeimininkauja didžiuliam
saliūne – restorane, pelnas neblogai
kaupiasi, žmona gražiai augina savo
ir mirusios sesers vaikelius, kurie jau
ūgtelėję drožia į mokyklą, o mažyliai
laukia savo eilės. Tačiau Vilimų šei-
mos likimo rykštė neužmiršta. Nors
ir stipraus galiūno, šiluviškio Jono
sveikatą, matyt, Pensilvanijos vario
rūdos šachtų dulkės gerokai pa-
graužė. Tais laikais nebūta jokių pre-
vencinių vaistų, medicinos tinkamos
priežiūros ir apsaugos nuo kenks-
mingų vario dulkių. Palyginus nese-
nyvo amžiaus – apie 50 metų – šei-
mos galva Jonas Vilimas 1930 m. ap-
leidžia žemės vargus, palikdamas
jauną 35 metų našlę Agotą su dviem
mažamečiais ir dviem jau prastypu-
siais mirusios josios sesers Onos vai-
kais.                           Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 4

Atkelta iš 2 psl.      Gražiai ben-
dradarbiaujame ir su  dr. Birute Alek-
navičiene bei dr. Jūrate Tamošaus-
kiene. Susiskambiname ir su Vilniaus
rajono savivaldybe, kuri pasirūpina
transportu į VUOI.

Šiais metais jau visi  šeštadieniai
užimti. Balandžio 12 ir 19 d. atveža
moteris iš Eišiškių rajono, kurios
neturi draudimo ir sunkiai verčiasi.
Balandžio 26 d. atveža moteris iš Bir-
žų rajono. Jos labai rūpinasi onko-
logijos ligomis, yra įkūrusios klubą,
dažnai susitinka pasikalbėti ir pa-
sikviečia svečių. Esu ir aš pati ten

dalyvavusi ne kartą. Ukmergės ra-
jono miestelio ir kaimų moterys ap-
žiūroje dalyvaus gegužės 17 ir 24 d., o
gegužės 31 d. – Vilniaus rajono Šal-
čininkų moterys. 

Dar kartą noriu priminti, kad
programa yra skirta moterims nuo 50
iki 69 m. – taip nustatyta valstybės
programoje. LML programą įgy-
vendinantys gydytojai dirba  šešta-
dieniais  VUOI.

Pranė Šlutienė
Lithuanian Mercy Lift

Sveikatos švietimo direktorė

2008 metų  nemokama akcija Lietuvoje  

Ir per trumpas, ir per ilgas miegas 
didina antsvorį

Septynios aštuonios valandos
miego yra gerai idealiam svoriui. Per
ilgas ir per trumpas ramybės laiko-
tarpis gali sukelti antsvorį, rašo
Kanados mokslininkai žurnale
„Sleep”.

Jie šešerius metus stebėjo 276
suaugusių asmenų miego trukmę ir
svorį. Tie tyrimo dalyviai, kurie
miegodavo 5-6 valandas, per minėtą
laikotarpį priaugo 2 kg daugiau svo-
rio nei tie, kurie, tysodavo lovoje 7-8
valandas.

9-10 valandų miegantys žmonės
pasunkėjo 1,6 kg daugiau nei miegan-
tys normalų laiką, parodė studija. Jos

dalyviai buvo 21-64 metų amžiaus.
Trumpai miegantys asmenys 27

proc. daugiau rizikavo per šešerius
metus priaugti 5 kg nei normaliai
miegantys. Tarp miegalių ši rizika
buvo 25 proc. didesnė.

Mokslininkai siūlo visada eiti į
lovą tuo pat metu, lovoje nesukti sau
galvos dėl rūpesčių, gultis nealka-
nam, bet ir ne pilnu skrandžiu ir
šešias valandas prieš miegą sunkiai
nesportuoti. Miegamajame turi būti
ramu, tamsu ir šiek tiek vėsu. Rytais
taip pat reikia keltis tuo pat metu,
pataria žinovai. 

ELTA
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Jaunimo centropavasarinės mugės rengėjai ir padėjėjai. Sėdi iš kairės:
Viktoras Jautokas ir Antanas Paužuolis. Stovi: Reda Mikalauskienė, Danutė
Rūta, Milda Šatienė, Romualda Johnson, Irena Dirdienė, Anelė Pocienė.

Zigmo Degučio nuotraukos

Gausiai susirinkę žiūrovai stebi koncertą.

Mažieji studijos ,,Dance Duo” šokėjai.

Tradicinė pavasarinė mugė
Jaunimo centre

MILDA ŠATIENĖ

Kovo mėnesio pirmą šeštadienį ir
sekmadienį Jaunimo centras surengė
Pavasarinę mugę. Kad būtų sukurta
jauki aplinka mugėje rengėjai jau
penktadienį puošė salės sceną, stalus
dengė lietuviškais motyvais išmar-
gintais uždangalais, o pavasario gėlės
papuošė stalus. Šeštadienį ir sekma-
dienį rengėjų buvo visur: ir kavinėje
tvarkant maistą, ir salėje – prie lote-
rijų stalų. Puikiai dirbo šie valdybos
ir Moterų klubo nariai: Stasė Bace-
vičienė, Irena Dirdienė, Viktoras Jau-
tokas, Nijolė Kaveckienė, Anelė Po-
cienė, Antanas Paužuolis, Albina
Ramanauskienė, Danutė Rūta, Mar-
ta Ruikienė, Milda  Šatienė, Geno-
vaitė Taorienė, Kastutė  Venckus.

Kavinėje lietuviškus patiekalus
gamino  Rita ir Vytas  Šakeniai. „Ra-
cine Bakery” savininkė  Dana Kapa-
činskienė suteikė nuolaidą mugės
tortams ir pyragams.

Šeštadienį muge labiausiai džiau-
gėsi Čikagos lituanistinės mokyklos
žemesniųjų klasių mokiniai.  Atvykęs
juokdarys Vytautas Vizgirda dovano-
jo jiems balionus, išradingai susuk-
damas gyvuliukus, gėles. Taip pat jie
lošė vaikų loterijoje. Mugėje ant stalų
buvo išdėstyta lietuviškos knygos,

medžio drožiniai, „Zepter” gaminiai,
suvenyrai iš odos ir metalo, megzti
drabužiai, paveikslai, gobelenai, po-
pierinės gėlės, „Shaklee” gaminiai.

Šiemet vienintelis maistą parda-
vinėjęs restoranas „Kunigaikščių už-
eiga” buvo „apgultas” pirkėjų. Jų
krautuvėlės „Lietuvėlės” stalas pui-
kavosi Vilniaus krašto verbomis ir
margučiais, velykinėmis saldainių
dėžėmis.

Mugės viešnias labiausiai viliojo
papuošalai. Net penki gamintojai siū-
lė įstabius sidabro su gintaru ir įvai-
riais mineralų akmenėliais derinius.

Sekmadieniais kasmet rengia-
mas nemokamas pasirodymas, o
šįkart žiūrovams koncertą padovano-
jo „Dance  Duo” studija. Programą
atliko penkiasdešimt įvairaus am-
žiaus vaikų ir jaunuolių. Šokėjai
gražiai šoko, o jų šokių įvairumas ir
drabužių ryškus margumas sukūrė
puikią pavasarišką nuotaiką.

Valdybos pirmininkė Milda  Ša-
tienė dėkodama „Dance Duo” studi-
jos mokytojoms Sandrai Čelkytei ir
Esterai Lisauskienei įteikė rožių
puokštes, o šokėjams – krepšį saldai-
nių.

Rengėjai džiaugiasi mugės sėkme
ir tikisi prekiautojus ir mielus sve-
telius vėl pamatyti kitąmet.

Suaugusiųjų įkrikščioninimas

Yra suaugusiųjų, kurie norėtų
tapti tikrais Katalikų Bažnyčios na-
riais. Jiems yra kasmet ruošiama pro-
grama, kurioje jie paruošiami įkrikš-
čioninimo sakramentams – Krikštui,
Sutvirtinimui ir Pirmajai komunijai.
Norintys pasiruošti kas savaitę, nuo
rugsėjo iki gegužės mėnesio renkasi
pamokoms. Jose suaugusieji mokosi,
kaip gyventi tikėjimu, kaip skaityti
Šventą� Raštą, kaip melstis, susipa-
žįsta su tuo, ką Bažnyčia moko ir kuo
tiki, kokios yra Bažnyčios �šventės ir
t.t. Grupėje svarstoma moraliniai
klausimai, ieškoma atsakymų į įvai-
rius dvasinius klausimus. Bendroje
kelionėje einame prie gilesnio tikėji-
mo.  Prie �šios grupės gali prisidėti ir
tie, kurie vaikystėje praėjo tuos mok-
slus ir yra priėmę kai kuriuos sakra-
mentus, bet mato spragas savo kate-
kizacijoje ir mažai pažįsta tai, ką�iš-
pažįsta.

Tie, kurie ruošiasi priimti sakra-
mentus, yra ir pristatomi bažnyčios
bendruomenei. Labai svarbu, kad

sakaramentams besiruošiantys žino-
tų, jog yra parama, kad bažnyčios
bendruomenė�už juos melsis, juos
palaikys ir jiems padės. Tuo pačiu tai
ir džiaugsmas bažnyčios nariams pa-
matyti, kad jų  skaičius auga ir šven-
tosios Dvasios veikimas nesustoja, o
vis daugiau ir daugiau kviečia priar-
tėti prie Dievo. 

Pats sakramentų šventimas vyk-
sta Velyknakčiu, gražios, iškilmin-
gos šventės metu. Pasibaigus šven-
tei�užsiėmimai vyksta dar iki Sekmi-
nių, kadangi klausimų ir �nežinojimo
dar lieka daug. Paskui po truputį� iš-
siskirsto į kitas grupes, pasklinda po
visą bendruomenę.

Tie, kurie domisi šia programa,
prašome kreiptis į Pal. Jurgio Matu-
laičio misiją tel.: 630-257-5613, arba
užsiregistruoti sekmadieniais zak-
ristijoje. Laukiame norinčiųjų.

Palaimintojo J. Matulaičio
misijos inf.

Tėvas Antanas Saulaitis krikštija Eriką Ulinskas.

Vida Ivanauskienė priima  Sutvirtinimo sakramentą.
Dainos Čyvienės nuotraukos

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choras Lemonte,
atsidėkodamas už pranešimus apie choro veiklą ir linkėdamas daug sėk-
mingų ir darbingų metų ,,Draugui”, dirbant lietuvybės naudai, parėmė
mūsų dienraštį 100 dol. auka. Nuoširdžiai Jums ačiū.
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AUKOS DAINAVOS JAUNIMO STOVYKLAI
2007.01.01 iki 2007.12.31
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Abad Jorge ir Violet
Rudis Darius ir Margaret ($1,065), Siliūnas Rimas ir Viktutė
($6,880), Žlioba Aras ir Lina ($1,110).
Kriaučiūnas Kazimieras ir Eugenija ($1,000).
Žlioba Petras ir Laima ($800).
A.  a. Lelevičiaus Antano ($950) atminimui suaukotos aukos drau-gų
ir artimųjų  per Vacių ir Adą Lelius; Mickus Vytautas ir Karen ($350).
Balanda Gediminas ($4,600), Kisielius Petras ir Daiva ($1,750),
Kriaučiūnas Marius ir Mary, Polikaitis Darius ir Lidija ($1,850).
Zarankaitė Nata ($455).
Ateities klubas, Cleveland ($2,175), Baršketienė  Eugenija ($700),
Bitlierius Petras ir Stasė ($450), Čepėnas Algirdas ($273), Gražulienė
Lilija ($1,685), Heiningienė Paulina ($800), Juozevičienė Aldona
($1,555), Karvelis Kastytis ir Rasa ($1,711), Kasakaitienė Birutė
($222), Kriaučiūnas  Romualdas ir Gražina ($6,200), Kuprytė Vida
($700), Lelis Eligijus ir Alė ($12,700), McCarthy Pat  ir Rasa, Mikaila
Juozas ir Ramunė ($410), Paškonis Kazys ir Danutė ($2,625),
Paškonytė Teresė ($1,000), Petrulis Algis ir Kathy ($800), Petrulis
Vytautas ir Laima ($500), Pranckevičius Pranas ir Žibutė ($650),
Raulinaitis Algis ir Angelė ($700), Rimkus Kazimieras ($1,553),
Rušėnas Audrius ir Rita ($1,175), Sadauskas Linas ir Dalia ($1,850),
Sventickas Edvardas ir Alma ($1,350),  Vaikutis John ir Ramona.
Domanskis Rimas ir Pranutė ($350), Musonis  Vytautas ir Genovaitė
($1,500).
Nicklin Matt ir Lina ($2,560).
Laniauskas  Rimantas ir Irutė ($1,005).
Anužis Andrius ir Daina ($100), Ardys Juozas ir Rėda ($530),  Aukš-
tuolis Rimas ir Vita ($590), Barzdukas Arvydas ir Daiva ($800), Bau-
ža Tadas ir Genovaitė ($650), Baužys Juozas ir Ona ($1,175), Daulys
Vitas ir Audra ($100), Garūnienė Ona ($520), Jankus Paulius ir Alma
($1,350), Kavaliūnas Jonas ($255), Kazlauskienė  Stasė ($370), Keb-
lys Kęstutis ir Vitalija ($1,380), Kliorys Vitas ir Rita ($200), Kutkienė
Emilija ($700), Mačionis  Algis ($350), Majauskas Paulius ir Daiva
($100), Memėnas Viktoras ir Andreja ($150), Mikonienė Marija
($1.290), Orentas Linas ir Vida, Pyle Mathew ir Diana ($125), Quin
Tom ir Dainė ($8,150), Račkauskienė Ramunė ($200), Sandoval-Ka-
šelionis Venesa ($100), Saulis Vytas ir Alex, Solar-Balčiūnas Danutė
($205), Staniškis  Džiugas ($635),  Staniškis Vincas ir Renata ($100),
Sušinskas Kęstutis ir Rūta ($2,050), Žilionis Egidijus ir Roma ($610).
Balčiūnas Donatas ir Nijolė ($625).
Kasperavičius Juozas ir Birutė ($435), Vardienė Nijolė ($405).
Gruzdys Vitoldas ir Vanda ($350), Petrulis Vytas ($5,703), Saliklis Va-
cys ir Laima ($1,055).
Aleksa Petras ir Laima ($350),  Apanius  Viktoras ($275), Erlingis
Stasys ir Marija ($525), Giedraitienė Aniceta ($585), Jasaitienė  Ele-
na ($1,025), Nakas Alfonsas ir Bronė ($145),  Ražauskienė Rožė
($1,325), Underienė Aldona ($280), Val Vito ir Regina ($640).
Bielinis Petras ir Natalija ($150),  Butvila Jonas ($320), Kubilius
Andrius ir Lyana, Riškus Jurgis ir Rita ($120),Totoraitienė Adolfina
($270), Udrys Narimantas ir Janina ($470).
Vaznelis Sigitas.

Dainavos Jaunimo stovyklos taryba labai nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams.

ŽEMĖ – ŽMONIJOS BUVEINĖ
Per visą savo gyvavimo istoriją

žmonija vienaip ar kitaip darė įtaką
aplinkai ir gamtai. Jau daugelį metų
žmogus vaikšto ant žemės, naudojasi
jos teikiamais turtais ir sąmoningai
neišvengiamai vienaip ar kitaip ją
žaloja. Pastaruoju metu reikia vis
dažniau susimąstyti apie galimas to
žalojimo pasekmes ir bent iš dalies
stengtis atlyginti gamtai už žmogaus
daromą žalą. Tiesiog reikia pradėti
nuo mažų dalykų, kad ir nuo įvairių
švaros akcijų.

Viena tokių akcijų vyko praėjusią
savaitę Griškabūdžio vidurinėje mo-
kykloje. Tai buvo projekto „Žemė –
žmonijos buveinė” dalis. Projektą
organizavo mokyklos geografijos vyr.
mokytoja Marija Senkienė. Projektu
buvo siekiama ugdyti pastangas dir-
bant su informacine medžiaga, lygin-
ti Lietuvos ir Europos vietovių kli-
matą apibūdinančius elementus, ge-
bėti paaiškinti klimatui turinčius
įtakos veiksnius ir įvertinti jų įtaką
Lietuvos klimatui. Kreiptas dėmesys
į tai, kad moksleiviai gebėtų suprasti
ir vertinti klimato svarbą žmogui,
suvokti, kad reikia stengtis išsaugoti
švarų orą.

Projekto įgyvendinimas prasidėjo
kovo 26 d., kai per ilgąją pertrauką,
vestibiulyje buvo paskelbtas jo ati-
darymas. Vėliau, po 6 pamokų, jau-
nuoliai rinkosi pažiūrėti 9a kl. moki-
nio Tado Kantauto projektinio darbo
„Meteorologiniai stebėjimai Bliuviš-
kiuose”. Mokinys buvo paruošęs pui-
kias 2 metų orų stebėjimo skaidres su
2006 – 2007 m. oro temperatūros
kreivėmis. O štai jau kitą dieną su
klimato problemomis buvo supažin-
dinti ir mūsų mažieji. 1–4 klasių mo-
kinukai rinkosi išklausyti paskai-
tėlės, kurią įdomiai paruošė biologi-
jos mokytoja metodininkė Neringa
Stravinskienė, „Globalinis klimato
atšilimas”. Tą pačią dieną išgirdome

ir nepakartojamus mokytojos Irenos
Vasiliauskienė įspūdžius iš kelionių
po Maljorką ir Kanarus. Buvo šaunu
iš pirmų lūpų išgirsti apie Pietų
Europos klimatą. Mokytoja vaizdžiai
pasakojo apie patirtas nuostabias
akimirkas, rodė nuotraukas, skaidres
ir filmuotą medžiagą „Tenerifės salo-
je”. Visa tai pamatyti buvo be galo
įdomu. 

Kovo 28 d. ilgosios pertraukos
metu vyko geologų būrelio orga-
nizuojamas renginys, o po 5 pamokų
10a klasės mokiniai pristatė savo
paruoštus darbus „Alternatyvūs
energijos ištekliai”. Na, o štai galiau-
siai pirmadienį mokyklos vestibiulyje
buvo paskelbta makulatūros rinkimo
akcija – „Kad žemėje būtų švariau”,
skatinanti suprasti, jog nuo mūsų
aktyvumo gali priklausyti Žemės liki-
mas. Po pamokų soc. pedagogės Auk-
sės Makūnienės sumanymu buvo
suorganizuota įspūdinga talka. Visos
klasės pabiro po Griškabūdžio mies-
telį ir surinko šiukšles. Visi maloniai
prisidėjo, nes, ko gero, kiekvienas no-
ri džiaugtis ir didžiuotis švariu mies-
teliu. 

Toks projektas, skirtas Žemės
dienai, mūsų mokykloje vyksta jau ne
pirmi metai. Manau, kad visi galėtų
sutikti, jog tai ne tik suteikia žinių,
bet ir skatina apsižvalgyti, kas vyksta
aplink mus. Galbūt nebe taip lengvai
mes patys numesime šiukšlę, kai
pamatėme, kiek jų teko surinkti. Juk
jei norime, kad iš tiesų Žemėje būtų
gera , visiems reiktų prie to prisidėti.
Nebūtina, kad kas nors stovėtų šalia
liepdamas pakelti šokolado pakuotę,
svarbiausia, mes patys turime to no-
rėti. Galiausiai, juk tik mes ir galime
padaryti „Kad žemėje būtų švariau”.

Kristina Lingytė
Griškabūdžio vid. m–klos 

dešimtokė

„Migruojanti realybė“ 
praplėtė migracijos ribas

Praėjusį savaitgalį, balandžio 4–6
dienomis, Berlyno GdK (Galerie der
Künste) vyko tarptautinis renginys
„Migrating Reality” („Migruojanti
realybė”). Po šiuo konferencijos ir
parodos pavadinimu slėpėsi daugybė
skirtingų migracijos, mobilumo ir
ieškojimų formų, pradedant pačia
įprasčiausia – žmonių migracija iš
vienos į kitą šalį, baigiant meno kū-
rinių ir menininkų, idėjų, informaci-
jos, medijų bei auditorijų migracija.

Kartu su kolegomis vokiečiais,
olandais ir prancūzais diskutavo ir
lietuviai menininkai, teoretikai, filo-
sofai, meno dėstytojai ir studentai lie-
tuviai, gyvenantys užsienyje bei at-
vykę į renginį iš Lietuvos. Konferen-
cijoje ir naujųjų technologijų pagalba
sukurto meno parodoje, kurioje vyra-
vo lietuvių darbai, dalyvavo apie 200
lankytojų.

„Migrating Reality” leido į mig-
racijos sąvoką pažvelgti daug plačiau
nei įprasta, ji nebebuvo matuojama
tik žmonių judėjimo iš taško A į tašką
B kriterijais. Tarp pranešėjų ir dis-
kusijų dalyvių didžioji dauguma buvo
tie, kurie negyvena savo tėvynėse –
menininkai, mokslininkai, studentai,
vedini kūrybinių ieškojimų, įvairių
projektų, mokslo ir patirties troškimo
atsiradę ten, kur gali patenkinti savo

poreikius. Choreografė Rasa Alks-
nytė, gyvenanti Belgijoje, net iškėlė
mintį, kad emigracija kuriančiam
žmogui ne tik nekenkia, bet yra tie-
siog būtina. „Migration reality” kon-
ferencijoje buvo atsisakyta įprastai
neigiamo supratimo apie migraciją
tarsi išdavystę ir nusikaltimą.

Daug dėmesio skirta migravimui
iš vienos meno srities į kitą, skirtingų
menų sąryšiams, iš pirmo žvilgsnio
nesujungiamų disciplinų susikalbėji-
mo kanalų paieškai ir jau pavykusių
atvejų pristatymui bei aptarimui.

Kaip konferencijos dalis vyko ir
paroda. Ją atidaryti padėjo Lietuvos
Respublikos ambasadorius Vokieti-
joje Evaldas Ignatavičius. Jis prisipa-
žino, kad migracijos sąvoka ir jam ne-
svetima, pradedant išvykimu iš pro-
vincijos studijuoti, baigiant diploma-
tiniu darbu. Jis pakvietė visus lan-
kytis Vokietijos ir Baltijos šalių 2008
metų programos renginiuose, o 2009-
aisiais „atmigruoti” į Vilnių – Euro-
pos kultūros sostinę.

„Migrating Reality” konferencija
ir paroda buvo pirmasis šiai temai Vo-
kietijoje skirtas kultūros renginys. Tę-
sinys planuojamas 2008 metų rudenį.

Straipsnis sutrumpintas.
Lietuviams.com 
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�,,Seklyčioje” balandžio 9 d.,
trečiadienį, 2 val. p.p. tradicinių po-
piečių metu kalbės žurnalo ,,Pensi-
ninkas” redaktorė Danutė Bindokie-
nė. Bus gera proga pasidalinti min-
timis ir išreikšti pageidavimus, ką
norėtume pamatyti šio žurnalo pus-
lapiuose. Pirmas žurnalo ,,Pensinin-
kas” numeris jau išvydo dienos švie-
są. Šiuo metu ruošiamas antras. Žur-
nalą bus galima užsiprenumeruoti.

�Balandžio 10 d. organizuojama
kelionė į baleto spektaklį ,,Mie-
gančioji gražuolė” (Civic opera Hou-
se). Spektaklio pradžia 2 val. p.p. Iš-
važiuojame 12:30 val. p. p. iš PLC
kiemo. Kaina su kelione – 75 dol. Vie-
tas užsisakyti galite tel.: 630-968-
0184 (R. Kronas).

�Rašytojai Danutei Bindokienei
2007 metų literatūrinės premijos
įteikimas įvyks š. m. balandžio 13 d.,
sekmadienį, 2 val. p.p. Čiurlionio ga-
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Programoje:
kultūrininkės Aldonos Šmulkštienės
žodis, rašytojos D. Bindokienės kūry-
bos aptarimas – Stasė Petersonienė,
meninė programa ,,Supinsiu dainu-
žę” – dainuos Algimantas Barniškis
ir Nijolė Penikaitė. Bernardo Braz-
džionio ,,Trys pavasariai”, skaitovė
Daiva Petersonaitė. Programos vedė-
ja Audra Kubiliūtė-Daulienė. Premi-
jos mecenatė – Patricia Nelia Pau-
lauskaitė. Lietuvių rašytojų draugija
visus maloniai kviečia atvykti į šią
popietę.

�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), parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago) ir
Palaimintojo J. Matulaičio misijos
prieangyje prieš ir po šv. Mišių.
Spektaklio dieną bilietus galėsite įsi-
gyti prie įėjimo į salę. 

�Gegužės 2 d., penktadienį,
Čiurlionio 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 rengia Ateiti-
ninkai sendraugiai ir Čiurlionio ga-
lerija. Pradžia 7:30 val. v. 

�Maloniai kviečiame dalyvauti
pietuose ,,Mama, Tau”, kuriuos ruo-
šia Palaimintojo J. Matulaičio misija
gegužės 4 d. 12:30 val. p.p. PLC di-
džiojoje salėje, Lemont. Vietas galite
užsisakyti tel. 630-271-9136 (Vanda
Gvildienė).

�Vida Juškienė, Lietuvos Dukte-
rų skyriaus pirmininkė� Detroite ir
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
Tarybos narė parapijos šimtmečio ju-
biliejaus proga organizuoja šimto
nuotraukų parodą balandžio 27 d.
Kultūros centre. V. Juškienė taip pat
yra  paruošusi  nuotraukas iš Šv. Jur-
gio parapijos gyvenimo, kurios šiuo
metu eksponuojamos Kultūros cent-
ro kavinėje. Vida ne tik energingai
dirba su parapijos jaunimu, bet  ir
skuba padėti  pakliuvusiems į ne-
laimę.

�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

,,Draugo” knygynèlyje

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

Redakciją pasiekė naujas kovo-
balandžio mėn. ,,Lithuanian Herita-
ge” su gražia Kauno Laisvės alėjos
nuotrauka ant viršelio.

Perskaičius redaktoriaus veda-
mąjį, skaitytojų laiškus ir žvilgte-
rėjus, ką lietuviai daro pasaulyje,
skaitytojo žvilgsnis užklius už Leif
Brost straipsnio ,,Gold of the North”.
Paprastai mes didžiuojamės savo
,,lietuvišku auksu, tačiau šį kartą
bus įdomu paskaityti L. Brost, Švedi-
jos gintaro muziejaus direktoriaus ir
kuratoriaus mintis.

Vytautas Ališauskas straipsnyje
,,A Man for All Times” skaitytojams
ne tik pasakoja apie Lietuvos pat-

roną – šv. Kazimierą, jo reikšmę Lie-
tuvai, bet ir to laikotarpio Lietuvą.
Straipsnis skiriamas artėjančioms
Šv. Kazimiero 550-osioms gimimo
metinėms.

Redakcija supažindina skaityto-
jus su Vilniaus krašto verbomis,
pasakoja apie Lietuvoje esančią ilga-
metę tradiciją – Kaziuko turgus. Žur-
nale daug spalvotų nuotraukų su
Kaziuko mugės vaizdais.

Leo Venckus straipsnyje ,,An
Unforgettable Experience” pasakoja
apie Klaipėdos krašto okupaciją 1939
m.

Įdomūs skaitytojams turėtų būti
kandidatės į Amerikos prezidentus
Hillary Clinton atsakymai į The
Joint Baltic American National Co-
mmittee (JBANCO) klausimus.

Žurnalo puslapiuose Algirdas Ja-
kučionis pristato knygą apie 1950–
1960 metais Lietuvoje vykdytą rezis-
tenciją.

Ir dar daug įvairios medžiagos
ras skaitytojas šio žurnalo puslapiuo-
se.

Norintys leidinį gali nusipirkti
,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 4.95
dol. Taip pat jį galima įsigyti paštu,
pridedant 9,25 proc. mokestį, užsi-
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai-
na – 3 dol. Persiunčiant daugiau lei-
dinių – už kiekvieną papildomą leidinį
– 2.5 dol. mokestis.

Paruošė L. A.

SIELOVADOS KONFERENCIJA ČIKAGOJE

Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių Motiniškuose na-
muose (2601 W. Marquette Rd., Chicago) vyks konferencija „Lietuvių ka-
talikų sielovada JAV”, kurią ruošia Lietuvos vyskupų konferencijos
Išeivijos lietuvių katalikų sielovados delegatūra ir Amerikos Lietuvių Ro-
mos katalikų federacija. 8 val. r. – šv. Mišios vienuolyno koplyčioje (arkivysk.
S. Tamkevičius, prel. E. Putrimas ir visi kunigai bei konferencijos dalyviai);
8:30 val. r. – konferencijos registracija; 9 val. r. – 4 val. p.p. – konferencijos pro-
grama. Daugiau informacijos tel.: 416-233-7819, fax: 416-233-5765, el. paštu:
putrimas@sielovada.org ar admin@sielovada.org

Sielovados konferencijos išvakarėse, balandžio 25 d., penktadienį, 7 val.
v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre (5600 S. Claremont Ave., Chicago)
bus atidaroma fotomenininko Jono Kuprio fotografijų paroda apie JAV
lietuvių katalikų veiklą. 

Bus galima įsigyti Šiluvos jubiliejui skirtų kolekcinių vokų su Šiluvos
Madonos atvaizdo JAV pašto ženklais. 

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.

Apdovanoti geriausiai Nacionalinį 
diktantą parašę čikagiečiai

Lietuvos generaliniame konsu-
late Čikagoje balandžio 4 dieną su-
rengtame priėmime buvo pagerbti
JAV gyvenantys lietuviai, š. m. sausio
26 d. generalinio konsulato patalpose
rašę lietuvių kalbos Nacionalinį dik-
tantą. Sveikindamas susirinkusius
generalinis konsulas Arvydas Dau-
noravičius pasidžiaugė rašiusiųjų
Nacionalinį diktantą energija ir pasi-
ryžimu atvykti į generalinį konsulatą
labai neįprastu laiku. Norint varžytis
dėl raštingiausio lietuvio vardo Na-
cionalinis diktantas turėjo būti rašo-
mas visose valstybėse tą pačią dieną
ir tuo pačiu metu, tad dėl laiko skir-
tumo diktantas Čikagoje buvo rašo-
mas 3 valandą nakties. 

Lietuvos generalinis konsulatas
Čikagoje buvo vienintelė vieta JAV,
kurioje buvo galima rašyti Naciona-
linį diktantą tuo pačiu laiku kaip ir
Lietuvoje. A. Daunoravičius pabrėžė,
kad visi rašę diktantą yra tikri nu-
galėtojai – nors ir gyvendami toli nuo
Tėvynės nepamiršta lietuviško žo-
džio, puikiai kalba lietuviškai bei

puoselėja lietuviškas tradicijas. Ge-
neralinį konsulą maloniai nustebino
tai, kad šiais metais Nacionalinį dik-
tantą Čikagoje rašė 16 – dvigubai
daugiau negu praėjusiais metais – lie-
tuvių kalbos entuziastų.

Geriausiai Nacionalinį diktantą
Čikagoje parašiusioms Vilmai Jaru-
lienei ir Vilmai Kavai generalinis
konsulas A. Daunoravičius įteikė
simbolines dovanas – išgraviruotas
liepsnos formos stiklines statulėles,
simbolizuojančias meilę ir pagarbą
gimtajai lietuvių kalbai. Kompanija
,,Goodwill Financial”, kurios savi-
ninkai yra JAV gyvenantys lietuviai,
nugalėtojoms įsteigė savo dovaną –
neseniai išleistą didžiausią ir bran-
giausią Lietuvos nuotraukų albumą
„Neregėta Lietuva”. Nuotraukų al-
bumus Nacionalinio diktanto Čikago-
je nugalėtojoms įteikė „Goodwill Fi-
nacial” atstovai Vytas Skapcevičius ir
Aušra Montvydaitė.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Nuotraukoje iš kairės: Vilma Kava, LR generalinis konsulas Čikagoje Ar-
vydas Daunoravičius, Vytas Skapcevičius, Vilma Jarulienė ir Aušra Mont-
vydaitė.                                                                                   Tado Kubiliaus nuotr.


