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Lietuvoje steigiama aukštoji mokykla turės gauti iš VSD palankias išvadas.
Andriaus Petrulevičiaus (Alfa.lt) nuotr.

Vilnius, balandžio 11 d. (BNS) –
Valstybės saugumo departamentui
(VSD) gali tekti vertinti, ar Lietuvoje
veiklą pradedančios aukštosios mo-
kyklos bei užsienio universitetų filia-
lai nekelia grėsmės valstybės saugu-
mui. Tokia nuostata numatyta Švieti-
mo ir mokslo ministerijos (ŠMM) bei
konservatoriaus Andriaus Kubiliaus
ir liberalsąjūdiečio Gintaro Stepona-
vičiaus siūlomuose naujos redakcijos
Mokslo ir studijų įstatymų projektuo-
se.

Juose numatyta, kad norint užsi-
imti studentų ugdymu teks kreiptis į
Studijų kokybės vertinimo centrą
(SKVC), o šis savo ruožtu informaci-
jos prašys iš VSD. Departamentas tu-

rės pateikti išvadą apie numatomą
aukštosios mokyklos ar užsienio uni-
versiteto filialo veiklą – tai yra įver-
tins, ar ši veikla nekels grėsmės Lie-
tuvos saugumui. Jeigu VSD išvada
steigiamai aukštajai mokyklai bus
palanki, tuomet jos veiklai bus dega-
ma žalia šviesa.

Diskusijos apie užsienio valsty-
bių – daugiausia Rusijos ir Baltarusi-
jos – aukštųjų mokyklų bei jų filialų
keliamą grėsmę kilo praėjusių metų
pabaigoje, kai paaiškėjo, jog nemaža
dalis Lietuvos teisėsaugos įstaigų pa-
reigūnų diplomus įgyja Lietuvoje ne-
legaliai veikiančiuose rusiškų arba
baltarusiškų universitetų padaliniuo-
se. Seimo Nacionalinio saugumo ir

gynybos komitetas (NSGK) tokią
padėtį yra įvardijęs kaip grėsmę na-
cionaliniam saugumui. Esą ,,garaži-
niuose” universitetuose išsimokslinę
žmonės vėliau tampa valstybės tar-
nautojais, dirba ministerijose bei ki-
tose įstaigose, o kartais gali prieiti ir
prie neviešos informacijos.

Konservatorius A. Kubilius per-
nai kreipėsi į Vidaus reikalų ir
Krašto apsaugos ministerijas, prašy-
damas duomenų apie darbuotojų iš-
silavinimą. Ministerijų pateikti duo-
menys liudija, jog vidaus reikalų ir
krašto apsaugos struktūrose dirba
daugiau Rusijos ir kitų buvusių So-
vietų Sąjungos valstybių universitetų
auklėtinių nei Vakarų šalyse mokslus
krimtusių tarnautojų.

ŠMM duomenimis, Vyriausybė
yra davusi leidimą tik Lenkijos Bals-
togės universiteto filialo veiklai Vil-
niuje, tačiau nėra išdavusi leidimo
veikti jokiam Rusijos ar Baltarusijos
universitetui. Nepaisant to, per pas-
taruosius penkerius metus net 500
Lietuvos piliečių kreipėsi į SKVC,
prašydami pripažinti jų Rusijos ar
Baltarusijos aukštųjų mokyklų pa-
daliniuose įgytą išsilavinimą.

2005 m. Lietuvoje buvo nutrauk-
ta Tarptautinės Baltijos akademijos
(TBA) veikla. Ši akademija Lietuvoje
nelegaliai veiklą vykdė nuo 2003 m.,
ją globojo Baltijos rusų institutas.

Surinkta 50
tùkst. parašû
dèl IAE darbo
pratêsimo

Vilnius, balandžio 14 d. (Alfa.lt)
– Lietuvos profsąjungoms bei tauti-
nei partijai „Lietuvos kelias” pavyko
per 2 mėnesius surinkti 50 tūkst. pa-
rašų, kad Seimas svarstytų įstatymą
pratęsti Ignalinos atominės elektri-
nės darbą iki tol, kol pradės veikti
nauja atominė elektrinė, pranešė
partijos vadovė Lilijana Astra. Para-
šai įteikti Vyriausiajai rinkimų
komisijai (VRK).

Dalis pasirašiusiųjų bijojo įrašyti
savo asmens kodą, todėl vietoj pasku-
tinių skaičių parašė žvaigždutes. L.
Astra tikisi, kad pasirašiusiųjų „be
žvaigždučių” bus daugiau nei 50
tūkst., todėl nereikės laukti VRK
sprendimo, ar juos įskaityti.

L. Astra sakė, kad profsąjungos
dabar ėmėsi padėti referendumo dėl
Ignalinos elektrinės darbo pratęsimo
isumanytojams, kuriems reikia per 3
mėnesius surinkti 300 tūkst. parašų.

Įstatymo projekte, kurį Seimas
privalės svarstyti ir dėl jo balsuoti,
tačiau neprivalės priimti, rašomas
nurodymas „suderinus su ES įstai-
gomis ir valstybėmis ES narėmis”
pratęsti IAE antrojo bloko darbą „iki
techniškai saugių terminų, bet ne il-
giau, iki bus pastatytas naujas atomi-
nės elektrinės blokas”.

Pedagogai neñada nusileisti

•Sveikatos klausimais.
Vaikų peršalimo ligos (p.
2)
•Apie politiką ir psicho-
patologiją (p. 3, 8)
•Dievo Apvaizdos 100-
metis (VI) (p. 4, 8)
•Komentaras. Senos ži-
nios apie bajorus (p. 5)
•Kandidatai į LF tarybą.
S. Kuprys (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Juozapėlis (8) (p. 9)

Vilnius, balandžio 12 d. (BNS) –
Į Nacionalinį kongresą Vilniuje susi-
rinkę pedagogai keikė valdžią ir klau-
sėsi jos prašymų elgtis protingai.

,,Gal slegiami didelės atsakomy-
bės už ugdytinių likimus naštos mes
ir neboikotuosime egzaminų, bet kad
mokslo metai neprasidės rugsėjo pir-
mąją, yra didelė tikimybė”, – kongre-
se sakė vienas iš streikais savo teises

ginančius pedagogus vienijančios
profesinės sąjungos vadovų Eugeni-
jus Jesinas.

Kongresą pradėjęs minėtos prof-
sąjungos vadovas Aleksas Bružas kri-
tikavo demokratijos būklę šalyje.
,,Diktatūrinis darbo pobūdis valstybi-
nėse įstaigose lemia, kad mes negali-
me paprastų problemų išspręsti”, –
sakė A. Bružas, Nukelta į 6 psl.

Vilniuje vyko Nacionalinis pedagogų kongresas. ELTOS nuotr.

Susir∆pinta užsienio universitet¨ gr∂sme
valstybès saugumui

Sveikiname Popiežių Benediktą XVI atvykus į JAV!Sveikiname Popiežių Benediktą XVI atvykus į JAV!
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VAIKŲ PERŠALIMO
LIGOS

Rašo Jums Raminta Burnei-
kienė. Mano 5 metukų dukrytė daž-
nai serga peršalimo ligomis, kurios
kartojasi 4-5 kartus metuose. Ar tai
normalu? Ar nepavojinga? Ar neturės
pasekmių ateityje?

Atsako gyd. O. Radzevičienė.
Ne, tai nepavojinga, nes peršali-

mo virusai pažeidžia tik viršutinius
kvėpavimo takus, bet tai rodo, kad
jūsų dukrytės yra nusilpusi imuninė
sistema ir ją reikia stiprinti.

Dabar norėčiau trumpai pasida-
linti mintimis apie vaikų peršalimo
ligas. Peršalimo ligomis vaikai serga
ištisus metus, tačiau šaltuoju metų
laiku susirgimų skaičius padidėja.
Tai atsitinka vėlyvą rudenį, žiemą ir
ankstyvą pavasarį. Ypač dažnai šio-
mis ligomis serga maži vaikai, kurių
apsauginė sistema, sugebanti kovoti
su virusais, nėra pilnai susiforma-
vusi. Šiuo metu žinoma apie 200 įvai-
rių peršalimo virusų, bet dažniausiai
net 35 proc. atvejų šių ligų sukėlėjai,
yra rhinovirusai.

Peršalimo ligos, anglų kalboje
,,common cold”, buvo jau žinomos
senovės Egipto laikais egiptiečiai jas
gydė medaus, čili pipirų ir tabako
mišiniu. Hipokratas šias ligas aprašė
V amžiuje p. m. erą. Pagrindinis užsi-
krėtimo kelias yra oro — lašelinis.
Virusai pasklinda ore ligoniui ar
virusų nešiotojui kosint, čiaudint 3-4
metrų atstumu ir išlieka gyvybingi
iki 3 val. Virusams daugintis ir plisti
palankios sąlygos yra drėgnas oras,
tai dažniau pasitaiko vėlyvą rudenį ir
ankstyvą pavasarį. Virusai perduoda-
mi nuo vieno asmens kitam ir tiesio-
ginio kontakto keliu; per įvairius
buities daiktus ir rankas. Todėl labai
svarbu mokyti vaikus kruopščiai
plauti rankas po tekančiu vandeniu,
ne trumpiau nei 35 sekundes, nau-
dojant bakteriocidinius muilus.

Kartais vaikučiai suserga papras-
ta ,,peršalimo ar perkaitimo sloga’’,
kuri pasireiškia skaidriomis išsky-
romis iš nosytės. Ši sloga paprastai
praeina per 3-4 dienas ir didesnių pa-
kenkimų nesukelia. Kartais ši sloga
užsitęsia, išskyros pasidaro tirštos ir
pūlingos, tuomet galima įtarti pri-
sidėjus bakterinę infekciją, kuri gali
sukelti sinusitus, otitus.

Peršalimo ligos pasireiškia sloga,
čiauduliu, gerklės ir galvos skaus-
mais, kosuliu, karščiavimu, apetito
stoka.

Konkrečių vaistų peršalimo li-
goms gydyti nėra. Gydome tik jų
simptomus. Karščiavimas yra apsau-
ginis organizmo atsakas, nes tuomet
organizmas gamina specifines anti-
virusines medžiagas – interferonus, o
be to, virusai yra neatsparūs karščiui

ir dalis jų žūsta karščiavimo metu.
Temperatūrą mažinančius vaistus
vartojam, kai ji laikosi daugiau nei
38,5–39 laipsnių Celsijaus, bet, reikia
atsiminti, kad ši taisyklė negalioja
vaikučiams, praeityje turėjusiems
hiperterminius traukulius. Jų tempe-
ratūrą reikia atidžiai sekti ir neleisti
pakilti daugiau nei 38,5. Kartais
karščiavimas yra lydimas pykinimo,
vėmimo, tuomet galima naudoti
,,Tylenol’’ žvakutes, kaip ,,Fever all’’,
bet jei vaikas yra mažiau nei 2 metų
amžiaus, reikia pasitarti su pediatru.

Kita veiksminga priemonė, taiko-
ma Lietuvoje, — kūnelio aptrynimas
spiritu ar degtine. Ant savo delno
užpilame alkoholio ir triname kūnelį,
atkreipiant dėmesį į vietas, kuriomis
praeina daug kraujagyslių. Tai
kirkšniukai ir pažastys. Kūnelį tri-
name tol, kol išdžiūsta, o tada, leng-
vai apklojus, leidžiama atvėsti. Iš
dažniausiai vartojamų antipiuretinių
vaistų yra ,,Tylenol’’ ir ,,Motrin’’.
Vaikams negalima duoti aspirino, nes
jis gali sukelti pavojingą gyvybei su-
sirgimą — Rejo sindromą. Jei tem-
peratūra nenukrenta per 5 dienas ir
nėra sveikimo požymių, reikia pasi-
tarti su gydytoju, nes gali būti pri-
sidėjusi bakterinė infekcija, o ją gy-
dyti reikalingi antibiotikai. Antibio-
tikai skiriami tada, kai jie būtini.
Antibiotikų paskyrimas susirgimo
pradžioje neapsaugo nuo komplikaci-
jų.

Susirgimo metu labai svarbu
vaikučius pakankamai girdyti. Skys-
čiai neišplauna virusų iš organizmo,
bet žymiai pagerina savijautą, su-
minkština kosulį, palengvina kvė-
pavimą. Be to, prakaituojant neten-
kama daug skysčių, todėl būtina juos
papildyti. Vaikučiai yra jautrūs skys-
čių netekimui, nes jiems gali vystytis
acetonemija ir acetonurija, kai ke-

toniniai kūnai kaupiasi kraujyje, taip
sukeldami organizmo intoksikaciją.
Šiuo atveju padeda tik intraveninės
skysčių infuzijos.

Girdyti tinka įvairios vaistažolių
arbatos, kaip juodojo šeivamedžio
žiedų, (angl. Elderberry); džiovinto
imbiero (Ginger), saldyto medumi,
jei vaikas nėra alergiškas medui; erš-
kėtrožių, ramunėlių, liepžiedžių.
Taip pat tinka šiltas vanduo su citri-
na ir medumi. Reikia nepamiršti ir
vištienos sultinio Amerikos mok-
slininkų teigimu vištienos sultinys iš
tikro yra veiksmingas, palengvinant
kosulį, sumažinant peršalimo simp-
tomus. University of Nebraska moks-
lininkai padarė išvadą, kad vienodai
veiksmingas yra namuose pagamin-
tas sultinys ir parduotuvėse parduo-
damas konservuotas sultinys.

Gerklės skausmą dažniausiai
sukelia faringitas. Jei vaikučiai moka

skalauti gerklytę, tai naudinga 1
arbatinį šaukštelį sodos ir 1 arbatinį
šaukštelį druskos ištirpinti 1 stik-
linėje šilto vandens ir paskalauti.
Taip pat galima vaistinėse įsigyti spe-
cialių purškiklių, bet jie tinka 12-14
metų amžiaus vaikams. Mažiesiems
naudojami tie patys temperatūrą ir
skausmą mažinantys preparatai,
kaip ,,Tylenol’’, ,,Motrin’’, bet reikia
atsiminti, kad būtina atsižvelgti į
instrukciją, nes per didelis aceta-
minofeno kiekis gali pakenkti kepe-
nims.

Sergant svarbu tinkama nosytės
higiena. Reikia pastoviai drėkinti
kambario orą, tuo palengvinant vai-
kučio kvėpavimą per nosytę. Nosytę
reikia gerai išvalyti, išpūsti, bet ne-
galima per stipriai, nes galima su-
kelti Eustachijita – vamzdžio tarp
nosytės ir vidurinės ausies uždegimą.
Vaikams, vyresniems nei 12 metų,
galima vaistinėje nupirkti įvairių
sūraus vandens purškiklių.

Kosulį slopinti ir atsikosėjimą
skatinti reikia labai atsargiai. Iš
esmės kosulys yra ,,mūsų draugas’’,
nes jis padeda pašalinti gleives, tuo
pačiu mikrobus ir uždegimines ląste-
les. Kosulį palengvina inhaliacijos su
jūros druska, eukalipto aliejumi,
vaistažolių mišiniais. Amerikos pedi-

atrai pasisako prieš bereceptinius
sirupus ypač skirtus vaikams jaunes-
niems nei 14 metų. Esant stipriam
varginančiam kosuliui įsimintinais
atvejais galima naudoti ,,Delsym’’,
kuris skiriamas vaikams nuo 2 metų
amžiaus, ,,Mucinex expectorants’’,
,,Pediacare’’ nuo 6 metų amžiaus.
Vaikučiams, jaunesniems nei 6 me-
tai, vaistus nuo kosulio reikėtą duoti
pasitarus su pediatru. Sergant per-
šalimo ligomis vaikai gali kosėti 2-3
savaites. Jei kosulys užsitęsia, būtina
pasikonsultuoti su gydytoju. Iš kitų
gydymo priemonių skiriamas vitami-
nas C didesnėmis nei įprastinėmis
dozėmis, ,,Echinacea’’ ir cinko pre-
paratai.

Geriausia peršalimo ligų profi-
laktika yra stipri imuninė sistema.
Todėl vaikučius reikia pastoviai
grūdinti. Viena iš priemonių — pasi-
vaikščiojimas gryname ore. Įrodyta,
kad vaikai, kurie kasdien pabūna
lauke 2 val., rečiau serga nei tie,
kurie laiką leidžia prie televizoriaus
ar kompiuterio. Veiksminga priemo-
nė imunitetui stiprinti yra palaips-
nės šalto vandens procedūros, kon-
trastiniai dušai. Nepamirškite mais-
to papildų su vitaminais ir mikroele-
mentais. Racionali ir sveika mityba
padės sustiprinti mūsų vaikučių
sveikatą! Tad džiaukimės ateinančiu
pavasariu ir būkime sveiki!
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Popiežiaus misija
Amerikoje
SES. ONA MIKAILAITÈ

Artėjantis popiežiaus Benedikto XVI apsilankymas JAV nebus pir-
ma jo kelionė į Ameriką. Būdamas kardinolu jis penkis sykius bu-
vo New York mieste. Trejų metų popiežiavimo laikotarpiu jis yra

atlikęs 15 piligriminių kelionių: 8 į įvairias Italijos vietas ir 7 tarptautines
keliones — į Vokietiją (2 k.), Lenkiją, Ispaniją, Turkiją, Braziliją ir Aust-
riją.

Balandžio 15–20 d. Amerikos gyventojai turės progos arčiau susipa-
žinti su Katalikų Bažnyčios galva savame krašte. Būdamas aukšto rango
teologas – kai kas jį laiko intelektualiniu genijumi – jis kalba apgalvotai,
įžvalgiai, aiškiai dėstydamas mintis. Buvo sakoma, jog Joną Paulių II visi
bėgo pamatyti, o Benedikto reikia pasiklausyti. Kai kas šiame popiežiuje
įžiūri rūpestingą ganytoją, naudojantį visas šiuolaikinės informatikos
priemones skleisti Kristaus ir Evangelijos žinią pasauliui. Kiti jame mato
griežtą doktrinos gynėją ir moralinių nuostatų saugotoją. Nekrikščionims
jis yra gerokai enigmatiškas, nes savo 2006 m. kelionės į Istanbulą metu
aplankė mečetę ir ten drauge su musulmonu gidu meldėsi, o savo raštais
ir kalbomis visur kelia Kristų esant vienintelį žmonijos Gelbėtoją.

Kaip ir pirmtakas Jonas Paulius II, popiežius Benediktas didžiai ver-
tina Amerikos demokratinę sistemą, bet ir jis tikriausiai pabrėš, jog lais-
vė neša atsakomybę. Amerika vienintelis turtingas ir galingas kraštas,
kuris yra ir religingas, nepaisant įvairių bangavimų. JAV Katalikų Baž-
nyčia tikinčiųjų skaičiumi yra didesnė nei daugelis Europos kraštų. Popie-
žiaus apsilankymas priartina visuotinę Bažnyčią ir atnaujina tikinčiųjų
ryžtą likti katalikais.

Įvairiose pasaulio šalyse įsiliepsnoję karai, nešantys vargą žmonėms,
paskatino pagrindinę popiežiaus kelionės misiją: apeliuoti į Jungtinių
Tautų atstovus bendradarbiauti kuriant taiką pasaulyje, dedant pastan-
gas mažinti žmonių vargą ir skurdą ir sutartinai dirbant apsaugoti mūsų
planetos gamtą.

Popiežius Benediktas vardą pasirinko Benediktui XV, dėjusiam dide-
les pastangas taikyti kariaujančias tautas Pirmojo pasaulinio karo metu,
atminti. Ir dabartinis Benediktas atvyksta kaip taikos ir susitaikymo pa-
siuntinys, skelbdamas ir savo asmeniu liudydamas, jog religijos vaidmuo
pasaulyje yra nešti taiką ir ramybę, o ne kurstyti žmones kariauti ir
žudyti vieni kitus.

Atskridęs į JAV balandžio 15 d. specialiai popiežiaus naudojimui skir-
tu „Alitalia” lėktuvu, pavadintu „Shepherd 1” (Ganytojas nr. 1), Bene-
diktas XVI nusileis Andrews kariniame oro uoste, paskui bus vežamas į
Washington, DC. Kitą dieną jis susitiks su Prezidentu ir Laura Bush. Iš-
kilmingo priėmimo metu Baltųjų rūmų sode prezidentas ir popiežius tars
žodį. Prezidentas, be abejo, pasveikins popiežių jo 81-ojo gimtadienio pro-
ga. 5:30 val. v. Šv. Tėvas ves maldos valandėlę JAV vyskupams valstybinė-
je katalikų šventovėje, Marijos Nekalto Prasidėjimo bazilikoje. Šią švento-
vę kasmet aplanko milijonas piligrimų, ir mes, lietuviai, didžiuojamės čia
įrengta Šiluvos Marijos koplyčia. Balandžio 17 d. popiežius aukos šv. Mi-
šias National Park sporto stadione. Kadangi šios kelionės metu bus tik
dvejos viešai atnašaujamos popiežiaus Mišios, dalyvių bilietai greit bus
išpirkti. Po pietų Katalikų universitete popiežius kalbės katalikiškų uni-
versitetų bei kolegijų prezidentams, kurių, manoma, dalyvaus apie 200.
Vakare popiežius Benediktas dalyvaus pokalbyje su įvairių religijų atsto-
vais – žydų, musulmonų, budistų, hinduistų ir kt. Susirinkimas įvyks
Popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadintame kultūros centre.

Balandžio 18 d. rytą popiežius skrenda į New York, kur kalbės Jung-
tinių Tautų atstovams generalinės asamblėjos salėje. Paulius VI ir Jonas
Paulius II taip pat buvo kalbėję Jungtinėms Tautoms. Vakare Benediktas
XVI dalyvaus pamaldose vokiečių Šv. Juozapo bažnyčioje, Yorkville rajone,
Manhattan. Tuo Bavarijos sūnus pagerbs savo tautiečius – vokiečius imi-
grantus – daug gero įnešusius į Amerikos kultūrą.

Balandžio 19 d. Šv. Patriko katedroje vyks specialios Mišios kuni-
gams, diakonams ir vienuoliams, kurie drauge su popiežiumi švęs jo 3
metų popiežiavimo sukaktį. Vėliau jis susitiks su jaunimu Šv. Juozapo se-
minarijoje, Yonkers rajone.

Balandžio 20 d. rytą Benediktas XVI aplankys ir pasimels už žuvusius
toje vietoje, kur 2001 m. rugsėjo 11 d. įvyko tragedija. 2:30 val. p. p. bus
aukojamos Mišios Yankee sporto stadione, kurių metu bus minimos 200
metų sukaktys pirmųjų vyskupijų JAV – New York, Boston, Philadelphia
ir Louisville, Kentucky. Jos visos buvo pačios seniausios Baltimore vys-
kupijos atžalos, o ši 1808 m. buvo pakelta į arkivyskupiją.

Popiežiaus apsilankymas tikintiesiems priartina visuotinę Bažnyčią,
leidžia jiems gyvai pajusti, jog jie priklauso pasaulinei bendrijai, kurią,
anot apaštalo Pauliaus, jungia vienas krikštas, vienas tikėjimas, viena
dvasia. Popiežiaus Benedikto asmenybė švelnesnė, subtilesnė, nei jo pirm-
tako, bet jis visa būtimi yra Dievo žmogus. Jo didysis rūpestis – gaivinti
žmonių tikėjimą, kuris žmogaus gyvenimui duoda naują prasmę. Papras-
tais žodžiais jis išreiškia sunkiai apčiuopiamus dalykus: „Tikėjimas, ga-
lutinai, yra dovana. Todėl mums reikia leistis būti apdovanotiems, nesi-
remti vien savimi ir stengtis viską patiems padaryti, nes vieni nepajėgsi-
me, o atverti save ir įsisąmoninti, jog Dievas tikrai duoda... Tikėjimo mes
negalime ‘turėti’, nes iš tikro Dievas jį mums duoda. Negalime jo turėti,
nes patys jo nesukuriame. Mums reikia įkristi, taip sakant, į Bažnyčios
tikėjimo bendriją...”

APIE POLITIKĄ IR
PSICHOPATOLOGIJĄ

DAINIUS PÙRAS

1935 metų spalį 339 garsūs pa-
saulio psichiatrai kreipėsi į pasaulio
politikus. Kreipimesi, pavadintame
,,Valstybės vyrams”, buvo įspėjama
dėl neatsakingų veiksmų, kurstant
įvairių valstybių piliečius karo veiks-
mams prieš kitas tautas. ,,Mes, psi-
chiatrai, pareiškiame, kad mūsų
mokslas šiandien gali gerai pažinti
tikruosius, kad ir slepiamus bei nesą-
moningus motyvus, taip pat ir valsty-
bės vyrų. Istorija patrauks teisman
tuos, kurie savo tautas kariškai
dresuoja ir drauge nuolat kartoja žodį
‘taika’. Jie yra tie, kurie bus pri-
pažinti patys kalčiausi dėl neiš-
pasakyto vargo, kurį sukels naujas
karas,” – tuo metu rašė psichiatrai.

Apie politikų atsakomybę ir jų
sprendimų sąsajas su asmenybės ypa-
tumais buvo brandžiai diskutuojama
ir to meto Lietuvoje. 1939-ųjų pra-
džioje ,,Naujojoje Romuvoje” buvo
išspausdintas garsaus psichiatro
Juozo Blažio straipsnis ,,Politika psi-
chopatologijos šviesoje”.

Pasiremdamas jau tuo metu
žinomomis psichoanalizės idėjomis, J.
Blažys aiškino, kaip politikų idėjinės
nuostatos gali būti susijusios su jų
asmenybės ypatumais, vaikystėje
patirta skriauda ar – dažniausiai neį-
sisąmonintais – troškimais.

Įdomu, kad jau tada, prieš 70 me-
tų, buvo kalbama apie pavojų, kurį
kelia ne tiek psichikos ligonių (apim-
tų psichozės ir todėl nesugebančių
atsakyti už savo veiksmus), kiek svei-
kais laikomų veikėjų veiksmai. Buvo
analizuojama, kaip žmonės, šiaip jau
nestokodami intelekto ir būdami
sveiko proto, pasiekia aukštas val-
džios viršūnes, o tuomet išryškėja jų
nepakankamos dvasinės brandos
požymiai ir pasekmės. Jau tada siūly-
ta, kad asmeninė asmenybės analizė
būtų labai naudinga ne tik gydyto-
jams ir psichologams, kurie ruošiasi
gydyti žmonių sielas, bet ir poli-
tikams, kurių rankose gali atsidurti
milijonų žmonių likimai.

Tada psichiatrų įspėjimai nepa-
dėjo. Netrukus prasidėjo žiauriausias
pasaulio istorijoje karas. Sunku pasa-
kyti, ar žmonija bent kiek pasimoko
iš savo klaidų. Iki šiol aptarinėjami
Hitlerio, Stalino ir kitų valstybės
veikėjų psichologiniai portretai. Ne
viename populiariame rašinėlyje gali-
ma perskaityti, esą tai buvę psichikos
ligoniai, kuriems per klaidą pavyko
prasibrauti prie valstybės vairo ir
sukelti baisias tragedijas.

Bet mokslo pasaulyje vyrauja
brandesnė ir labiau pagrįsta nuo-
monė, kad tai buvo ne tiek ligoniai,
kiek rimtų, dar vaikystėje susifor-
mavusių asmenybės problemų turin-
tys žmonės. Jiems gavus valdžią, vis
pražūtingiau ėmė veikti nebrandžios
asmenybės ir nesveikos aplinkos
kompleksų mišinys, kuris tampa ypač
pavojingas, kai demokratiją pakeičia
totalitarinė santvarka.

Įdomu, ką, praėjus 70 metų po jo
straipsnio ,,Naujojoje Romuvoje”,
rašytų J. Blažys apie šios dienos
Lietuvos politikus? Šiandien galime
pasidžiaugti geopolitiniais laimėji-

mais, kad turime Lietuvos valstybę
su Vilniumi ir Klaipėda, o mūsų re-
gionui negresia karo pavojus. Bet vi-
daus politikoje – daugybė rimtų bėdų,
ir J. Blažio mintys šiandien būtų la-
bai aktualios. Kaip jis aiškintų faktą,
kad dauguma Lietuvos politikų re-
miasi ne kuria nors ideologija, o vien-
adiene pragmatine nauda, mažai ką
bendra turinčia su viešuoju interesu?

Lengviausias kelias gvildenant
šią politikos ir psichopatologijos san-
tykio temą – pataikauti visuomenėje
nūnai populiariai nuostatai, kad mes
esame tapę ne visai stabilios psichi-
kos politikų įkaitais. Kritikuoti val-
džios vyrus ir moteris – šiandien toks
įprastas ir madingas dalykas, kad
beliktų pasirinkti kuo įmantresnį kri-
tikavimo būdą. O ar berasi pas mus
populiaresnį būdą už tą, kai žmogaus
elgesiui apibūdinti ties smilkiniu
sukiojamas pirštas ir atvirai abejoja-
ma jo psichikos sveikumu?

Visuomenėje netgi visai rimtai
šiandien svarstoma, kodėl politikų ir
kandidatų į politikus neištiria psichi-
atrai. Kaip būtų paprasta: prieš
rinkimus gauni psichiatrų komisijos
išvadą apie kiekvieną besiveržiantį į
valdžią ir kaip rinkėjas darai išvadą –
balsuosiu tik už psichiškai sveikus!

Tarp politikos ir psichopatologi-
jos iš tikrųjų galima rasti subtilių
paralelių, bet jos iš esmės skiriasi nuo
ką tik minėto siūlymo. Psichiatrų
įtraukimas į bet kokį rinkimų proce-
so etapą būtų ne kas kita, kaip pikt-
naudžiavimo psichiatrija pavyzdys.
Tokie ir panašūs siūlymai rodo, kad
visuomenė, nepasitikėdama savimi,
nori rasti atpirkimo ožį, kuriam gali-
ma būtų suversti atsakomybę dėl gal-
būt vėliau išaiškėsiančio rinkėjų ir
politikų darbo broko.

Ir ką rastų psichikos sveikatos
specialistai, jei toks nevykęs bandy-
mas, neduok Dieve, įvyktų? Pirma,
jie nerastų tarp politikų psichikos
ligonių, jei sutarsime, kad psichikos
liga vadiname gana sunkią psichikos
negalią, sutrikdančią darbingumą ir
gyvenimo kokybę. Antra, jie rastų
tarp politikų tokį pat asmenybės ypa-
tumų margumyną, koks būdingas
visai žmonių visuomenei. Čia jau
laikas būtų pereiti – ką ir darė J. Bla-
žys prieš 70 metų – iš psichiatrijos į
psichologijos lygmenį ir analizuoti
sveikų žmonių asmenybės ypatu-
mus.

Visuomenė turėtų bijoti ne psi-
chikos ligonių, kurie – tapę politikais
ar jais netapę – neva kelia grėsmę
visuomenės saugumui.

Nukelta į 8 psl.

Didžiausią grėsmę
visuomenės saugumui
kelia jokių psichiatrinių
bėdų neturinčios
vidutinybės, kurioms
valdžia reikalinga jų
neįsisąmonintiems
troškimams patenkinti.
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DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ PARAPIJOS ŠIMTMETIS
(VI dalis)

LIÙDA RUGIENIENÈ

1975 metų pradžioje Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos klebonu
Detroito arkivyskupija paskyrė kun.
Viktorą Kriščiūnevičių. Kun. Kriščiū-
nevičius gimė 1922 m. Vilkaviškyje,
ten pabaigė gimnaziją, toliau mokėsi
Eichstatto, Brassnono kunigų semi-
narijose ir studijavo Gregoriumo uni-
versitete Romoje. 1952 m. atvyko į
Detroitą pas savo tėvus, kunigo sve-
čio teisėmis buvo paskirtas į šv. Petro
parapiją, po ilgesnio laiko patvirtin-
tas vikaru. Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos klebonu buvo iki 1995 me-
tų. Mirė 2004 m., palaidotas Šventojo
Kapo kapinėse Southfielde.

Kun. Kriščiūnevičius buvo Lietu-
vos patriotas, iškalbus pamokslinin-
kas, stengėsi į bažnytines apeigas
įtraukti mūsų tautinius papročius,
negailėjo pinigų bažnyčiai gražinti,
Kultūros centro rūpesčius buvo pa-
likęs taryboms. Jo klebonavimo metu
pripratome prie visuomeninio giedo-
jimo. Tuo reikalu daug rūpinosi Pra-
nas Zaranka, jis mokė parapijiečius
giedoti, redagavo giesmynėlius ir kū-
rė giesmes. Dešimtį metų veikė Šv.
Rašto skaitymo būrelis. 1984 m. buvo
paminėtas šv. Kazimiero 500 metų
mirties jubiliejus, o 1987 m. parapijos
patalpose įvyko Michigano valstijos
lietuvių bendras Lietuvos krikšto 600
metų sukakties minėjimas. Šv. Mišias
atnašavo kardinolas Edmund C. Szo-
ka, koncelebravo vyskupas Paulius
Baltakis, OFM, kun. Antanas Saulai-
tis, SJ, ir kiti kunigai. 1990 m. para-
piją aplankė kun. Sigitas Tamkevi-

čius ir seselė Nijolė Sadūnaitė. Vys-
kupo Baltakio siūlymu parapija ėmė-
si globoti Šventosios Trejybės parapi-
ją Troškūnuose.

1983 m. parapijos leidinyje kle-
bonas Kriščiūnevičius pastebi: ,,Žvel-
gdami į šios parapijos istoriją ir be-
sidžiaugdami pasiektais laimėjimais,
pamąstykime, ką mums duoda lietu-
viška parapija. Ar be jos būtume šian-
dien tuo, kuo mes esame? Šiuo metu,
kada jau ne viena lietuviška parapija
laidojama, galime pasidžiaugti, kad
mūsų parapija dar ne tik gyva, bet ir
energinga; turime nemažai jaunų
žmonių ir jaunų šeimų. Pravartu bū-
tų mesti žvilgsnį ir ateitin. Kuo galė-
tume kiekvienas iš mūsų prisidėti,
kad ši parapija būtų tikras krikščio-
niškos dvasios ir lietuviškos kultūros
židinys, kad taptume, tikra to žodžio

prasme, Dievo šeima?”

Kun. Viktorui Kriščiūnevičiui iš-
ėjus į pensiją, administratoriaus pa-
reigoms buvo paskirstas amerikietis
kun. Dan Trapp, vėliau kun. Valdas
Valdemaras, nuo 1997 m. iki 2003 m.
kun. Aloyzas Volskis. Jam perėmus
klebono pareigas Šv. Kazimiero para-
pijoje Montrealyje Dievo Apvaizdos
administratoriumi nuo 2003 m. tapo
kun. Ričardas Repšys.

Pastaroji Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijos Taryba jau yra 38-ji.
Tarybos pirmininkais yra buvę: Ra-
polas Valatka (dvi kadencijas), Algis
Rugienius (keturias), Kęstutis Keblys
(dvi), Jonas Urbonas (tris), Vytas
Petrulis (aštuonias), Jurgis Jurgutis
(vieną), Andrius Butkūnas (šešias),
Kastytis Giedraitis (vieną), Janina
Udrienė (septynias), Birutė Bublienė
(vieną), Narimantas Udrys (vieną).
38-oji Taryba pirmininko neturi.

1992 m. arkivyskupija išleido
naujas parapijų tarybų veiklos gaires.
Prisitaikant prie jų buvo reikalinga
pakeisti parapijos konstituciją ir ta-
rybos sudėtį. Po pakeitimo parapijos
tarybą sudarė administracijos, litur-
gijos, švietimo ir krikščioniškos tar-
nybos komitetai ir parapijos organi-
zacijoms atstovai. Šiuo metu Tarybą
sudaro: kun. Ričardas Repšys, admi-
nistracijos komiteto pirmininkas
Anatolius Viskantas, krikščioniškos
tarnybos pirm. Elena Alkienė, švieti-
mo komiteto pirm. Aldona Šontienė
ir parapijos organizacijoms atstovai.

Parapijos Taryba yra išleidusi
keturis leidinius. Pirmasis pasirodė
1973 m., naujos bažnyčios ir pastatų
dedikacijos proga, antrasis – 1978 m.,
trečiasis – 1983 m., ketvirtasis – 1998
m. Rudenį bus išleistas penktasis lei-
dinys šimto metų sukakties proga, jį
redaguoja Vida Juškienė.

Rašant šią labai trumpą parapi-
jos istoriją nuolatos varčiau leidinius,
ilgainiui sustojau prie nuotraukų.
Kiek daug prisiminimų, o svarbiau-
sia, kiek daug puikių žmonių veidų ir
pavardžių, kurie negailėjo savo bran-
gaus laiko (gi visuomet darbštiems
žmonėms nepritrūksta darbo), nors
galėjo daryti kažką kita, tačiau pasi-
šventė parapijos ir lietuvybės reika-
lams. Tik jų asmeninės aukos dėka,
šiuometinė parapijos visuomenė turi
gražią bažnyčią ir pastatus, tinkan-
čius visakeriopai veiklai, turi orga-
nizuotą parapiją.

Skaitančiam norisi sudaryti vaiz-
dą ir apie parapijos pastatų išorę.
Kaip jau aukščiau minėta, pastatų
architektas buvo Alfredas Kulpa-
Kulpavičius iš Kanados. Jo idėjos šiek
tiek skyrėsi nuo to laikotarpio baž-
nyčių stiliaus. Pakrypęs bokštas buvo
naujiena. Dar ir šiandieną amerikie-
čiai mūsų bažnyčią atpažįsta: ,,Ar ta
ant Devintos mylios su pakrypusiu
bokštu?” Rusvos plytos ne tik dengia
lauko sienas, bet ir sienas bažnyčios
viduje. Prieš bažnyčią stovi balta Die-
vo Apvaizdos statula, atvežta iš buvo-
sios bažnyčios, dail. Vytauto Jonyno
suprojektuotas metalinis kryžius.
Prie bažnyčios prisiglaudę tęsiasi vie-
no aukšto pastatai (virtinė kambarių,
naudojamų lituanistinei mokyklai),
pro juos koridoriumi pasiekiama
didžiulė salė. Šalia salės – svetainė,
kuri buvo perdirbta, vadovaujant
architektui Algiui Bubliui. Gretimai,
tačiau jau iš kitos bažnyčios pusės,
stovi klebonija. Parapijos žemės
plotas priekyje ir šonuose apsodintas
eglėmis, išaugusios į didžiulius me-
džius, jos suteikia daug privatumo.
Prie pastatų į Devintos mylios pusę
dieną naktį iškeltos JAV ir Lietuvos
vėliavos. Kiemas tai pat apima ne
tokį jau menką žemės plotą, sutvar-
kyta aikštelė automobiliams. Šalia
aikštelės užsilikę ilgaamžiai medžiai
vasarą suteikia pavėsį besišnekučiuo-
jantiems ir gegužines rengiantiems.

Bažnyčios vidų puošia dail. Vy-
tauto Jonyno vitražai religinėmis ir
tautinėmis temomis. Šalia šv. Kazi-
miero stovi Didysis Lietuvos kuni-
gaikštis Vytautas ir Lenkijos karalius
Jogaila, bent šias eilutes rašančiai
vienas iš įdomiausių ne tik tematika,
bet ir savo spalvingumu. Kiti vitražai
yra: ,,Rūpintojėlis”, ,,Šventoji šei-
ma”, ,,Šv. Dvasios atsiuntimas”, abs-
traktus Marijos vitražas koplytėlėje.
Dail. Vytautas Jonynas taip pat su-
projektavo altorių, stalą tubernaku-
liui, Prisikėlusio Kristaus virš alto-
riaus ir Šiluvos Marijos statulas.
Bažnyčios sienas itin skoningai puo-
šia dail. Jurgio Daugvilos drožiniai.

Nukelta į 8 psl.

Bažnyčios langas.
Pauliaus Jankaus nuotr.

Kristaus statula, stovinti lauke.

Vaizdas bažnyčioje per Pirmos Komunijos šventę.
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KOMENTARASKOMENTARAS LF pranešimas

– Kada ir kaip pradėjote savo
veiklą Lietuvių Fonde?

– Mano veikla Lietuvių Fonde
prasidėjo maždaug prieš 28 metus,
kada įstojau į Fondą kaip narys. Tuo
metu talkininkavau raštinėje, padė-
jau valdybai, ypatingai verčiant į ang-
lų kalbą.

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Įstojau į Lietuvių Fondą, ka-
dangi supratau, kad tai buvo viena iš
svarbiųjų mūsų išeivijos institucijų ir
norėjau savo sugebėjimais prisidėti
prie jos veiklos.

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis?

– Pagal profesiją esu advokatas.
Taip pat esu studijavęs ekonomiką ir

dėstęs finansų mokslus universitete,
IIT Stuart School of Business. Daly-
vauju įvairiose profesinėse organiza-
cijose. Esu buvęs Čikagos advokatų
sąjungos nepelno siekiančių organi-
zacijų skyriaus pirmininku. Dirbu ci-
vilinėje teisėje, korporacijos ir mokes-
čių srityje.

– Kuo ši patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

– Ši patirtis yra naudinga, kadan-
gi dažnai Lietuvių Fonde iškyla teisi-
niai ar finansiniai klausimai į ku-
riuos tenka atsakyti.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
lietuvių visuomenei?

– Lietuviškame visuomeniniame
gyvenime veikiu jau nuo gimnazijos
dienų ir dalyvauju įvairiose organi-
zacijose. Jaučiu pareigą jungti įvai-
rias kartas ar bangas, kad mūsų veik-
la būtų darni ir vaisinga.

– Kodėl kandidatuojate į Lie-
tuvių Fondo tarybą?

– Į Lietuvių Fondo tarybą kandi-
datuoju, kadangi buvau draugų ir pa-
žįstamų raginamas tą darbą tęsti. Jų
manymu, mano dalyvavimas gali bū-
tų naudingas Fondo veiklai.

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš LF ateityje?

– Lietuvių Fondas yra ženkliai
prisidėjęs prie išeivijos kultūrinio gy-
venimo. Noriu, kad ta veikla būtų
vaisingai tęsiama ateityje.

Pasisakymas vienu sakiniu:
,,Savo darbu ir auka tęskime Lie-

tuvių Fondo pradininkų viziją, stipri-
nant ir keliant lietuvišką kultūrą
išeivijoje.”

Pokalbis su kandidatu į LF
– Sauliumi Kupriu

Saulius Kuprys

Senos žinios apie bajorus
ALGIMANTAS GURECKAS

„Draugo” laiškų skyriuje ginče
dėl Lietuvos bajorų skamba Didžio-
sios prancūzų revoliucijos aidai. Ba-
jorų priešininkai laiko juos lenkais ir
kaltina visokiomis piktadarybėmis.
Bajorai gina savo protėvių garbę, bet
jų priešai jų nesiklauso arba jais neti-
ki. Tų, kurie kalba apie lietuvius ba-
jorus, Antanas Paužuolis klausia: „Iš
kur gautos teisingos žinios?” („Drau-
gas”, 2008.03.26, p. 5).

Vytautas Landsbergis knygoje
„Lūžis” („Vaga”, Vilnius, 1997, p. 41)
rašo: „Garbrielius Landsbergis kilo iš
bajorų, ir nors bežemis, turėjo savo
herbą ir net legendą apie jį.” O Gab-
rielius Landsbergis (1852–1916 m.)
buvo Vytauto Landsbergio senelis.
Apie jį galima daugiau sužinoti „Lie-
tuvių enciklopedijoj” 14 t., p. 136–
137, straipsnyje „Landsbergis-Žem-
kalnis, Gabrielius”. Prezidentas Ka-
zys Grinius apie savo kilmę rašė savo
knygoje „Atsiminimai ir mintys”
(„Patria”, Tuebingen, 1947 m., I t., p.
25) „Mano protėviai buvo bajorai ir
baudžiavos nėjo”. Apie generolo Po-
vilo Plechavičiaus ir jo brolių, pulki-
ninko Aleksandro ir vyresniojo pus-
karininkio Kazimiero, kilmę rašoma
Petro Jurgėlos ir Pauliaus Jurkaus
redaguotoje knygoje „Gen. Povilas
Plechavičius” („Karys”; Brooklyn,
NY, 1978 m.), p. 184–198.

Dr. Jonas Basanavičius ir prezi-
dentas Antanas Smetona nebuvo
bajorai. Bajoraitė buvo Smetonos
žmona Sofija Chodakauskaitė-Sme-
tonienė. Nebuvo bajorai Lietuvos val-
dovai Mindaugas, Gediminas, Vytau-
tas. Jie buvo daug aukščiau už ba-
jorus. Bajorai jiems tarnavo. Karalius
ar didysis kunigaikštis galėjo suteikti
bajorystę paprastam valstiečiui ar
miestiečiui. Vytautas po Žalgirio mū-
šio daugelį savo narsių karių ten pat,
mūšio lauke, pakėlė į bajorus.

Pagrindinis šaltinis apie Lietuvos
bajorus, jų skaičių ir tautybę yra
1897 metų visuotinio Rusijos impe-
rijos gyventojų surašymo duomenys.
Tuo metu jau kuris laikas vyko lietu-
vių tautinio atgimimo sąjūdis ir di-
džioji dauguma bajorų turėjo būti
vienaip ar kitaip tautiškai apsispren-
dę. Vėlesnis gyventojų surašymas
vyko 1923 metais, kai Lietuvoj jau
buvo panaikintos luomų privilegijos
ir todėl surašyme nebebuvo klausimo
apie bajorystę.

Didžiojoje Lietuvoje, be Klaipė-
dos krašto, bet su Ašmenos, Lydos,
Seinų ir Suvalkų apskritimis, 1897
metais buvo 3,230.200 gyventojų, iš
jų 161.200 bajorų (5 procentai), ir iš
jų 39,100 užsirašė lietuviais ar že-
maičiais (24 proc.). Bet surašymas
parodė labai didelius regioninius
skirtumus. Itin mažai bajorų buvo
Užnemunėj – tuj 0,7 proc. visų gyven-
tojų. Iš tų bajorų tik 65 asmenys (1,8
proc.) užsirašė lietuviais. Visai kitas
vaizdas Žemaitijoje. Čia iš 547,200
gyventojų 43,500 buvo bajorai (8
proc.) ir iš jų tarpo absoliuti dauguma
– 29,400 užsirašė žemaičiais ar lietu-
viais (68 proc.). Klaidinga nuomonė,
kad visi bajorai buvo turtingi dvari-
ninkai. Šalia didelius dvarus val-

džiusių kunigaikščių Radvilų, Ogins-
kių, grafų Tiškevičių, Platerių, buvo
daug nedidelių dvarų ir bajorų ūkių
su keliais samdomais darbininkais.
Kaip matyti iš Vytauto Landsbergio
citatos, jo senelis iš viso žemės ne-
turėjo, generolo Silvestro Žukausko
tėvai žemę nuomodavo. Daug tokių
bežemių bajorų atsirado, kai caro val-
džia už dalyvavimą 1831 ir 1863 me-
tų sukilimuose atėmė jų dvarus.

Apie Lietuvos bajorus 1897 metų
gyventojų surašyme esu paskelbęs
straipsnį Lietuvos istorijos draugijos
ir Lietuvos istorijos instituto leidiny-
je „Mūsų praeitis”, 2001 m., 7 t., p.
22–41.

Bajorai įgavo didelės reikšmės
Lietuvos valstybiniame gyvenime
nuo krikšto laikų, o po Liublino uni-
jos jie tapo valdančiuoju luomu. Jų
įtaka Lietuvos visuomenėje išliko iš
po padalinimų iki Lietuvos Steigia-
masis Seimas 1920 metais paskelbė
Lietuvą respublika ir panaikino luo-
mų teises ir pareigas. Per ilgą, dau-
giau nei 500 metų laikotarpį visko
buvo – pergalių ir pralaimėjimų, iš-
mintingų sprendimų ir klaidų, pasi-
aukojimo ir savanaudiškumo, todėl
neteisinga bajorų luomo vaidmenį
Lietuvos istorijoje vien tik smerkti ar
jį nekritiškai vien tik teigiamai ver-
tinti.

Tarpukario nepriklausomoje Lie-
tuvoje didelė dalis lietuvių visuome-
nės bajorams buvo priešiška, nes jų
dauguma – 57 proc. visų Lietuvos ba-
jorų, buvo persiėmę lenkų kultūra, jų
namų kalba buvo lenkų ir jie save
laikė lenkais. Daugelis jų kovojo ir
veikė prieš Lietuvą. Ryškiausias iš jų
buvo pats Lenkijos valstybės virši-
ninkas maršalas Jozefas Pilsudskis.
Kai 1920 metais lenkai užgrobė Vil-
nių ir dėl jo įsižiebė 19 metų užtrukęs
Lietuvos konfliktas su Lenkija, abiem
valstybėms vadovavo Lietuvos bajo-
rai: Pilsudskis – Lenkijai, ministras
pirmininkas Kazys Grinius – Lietuvai.

Bet tie Lietuvos bajorai, kurie
liko lietuviais, yra 1918 ir 1990 me-
tais atkurtos Lietuvos valstybės gy-
vasis ryšys su senąja Lietuvos Di-
džiąja Kunigaikštyste, kuri buvo
luominė bajorų valstybė. Jei valstybę
būtų atkūrę tik valstiečių kilmės
veikėjai, kilę iš luomo, kuris senojoje
valstybėje neturėjo jokių politinių
teisių ir jokios įtakos valstybės gyve-
nimui, ir jei bajorija, kuri buvo vals-
tybinių tradicijų nešėja, tame atkū-
rime būtų nedalyvavusi, nebūtų likę,
kas galėtų perduoti senąsias valsty-
bines tradicijas atkurtai valstybei.
Bet Lietuvos valstybės atkūrime ba-
jorai dalyvavo – 1918 m. vasario 16 d.
Aktą pasirašė visi 20 Lietuvos Ta-
rybos narių, tarp jų keturi bajorai:
Mykolas Biržiška, Donatas Mali-
nauskas, Stanislovas Narutavičius ir
Jonas Smilgevičius. O atkurtos vals-
tybės gynime nuo priešų – rusų, vo-
kiečių ir lenkų – šalia daugumos vals-
tiečių kilmės savanorių, dalyvavo ir
savanorius pašaukęs ministras pir-
mininkas Mykolas Sleževičius, ka-
riuomenės vadas generolas Silvestras
Žukauskas, Šaulių sąjungos steigėjas
ir vadas Vladas Putvinskis ir kiti
lietuviai bajorai.
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KAS PATENKA Î ,,DRAUGÂ”, O KAS NE?
Kaip turėtume suprasti redakci-

jos elgesį dėl neskelbiamų laiškų
autorių pavardžių? Gi po kiekvienu
,,Laiškų skyriumi“ yra pastaba, kad
,,Anoniminių laiškų nespausdin-
sime”, tuo tarpu spausdinami laiškai,
kurių autoriai lyg ir žinomi redakci-
jai, tik ne skaitančiai publikai. Lyg
rašytų ,,Witness Protection” progra-
moje esantis žmogus, kuriam reika-
linga ypatinga apsauga nuo priešų!
Kažin, iš kur atėjo toks mums visai
neįprastas paprotys? Ar tai nėra dar
viena Lietuvos žurnalistikos dovanė-
lė, nes Amerikos laikraščiuose tokių
nesąmonių nebūna? Jokių išimčių
nedaroma, taip pat, kaip ir, berods,
būdavo anksčiau ,,Drauge”.

Specifiniai turiu mintyje š. m.
kovo 26 d. ,,Drauge” paskelbtą be-
vardį laiškutį, kuriame abejojama A.
Gečio rašytame straipsnyje (,,Drau-
gas” 2008 m. vasario 15 d.) pateiktų
faktų tikslumu. Nors nežinomas au-
torius Gečį apšaukė naudojant KGB
metodiką, tačiau nė vieno faktiško
atitaisymo nepadarė. Man tai itin
įstrigo, kadangi prieš metus laiko
mano pasirašyto laiško tuometinė
nauja redakcija nesutiko spausdinti,
motyvuodama asmeniškumu, nors
nebuvo paminėta jokio žmogaus var-
das ar pavardė. Įdomu, ką bandoma

pasiekti tokiu redagavimu?
Tuo tarpu apie William F. Buck-

ley, vieną įžymiausių Amerikos asme-
nybių, net žurnalistikos srityje, mi-
rusį vasario mėnesį net nė žodeliu ne-
užsiminta ,,Drauge.” Jis buvo ne tik
krikščioniškos/konservatyvios ideolo-
gijos įžiebėjas, bet su savo idėjom nu-
lėmęs Amerikos politikos kryptį.
Sunku tikėti, kad nei katalikiško
laikraščio redakcijai nei jos bendra-
darbiams, kurie, manytum, turėtų
būti gerai susipažinę su šios šalies
įvykiais, neatėjo mintis šią mirtį pa-
minėti. Juk negalėjo nežinoti, nes
labai plačiai nuskambėjo per visas
žiniasklados priemones. Pavyzdziui,
,,New York Times” nekrologas prasi-
dėjo pirmame puslapyje, tuo paro-
dant, kokią svarbą to laikraščio re-
daktoriai skyrė šiam, nors jiems visai
prieštaraujančių pažiūrų žmogui.
Nenustebčiau, jei panašiai buvo ir
,,Chicago Tribune”.

Siūlyčiau ,,Draugo” leidėjams at-
kreipti dėmesį, į kas vyksta laikrašty-
je ir, jei reikalinga, nustatyti tinka-
mas redagavimo gaires, ypač neskel-
biamų autorių atžvilgiu, kad pritaptų
Vakarų pasaulio žurnalistikos taisyk-
lėms.

Vida Morris
Cape Cod, MA

Raõykite mums el. paõto adresais: 
redakcija@draugas.org 

dalia.cidzikaite@gmail.com
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Ñingsnis î priekî� – du atgal
Didžiausias aistras praėjusią sa-

vaitę kėlė klausimas – kas iki rinki-
mų vadovaus Švietimo ir mokslo mi-
nisterijai? Taip pat bandyta iš Seimo
pirmininko pavaduotojo pareigų pa-
šalinti Tėvynės sąjungos vadovą An-
drių Kubilių, pradėtos svarstyti Sei-
mo rinkimų įstatymo pataisos, ofi-
cialiai pradėti rinkti parašai referen-
dumui dėl Ignalinos Atominės Elekt-
rinės veiklos pratęsimo.

Roma Žakaitienė traukiasi
ir... pasilieka

Švietimo ir mokslo ministrės pa-
reiškimas, jog ji palieka savo parei-
gas, buvo gana netikėtas. Tikrai ne
dėl to, jog ši ministrė gerai atliko sa-
vo pareigas. Paprasčiausiai, daug lo-
giškiau būtų buvę, jei ji būtų atsista-
tydinusi kur kas anksčiau. Arba dar
rudenį, kai prabilta, kad mokytojai
streikuos, arba žiemą, kai prasidėjo
streikai. Per visą šį laiką ministrė ne-
sugebėjo mažinti įtampos Švietimo
sistemoje, bet tik kurstė aistras neat-
sakingais pareiškimas, esą visos mo-
kytojų problemos yra politizuotos,
kad pagrindinė mokytojų streikų
priežastis – Rolando Pakso vadovau-
jamos partijos kurstytojiška veikla.
Keistoka, bet po kiekvieno derybinio
susitikimo su streikuojančiųjų atsto-
vais, kuriame dalyvavo ir ministrė,
padėtis tik blogėjo.

Kitas dalykas – mokytojų proble-
mos toli gražu nėra vienintelė dabar-
tinės Švietimo sistemos bėda. Stringa
Aukštojo mokslo pertvarka. Šiuo at-
veju vėl kritikai niršta ant ministeri-
jos, kuri gyvena pagal principą: žing-
snis į priekį – du atgal. Sunkioje pa-
dėtyje atsidūrė ir profesinis moky-
mas. Nepaisant didžiulės finansinės
paramos iš Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų,  švietimo ir socialinių

reikalų sritims vadovaujančios mi-
nistrės nesugeba susitarti dėl bend-
ros profesinio rengimo sistemos su-
kūrimo.

Oficialiai teigiama, kad R. Žakai-
tienė pagaliau nutarė trauktis, nes
jai, kaip jautriai moteriai, pabodo
nuolatinė kritika ir mokytojų profsą-
jungų spaudimas. Tačiau labiau tikė-
tina, kad pagrindine ministrės pasit-
raukimo priežastimi tapo tai, kad
prieš ją sukilo patys socialdemokra-
tai. Vieša paslaptis, kad socialdemo-
kratų partijos viduje verda aistros bei
nepasitenkinimas ne tik dėl padėties
švietimo srityje, bet ir dėl Gedimino
Kirkilo veiksmų apskritai. Tiesa, pas-
tarasis sugebėjo atremti opozicijos
partijoje puolimą ir užsitikrino, kad
liks premjeru iki Seimo rinkimų. R.
Žakaitienei to nepavyko. Nors iki šiol
ji vadinama Kirkilo numylėtine, ta-
čiau, menkėjant Kirkilo įtakai, tai jau
negalėjo sulaikyti vidinės kritikos
bangų. Taigi, ministrė traukiasi.... ir
lieka.

Po įnirtingų svarstymų tiek So-
cialdemokratų frakcijos prezidiume,
tiek valdančiosios koalicijos susirin-
kimuose premjeras prezidentui pa-
siūlė patvirtinti R. Žakaitienę laiki-
nai eini ministrės pareigas dar mė-
nesį. Kitaip sakant, valdančioji koa-
licija nesugebėjo susitarti ir kol kas
R. Žakaitienė lieka.

Deja, tai reiškia tik dar didesnę
sumaištį švietimo sistemoje. Nes nai-
vu tikėtis, kad laikinai pareigas ei-
nanti ministrė ryšis pribrendusioms
pertvarkoms. Nepamirškime, jog ar-
tėja brandos egzaminai mokyklose.
Jau tampa liūdna tradicija, jog jie
paprastai lydimi nemažo triukšmo.
Priemonių kažką pakeisti reikėtų im-
tis jau dabar, tačiau vietoj to apsisp-
rendžiama laukti, kol valdantieji pa-
galiau susitars.

Atkelta iš 1 psl. pastebėjęs,
kad vykdomosios valdžios atstovų,
kurie gali priimti sprendimus, kon-
grese nė-ra. Profsąjungos vadovas
piktinosi ne tik dėl profesinės sąjun-
gos reikalavi-mų netenkinančio
Seimo patvirtinto mokytojų atlygin-
imų kėlimo plano, bet ir dėl mokyto-
jų darbo krūvio, ku-ris esą viršijąs
normą tris kartus, ne-saugumo ir
kitų socialinių problemų. Jis taip pat
kartojo, kad atsistatydinusiai Švieti-
mo ir mokslo ministrei Romai Žakai-
tienei pamainos ieškanti valdžia
turėtų atsiklausti profsąjungos
nuomonės.

Seimo vardu kongrese kalbėjęs
parlamento vadovas Česlovas Juršė-
nas sakė, kad valdžia jau pasimokiusi
iš streikų ir siūlė problemas spręsti
protingai.

Kongrese gausiai apsilankė opo-
zicinių partijų atstovai, kuriems su-
teikę žodį pedagogai išgirdo nemažai
karčių žodžių valdančiųjų atžvilgiu ir
net streikus palaikančių pasisakymų.

Kongrese patvirtintose rezoliuci-
jose pedagogai savo reikalavimų ne-
mažina ir reikalauja šiais metais atly-
ginimus pakelti dar 35 proc. Nuo šių

metų pradžios mokytojų atlyginimai
jau buvo padidinti vidutiniškai 15
proc. Seimas praėjusį antradienį nu-
tarė didinti mokytojų algas nuo ge-
gužės mėnesio 10 proc., o nuo rugsėjo
– dar 15 procentų. Vyriausybė, siū-
liusi atlyginimus ir nuo gegužės, ir
nuo rugsėjo kelti po 10 proc. ir Seimo
patvirtintą nutarimą iš pradžių vadi-
nusi nerealiu, žada kitą savaitę ieš-
koti pinigų Seimo patvirtintam nu-
tarimui įgyvendinti.

Pastaruoju metu mokytojų darbo
užmokesčio dydžio klausimas tapo
vienu aštriausių politinėje darbotvar-
kėje ir supriešino mokytojus, politi-
kus bei mokinius.

Kai kurios mokytojų profsąjun-
gos nuo kovo 3 d. buvo paskelbusios
neterminuotus streikus reikalauda-
mos, jog atlyginimai dar šiais metais
iš viso vidutiniškai didėtų 50 proc.
Pedagogai streikus šiuo metu yra sus-
tabdę.

Politikams svarstant atlyginimų
kėlimą streikais grasinantiems peda-
gogams, iš švietimo ir mokslo minis-
trės pareigų pasitraukė R. Žakaitie-
nė. Valdančioji koalicija šiuo metu ne-
sitaria, kuriai iš valdančiosios koalici-

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ
Tiesa, mažai vilties, kad naujoji

ministrė (Kirkilas pareiškė, kad Švie-
timo ir mokslo ministerijai ir toliau
turėtų vadovauti būtent moteris, nes
reikia išlaikyti moterų ir vyrų pu-
siausvyrą Vyriausybėje) bus veiks-
minga ir sugebės spręsti problemas.
Tuo labiau, kai socialdemokratai
įvardijo, kad ministre norėtų matyti
Aušrinę Mariją Pavilonienę arba Ire-
ną Šiaulienę. A. M. Pavilonienė la-
biausiai pagarsėjo griežtu feminizmu
bei nuolatiniais išpuoliais prieš krikš-
čioniškas vertybes. Ji reikalavo išp-
lėsti seksualinių mažumų teises bei
aršiai kritikavo Bažnyčios hierar-
chus. Irena Šiaulienė yra kur kas ma-
žiau ryžtinga politikė. Iki šiol ji la-
biausiai garsėjo kaip kruopšti nuro-
dymų vykdytoja, bet ne kaip kūry-
binga ir drąsi politikė.

Na, o kol politikai ginčijasi dėl
pareigų, mokytojai toliau skambina
pavojaus varpais. Štai šeštadienį vy-
kusiame mokytojų suvažiavime pra-
bilta apie tai, kad labai tikėtina, jog
didelė dalis mokytojų boikotuos kitų
mokslo metų pradžią.

Svarstybos Seime

Andrius Kubilius išlieka Seimo
pirmininko pavaduotoju. Tai paaiš-
kėjo po balsavimo Seime, kurį pasiūlė
socialdemokratai Jie reikalavo paša-
linti A. Kubilių, nes esą jis neetiškai
elgėsi posėdžio, kuriame buvo tvirti-
namos Atominės elektrinės įstatymo
pataisos, metu. Balsavimas Seime
dar kartą patvirtino, kad dabartinė
valdančioji koalicija labai trapi ir ne
visada vieninga.

Tai, kad Seimo nariai dažnai vie-
nijasi į labai originalias grupes, pat-
virtino ir Seimo rinkimų įstatymo pa-
taisų svarstymas. Socialdemokratai
prieštaravo siūlomai nuostatai, jog
per rinkimus būtų įvestas laisvas
partinių sąrašų vertinimas. Ši patai-
sa reikštų daugiau teisių rinkėjams,
mažiau įtakos partinei nomenklatū-
rai. Socialdemokratų protestų būtų
nepakakę, jei jų nebūtų palaikę
„Tvarkos ir teisingumo” atstovai. Abi
šios frakcijos pasitraukė iš Seimo sa-
lės ir neliko svarstymui būtino kvo-
rumo. 

Beje, priimti dar du svarbūs Sei-
mo nutarimai, susiję su artėjančiais
rinkimais. Pirmiausia, atmestas pa-
siūlymas, kad už Lietuvos ribų gyve-
nantys Lietuvos piliečiai turėtų savo
atstovą Seime. Šis pasiūlymas vėl la-
biausiai kažkodėl išgąsdino socialde-
mokratus. Taip pat atmestas siūly-
mas jau per šiuos Seimo rinkimus tai-
kyti balsavimą internetu.

Panašu, jog dabartinis Seimas la-
bai bijo permainų.

Ar įvyks referendumas dėl
Ignalinos AE pratęsimo?

Pradėti rinkti parašai, jog būtų
surengtas referendumas dėl Igna-
linos AE veiklos pratęsimo. Lietuvos
žmonės kol kas reaguoja gana entu-
ziastingai. Daug santūresnė daugu-
mos didžiųjų partijų reakcija. Nuo-
gąstaujama, kad toks referendumas
gali nuvesti į santykių su Europos
Komisija aklavietę. Nes esą stojimo į
ES sutartyje Lietuva įsipareigojo iki
2009 metų uždaryti Ignalinos AE.
Dabar jau kalbama apie galimybę ne-
silaikyti šio įsipareigojimo.

Referendumo organizatoriai at-
meta šiuos priekaištus ir tvirtina,
kad tautos valios išraiška būtų labai
stiprus pliusas ir Vyriausybei, kuri
vangiai derasi su Europos Komisija.
Tiesa, šios Komisijos atstovai prime-
na, kad dar 2006 m. prašė Lietuvos
valdžios išreikšti savo nuomonę, ar
niekas nesikeičia energetikos politi-
kos srityje, ar planai uždaryti Ignali-
nos AE išlieka? Tada mūsų valdžia
tylėjo, o dabar jau kelti klausimą per
vėlu.

Sunku nesutikti su tuo, kad so-
cialdemokratų koalicija, kurioje dau-
gumą sudaro socialdemokratai, la-
biausiai atsakinga už dabartinę su-
maištį Lietuvos energetikoje. Tačiau
svarbiausias klausimas – ar galima
dar kažką pataisyti? Nežinau, ar re-
ferendumas dėl Ignalinos AE pratę-
simo yra teisingiausias žingsnis da-
bartinėje padėtyje, tačiau asmeniškai
man jis atrodo daug sąžiningesnis nei
apsimestinis dabartinis valdžios su-
sirūpinimas į vaidinimą panašiomis
derybomis su Europos Komisija bei
itin keista Aleksandro Abišalos misija.

Pedagogai neñada nusileisti
Vilnius, balandžio 14 d. (BNS) –

Daugelis lietuvių internete lengvai
atsisako lietuviškų rašmenų ir ne-
paiso pagrindinių kalbos normų, ra-
šoma dienraščio ,,Vilniaus diena”
skiltyje ,,e.Diena”.

,,e.Diena” atliko internetinę ap-
klausą, kokios rašymo tradicijos vy-
rauja internetinėje erdvėje. Anketą
užpildė 166 interneto lankytojai. Pa-
aiškėjo, kad dažniausiai paprastinti
lietuvišką abėcėlę jie linkę bendrau-
dami su draugais per pokalbių prog-
ramas. 31 proc. apklaustųjų per to-
kius pokalbius niekada nevartoja lie-
tuviškų rašmenų, o 37 proc. vartoja
tik kartais. Tik 17 proc. apklaustųjų
elektroninius laiškus visada rašo var-
todami visą lietuvišką raidyną.

Darkytos kalbos internete auto-
riai teisinasi, kad lietuvių kalba yra
nelanksti ir sunkina bendravimą in-
ternetinėje erdvėje – esą elektroninio
pašto programos neatpažįsta lietuvių
kalbos diakritinių ženklų ir gavėjas
mato tik simbolius. Pastarieji, pasak
kai kurių apklaustųjų, erzina labiau,
nei tai, kad nėra ,,taškiukų, brūkš-
niukų ar paukščiukų”.

Tačiau techninės problemos jau
senokai išspręstos ir šiuo metu disku-

tuojama apie kitas, kultūrines ,,švep-
lavimo” internete priežastis.

Pasak Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininkės Vilniaus uni-
versiteto docentės Irenos Smetonie-
nės, apsispręsdamas nevartoti lietu-
viškų rašmenų, kiekvienas turi savų
motyvų: ,,Vienam atrodo, kad ‘švep-
lai’ rašyti yra greičiau, kitas tiesiog
protestuoja prieš viską, kas yra nusis-
tovėję, kas sakoma mokykloje, dar ki-
ti jaučia nevisavertiškumo komplek-
są, kad apskritai yra lietuviai”.

Reklamą, stilistiką ir iškalbos
meną tyrinėjančios VU docentės tei-
gimu, stebint interneto aplinką ryš-
kėja, kad ,,švepluoja” dažniausiai tie,
kurie komentaruose slepiasi už neat-
pažįstamų slapyvardžių, o nesislaps-
tantys interneto lankytojai rašo ne
tik lietuviškai, bet ir stengiasi tai da-
ryti taisyklingai.

I. Smetonienės manymu, atsisa-
kydami lietuviškų rašmenų interneto
lankytojai gimtosios kalbos nežudo, o
tiesiog grąžina 500 metų atgal į lietu-
viško rašto ištakas, kai buvo įprasta
rašyti ,,Maksla schito tewai iusu
traksdawa tureti” (Martyno Mažvydo
,,Katekizmas”).

Lietuviû� kalba internete – našlaitè�  
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Berlusconi tikisi grîñti î valdñiâ
ATĖNAI
Viena graikų anarchistų gru-

puotė prisiėmė atsakomybę už pir-
madienio išpuolį, kai buvo padegtas
Saudo Arabijos ambasadai Atėnuose
priklausantis automobilis, kuris bu-
vo nesmarkiai apgadintas, pranešė
policija. Automobilis buvo su diplo-
matiniais numeriais, bet be valstybę
nurodančių žymių. Grupuotės atsto-
vai paskambino į privačią televizijos
stotį. Graikų anarchistai dažnai vyk-
do išpuolius prieš diplomatams, vers-
lininkams ir politikams priklausan-
čius automobilius; pernai jų buvo pa-
degta daugiau kaip dešimt.

KIJEVAS
Į Ukrainą atvyksta didelė NATO

specialistų grupė šalies ginkluotųjų
pajėgų dalyvavimo pajėgų planavimo
ir vertinimo procese klausimais. Pag-
rindinis NATO specialistų grupės,
kuriai vadovauja NATO tarptautinio
sekretoriato gynybos politikos ir
pajėgų planavimo valdybos direkto-
rius Frank Boland, vizito tikslas – su-
rengti konsultacijas su Ukrainos ka-
riniais pareigūnais, kaip pasiekti tam
tikrus partnerystės tikslus ir pa-
rengti atnaujintą Partnerystės tikslų
kitam laikotarpiui dokumentus, pra-
neša Ukrainos gynybos ministerijos
spaudos tarnyba.

BERLYNAS
Saksonijos žemės premjeras

Georg Milbradt, priklausantis kanc-
lerės Angela Merkel krikščionims de-
mokratams, pirmadienį paskelbė,
kad atsistatydins dėl kritikos jo atž-
vilgiu. ,,Iki žemės rinkimų likus 16-ai
mėnesių, nusprendžiau perduoti įpa-
reigojimus politiniam įpėdiniui kaip
žemės premjerui ir Saksonijos krikš-
čionių demokratų vadovui”, – sakė G.
Milbradt. Jis buvo raginamas atsista-
tydinti dėl to, kaip sprendė bankų
krizę Saksonijoje, ir dėl kaltinimų,
kad jis ir jo žmona naudojosi banku
asmeninio investavimo tikslais.

RYGA
Latvija nori aktyvesnių Europos

Sąjungos veiksmų nustatant bevizį
režimą su Brazilija. Latvijos užsienio
reikalų ministerijos valstybės sekre-
torius Norman Penkė sakė agentūrai
BNS, kad šis klausimas dabar gana
svarbus. Nors bevizio režimo su Bra-
zilija dabar neturi tik 5 ES šalys –
Latvija, Lietuva, Estija, Kipras ir
Malta, derybos dėl jo įvedimo veda
Europos Komisija. 

KATMANDU
Nepalo maoistai per istorinius

rinkimus laimėjo daugiau vietų nei
visos kitos partijos drauge sudėjus,
rodo duomenys, gauti suskaičiavus
trečdalį balsų, pirmadienį pranešė
rinkimų komisija. Iš 601 vietos nau-
jojoje asamblėjoje, kuri perrašys šios
Himalajų šalies konstituciją, trečda-
lis vietų jau beveik paskirstytos. Iš
šio trečdalio maoistams atiteko 75
vietos ir tikriausiai atiteks dar 34.
Nepalo didžiausia partija, centristų
Nepalo kongresas, jau gavo 22 vietas
ir tikriausiai gaus dar 11, o centro
kairiųjų Nepalo komunistų partija
(Jungtinė marksistų–leninistų parti-
ja) gavo 21 vietą ir turi gauti dar 10,
nurodė rinkimų komisija. Kitos par-
tijos laimėjo ar turi laimėti 30 vietų.

TEHERANAS
Teheranas paskelbė, kad atidė-

tos pirmadienį Vienoje turėjusios
įvykti derybos su Tarptautine atomi-
nės energetikos agentūra (TATENA)
dėl Irano branduolinės programos.
Tai sekmadienį pranešusi oficiali Ira-
no informacijos agentūra IRNA ne-
pateikė jokių paaiškinimų, kodėl nu-
spręsta atidėti Irano atstovo Gholam
Reza Aghazadeh  ir TATENA genera-
linio direktoriaus Mohamed El Ba-
rade susitikimą. Kaip pranešė ta pati
agentūra, Irano ir TATENA derybos
įvyks ,,labiau tinkamu laiku”. TATE-
NA atstovų komentarų kol kas ne-
gauta.

BAGDADAS
Du JAV kareiviai ir du Irako sos-

tinės gyventojai buvo sužeisti, kai į
koalicinės kariuomenės automobilį
rytinėje Bagdado dalyje pataikė ne-
tiksliai paleista amerikiečių raketa,
pirmadienį praneša televizijos kana-
las CNN, remdamasis Amerikos kari-
nės vadovybės Irake pareiškimu.

EUROPA

Zimbabvès problemâ� sprês 14
pietû� Afrikos valstybiû

Roma, balandžio 14 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Italai pirmadienį turi
paskutinę galimybę balsuoti parla-
mento rinkimuose, po kurių į valdžią
gali grįžti konservatorių vadovas, mi-
lijardierius Silvio Berlusconi.

Praėjus kelioms valandoms po
rinkimų apylinkių uždarymo žinias-
klaidos magnatas jau turėtų žinoti,
ar įveikė centro kairiųjų vadovą Wal-
ter Veltroni ir užsitikrino trečią ka-
denciją premjero pareigose. Abu var-
žovai žadėjo mažinti milžinišką Itali-
jos valstybės skolą, mažinti mokes-
čius ir liberalizuoti itin reguliuojamą
paslaugų sektorių.

71 metų S. Berlusconi, kuris yra
vienas turtingiausių Italijos žmonių
ir ištikimas JAV sąjungininkas, prieš
rinkimus populiarumu lenkė 52 metų
W. Veltroni, rodė apklausos, tačiau
maždaug trečdalis rinkėjų iki pasku-
tinės minutės dar nebuvo apsispren-
dę. Iš viso Italijoje balsavimo teisę tu-
ri maždaug 47 mln. žmonių.

Šalies rinkimų įstatymai yra to-
kie, kad labai sunku užsitikrinti aiš-
kią daugumą, todėl daugelis italų
abejoja tuo, kad 62-ajai po Antrojo
pasaulinio karo vyriausybei pavyks
atgaivinti ekonomiką, sustabdyti di-
delį pagrindinių maisto produktų
kainų kilimą ir pakelti šalies gyven-
tojų dvasią.

Praėjusi koalicinė vyriausybė,
kuriai vadovavo centro kairiųjų Ro-
mano Prodi, gyvavo vos metus ir aš-

tuonis mėnesius, o sausį žlugo po są-
jungininkų katalikų ,,maišto”.

Sekmadienį, pirmąją rinkimų
dieną, balsavo maždaug 62,5 proc.
Italijos rinkėjų. Tai kiek mažiau nei
66,5 proc. aktyvumas pirmąją praė-
jusių rinkimų 2006 m. dieną.

Abu kandidatai balsavo sekma-
dienį. Prieštaringai vertinamas mili-
jardierius S. Berlusconi lydimas ploji-
mų ėjo pro rinkėjus, įmetė savo balsa-
lapį ir pabučiavo trejų metų vaiką.
Buvęs Romos meras W. Veltroni ir
balsuodamas demonstravo jam bū-
dingą santūrumą. 

S. Berlusconi, kuris premjero pa-
reigose dirbo nuo 1994 m. iki 1995 m.
ir nuo 2001 m. iki 2006 m., per kam-
paniją padarė ir klaidų. Laimėtojo ga-
limybes užkirsti kelią recesijai gali
sumažinti sudėtingi rinkimų įstaty-
mai, kuriuos įvedė S. Berlusconi, an-
trą kartą vadovaudamas vyriausybei.
Pagal juos sunku užsitikrinti aiškią
daugumą aukštuosiuose parlamento
rūmuose.

Tai gali apsunkinti pastangas
vykdyti pertvarkas ketvirtajai pagal
dydį Europos Sąjungos (ES) ekono-
mikai pakelti. Tarptautinis valiutos
fondas sako, kad šiais metais Italijos
ekonomika augs tik 0,3 procento. Be
to, Italijos skolos yra trečios pagal dy-
dį pasaulyje.

Dėl mažos persvaros laimėtojas
gali būti priverstas sudaryti koaliciją
su mažesnėmis partijomis. 

ARTIMIEJI RYTAI

Balsuoja konservatorių vadovas, milijardierius Silvio Berlusconi. Reuters nuotr.

Hararė, balandžio 12 d. (AFP–
,,Reuters”–BNS) – Pietų Afrikos Res-
publikos prezidentas Thabo Mbeki
šeštadienį Hararėje ketina susitikti
su Zimbabvės prezidentu Robert Mu-
gabe, o paskui vyks į Zambijos sostinę
Lusaką į viršūnių susitikimą dėl Zim-
babvės porinkiminės krizės, pranešė
Zimbabvės vyriausybės pareigūnai.

Pats R. Mugabe nusprendė neda-
lyvauti 14 valstybių apimančios Pietų
Afrikos Plėtros Bendrijos (SADC) vir-
šūnių susitikime ir vietoj savęs ten
pasiuntė ministrų delegaciją.

Tačiau Lusakoje bus jo varžovas
Morgan Tsvangirai, ten jis mėgins įti-
kinti bendriją, jog laimėjo kovo 29 d.
vykusius prezidento rinkimus, ir gau-
ti paramos spaudžiant R. Mugabe pa-

sitraukti.
Zimbabvės vyriausybė šeštadienį

pasmerkė kvietimą M. Tsvangirai da-
lyvauti susitikime Lusakoje ir teigė,
jog šis susitikimas iš viso nereikalin-
gas.

Praėjus dviems savaitėms po rin-
kimų Zimbabvėje, jų rezultatai iki
šiol nepaskelbti. Zimbabvės Aukš-
čiausiasis teismas pirmadienį atsisa-
kė įsakyti neatidėliotinai paskelbti
uždelstus kovo 29 d. prezidento rinki-
mų rezultatus.

Atmesdamas opozicinės partijos
Judėjimas už demokratinius poky-
čius (MDC) prašymą priversti rinki-
mų komisiją paskelbti rinkimų rezul-
tatus, teisėjas Tendai Uchena  pasa-
kė: ,,Nepatenkinu šio prašymo”. 

AZIJA
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LYDI ŠVENTADIENIS
IV Velykų savaitė

Tas, kuris eina kartu
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia
pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganyto-
jas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis
vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys
paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs,
nes nepažįsta svetimųjų balso.”

Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O
Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie
pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai.
Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras. Vagis
ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą,
– kad apsčiai jo turėtų.”    (A – Sekmadienio Evangelija pagal Joną 10, 1–10)

Girdėdami Jėzaus pasakojimą
apie Gerąjį Ganytoją, mes, be abejo,
suprantame, kad tai tėra alegorija.
Tačiau palaipsniui ji tapo mėgstamu
visų viršininkų pasakojimu, kurie
visų pirma joje įstengė išskaityti
žodžius „avys klauso jo balso” ir, aiš-
ku, save sutapatino su Gerojo Gany-
tojo įvaizdžiu. Paprastai šis sekma-
dienis vadinamas Gerojo Ganytojo
sekmadieniu, tačiau, ko gero, būtų
tiksliau jį pavadinti „avių sekmadie-
niu”, nes Viešpaties Jėzaus žodžiuose
visų pirmiausia girdimas rūpestis
ganomaisiais. Net ir šį pasakojimą
evangelistas Jonas baigia, priminda-
mas Mokytojo žodžius: „Aš atėjau,
kad žmonės turėtų gyvenimą”. Todėl
būtų verta atkreipti dėmesį į kai ku-
rias šio pasakojimo detales, kad ge-
riau suvoktume, koks turi būti geras
ganytojas ir ką jo asmenyje Dievas
siūlo savo tautai.

Visų pirma reikia prisiminti var-
tų įvaizdį. Kristus sako: „Aš – avių
vartai”. Šis sulyginimas pasirinktas
tikrai neatsitiktinai, nes vartai gali
būti atidaromi ir uždaromi. Jėzaus
kalboje vartai uždaromi prieš visus
vagis ir plėšikus, jie atsidaro, kai per
juos žengia tikras ganytojas. Vartai
uždaromi tiems, kurie ieško tik savo
garbės ir naudos, o atveriami tiems,
kurie stengiasi atsižadėti savęs var-
dan kitų, atiduoti save žmonėms, o
ganomiesiems užtikrina malonėmis
gausų gyvenimą. Tai vartai, per ku-
riuos patenkama į laisvę ir ganytojo
artumą. 

Iš tiesų ganomieji pirmiausia yra
kviečiami patirti laisvę. Santykiai,
kurie užmezgami tarp ganytojo ir jo
ganomųjų, yra ne tiek juridinis,
apeiginis ar doktrininis, bet tikrai gy-
venimiškas ryšys. Nepakanka, kad

ganytojas būtų įstatymiškai paskir-
tas. Kiek yra viršininkų, mosikuo-
jančių oficialiais raštais, bet taip ir
nerandančių kelio į savo pavaldinių
širdis! Pasaulyje yra nemažai nema-
tomų „vagių ir plėšikų”, galinčių pa-
sigirti net akademiniais titulais. Tik-
ras ganytojas tokiu tampa tik tada,
kai praeina pro vartus, kuriais yra
pats Kristus, o tai reiškia: priima Jo
gyvenimo būdą, Jo elgesį ir yra atpa-
žįstamas bei priimamas ganomųjų.
Tai yra būtina, nes ganytojo asmeny-
je turi atsispindėti paties Jėzaus vei-
das, jo žodžiuose turi būti girdimas
Dievo Žodis. 

Žmones patraukia ne ganytojo
atliekamos apeigos ar sakomi žodžiai,
bet jo būtis, jo gyvenimas. Svarbiausi
yra ne išoriniai dalykai, kaip ir struk-
tūros, kurios gali būti labai trapios ir
nepastovios, pareigos, kurios yra tuo
menkesnės, kuo labiau pasipūtę yra
jas einantys asmenys. Kur kas svar-
besnis yra ryšys tarp ganytojo ir ga-
nomųjų: pasitikėjimas, artumas, be-
tarpiškumas, mokėjimas atiduoti sa-
ve. Be to, ganytojas privalo mokėti
užtikrinti avių judėjimą. Iš tikrųjų
Jėzaus kalboje svarbiausia akimirka
yra ne avių įleidimas į aptvarą, o iš-
vedimas iš jo. Gerasis Ganytojas išve-
da savuosius, pats eina jų priekyje,
juos saugo ir gina, o avys jį seka. Žo-
dis „išeiti” šiuo atveju tiesiogiai susi-
jęs su laisve. Tikras ganytojas užtik-
rina savo ganomiesiems laisvę, net
stengiasi, kad jie taptų vis laisvesni,
nebijotų gyvenimo iššūkių ir drauge
visuomet žinotų, kad su jais yra tas,
kuris visuomet juos gins ir sau-
gos.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė 
N. Šmerauskas

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

Lietuviškas kryžius, pastatytas lauke bažnyčios priekyje.  
Kęstučio Šontos nuotr.

Atkelta iš 4 psl.
Kultūros centre buvo surengta

daugybė meno parodų. Buvo tradici-
ja, kad surengus menininko parodą,
jis paaukodavo centrui paveikslą.
Taip ir buvo įsigyta daug meno darbų
iškiliųjų dailininkų, tokių kaip Romo
Viesulo, Alfonso Dargio, Vytauto
Jonyno, Zitos Sodeikienės, Ringailės
Zotovienės, Birutės Rauckienės, Rim-
vydo Cinkos. Meno darbų centrui pa-
dovanojo ir pavieniai asmenys. 

Vadovaujant parapijos Tarybai
Janinai Udrienei buvo įvykdyta
nemažai remontų. Parapijos pastatai
sudaro tvarkingai prižiūrėtos vietos
įspūdį.

Šįmet švenčiame Šiluvos Marijos
stebuklo sukaktį. Marija pilna skaus-
mo kalbėjo piemenėliams: ,,Čia kita-
dos buvo garbinamas mano Sūnus, o
dabar ariama ir sėjama!” Kyla klausi-
mas: ar vieta ir pastatai ką nors mums
dar reiškia? Reikia greitkeliui vietos
– bažnyčia griaunama. Kur stovėjo
bažnyčia, tai tą vietą galima parduo-
ti. Sovietmečiu žmonės darė viską,
kad būtų nenugriautos bažnyčios,

saugojo altorius ir kitas relikvijas. 

Amerikoje mums aiškinama, kad
svarbu žmonės, o ne vietos. Mes, lie-
tuviai, savo tėvų ir mokytojų buvome
mokomi kitaip – viskas yra svarbu.
Visi nori turėti savo vietą – šeima,
organizacija, parapija, tauta. Be sa-
vos žemės nėra į ką atsiremti. Mūsų
lietuviška žemė Detroite yra Dievo
Apvaizdos bažnyčia ir Kultūros cen-
tras. Linkime ateinančioms kartoms
ją tokią išlaikyti, Marijos stebuklas
prieš 400 metų turėtų padėti šį siekį
suprasti ir mus dvasiškai sustiprinti.
Parapijos šimtmetis įgyja daug giles-
nę prasmę.

Kun. Ričardas Repšys ir Taryba
tikisi, kad į šventę balandžio 27 d.,
kai bus minima Šiluvos Marijos ste-
buklo sukaktis ir parapijos šimt-
metis, o iškilmingas šv. Mišias atna-
šaus kardinolas Adam Maida ir ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius, gau-
siai susirinks Detroito apylinkių ir iš
tolimesnių Michigano vietovių bei
Windsoro lietuviai. Mielai laukiami
visi.

Pabaiga

DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ 
PARAPIJOS ŠIMTMETIS 

Atkelta iš 3 psl. Didžiausią grės-
mę visuomenės saugumui kelia jokių
psichiatrinių bėdų neturinčios vidu-
tinybės, kurioms valdžia reikalinga
jų neįsisąmonintiems troškimams
patenkinti. Patekę į valdžią šie žmo-
nės tampa nuo jos priklausomi ir ne-
atsparūs galingoms valdžios pagun-
doms. Valdžios olimpe tikrinama ne
tai, ar žmogus serga psichikos liga.
Valdžios olimpe tikrinama, ar žmo-
gaus dvasinė branda yra pakankama,
kad jis būtų atsparus aplinkai – pa-
taikūnams, korupcijai, privilegijoms.

Svarbiausias šių laikų Lietuvos
politikos bruožas – polinkis į idėjinę
prostituciją ir nuolatinį blefavimą.
Gili vertybių krizė mūsų visuomenėje
nulėmė, kad geru politiku laikomas
vertybines gaires praradęs veikėjas,
išmokęs neturėti moralinių principų

ir elgtis kiekvieną kartą taip, kaip
neva reikia šiandien. Atotrūkis tarp
kalbų ir darbų tapo būtinybe, o
bruožai, asmenybės psichologijos spe-
cialistų laikomi asmenybės sutrikimu
(patologinis melavimas, pažadų ne-
tesėjimas, moralinių ir idėjinių nuos-
tatų neturėjimas), nebrandžioje poli-
tikoje tampa kompetencijos bei patir-
ties požymiu ir pavadinami ,,lankstu-
mu”.

Būtų galima dar daug kalbėti
apie mūsų politikos brandumo lygį.
Bet politikai neatvyksta iš Marso, jie
yra mūsų visuomenės produktai ir
mūsų pačių išrenkami. Todėl tenka
dar kartą priminti karčią tiesą – poli-
tikai yra tokie, kokių mes patys, kaip
visuomenė, nusipelnome.

Veidas.lt

APIE POLITIKĄ IR PSICHOPATOLOGIJĄ
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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

Ją sieja itin glaudūs bičiulystės
ryšiai su Algimanto apygardos ryši-
ninke ASTRA (Galvydžių mokytoja)
bei jos seserim Elena (slapyvardis
NIDA), taip pat ryšininke, ne kartą
lankosi jų namuose ir susipažįsta su
jų motina Valevičiene. Šitaip užsi-
mezga pažintis su nauju, neregėtu,
visai kitokiu jaunų žmonių gyveni-
mu, negu ji patyrė iki šiol. Ją sužavi
ne tik miško romantika, bet ir gra-
žūs, dori, pagarbūs vyrų santykiai su
atvykstančiomis į jų stovyklas jau-
nomis panelėmis. ,,Tokiu būdu aš dar
arčiau susipažinau su jų gyvenimu ir
veikla, ir man, kaipo pašaliniam
žmogui, patiko jų gyvenimas ir kova
— jie man pasirodė žmonėmis, gyve-
nančiais be intrigų ir apgaulės” (Iš
Ypatingojo archyvo operatyvinės by-
los ,,Vyrodki” Nr. 699). 

Vieną kartą, partizanų pakvies-
ta, drauge su ASTROS sesute Elena
išvykome pas juos švęsti Kalėdų. Man
buvo labai įdomu pamatyti, kaip jie
gyvena žiemos sąlygomis. Tačiau,
einant pas juos, pakeliui, Legėčių kai-
me, Baisioglos valsčiuje, mes buvome
sustabdytos ir nugabentos į MGB,
kur mus tardydami pralaikė net ke-
letą parų. Tačiau mes nieko nepra-
sitarėme – apie savo kelionės tikslą
pas partizanus ir mus paleido. Aš nič-
nieko neišdaviau, todėl kad mane už
tai būtų išsiuntę į Sibirą.  Vien dėl to,
kad Panevėžyje palikau komjaunimo
bilietą, būčiau gavusi 10 metų lage-
rio.

Po šio įvykio pas mane į namus
atėjo tie patys partizanai ir domėjosi,
apie ką MGB klausinėjo ir ką mes per
tardymus prisipažinome. Aš jiems pa-
sakiau, kad tardytojus apgavome ir
dėl to mus paleido į laisvę. Nuo to
laiko aš įgavau dar didesnį partizanų
pasitikėjimą ir jie mane pradėjo
laikyti savu žmogumi” (Iš Ypatingojo
archyvo, operatyvinės bylos ,,Vyrod-
ki” Arch. Nr. 699).

7. Sava tarp savų

Tuo metu Šeduvos, Radviliškio
krašto miškuose veikė dvi naujai
sukurtos rinktinės Atžalynas ir Žalio-
ji. Žaliosios rinktinės OS (organizaci-
nis sektorius) viršininkas SVAJŪ-
NAS (Vytautas Šniuolis), Izabelei
davęs STIRNOS slapyvardį, įpareigo-
jo ją keletą kartų pargabenti pog-
rindžio literatūros iš vieno batsiuvio,
gyvenančio Šiaulių mieste, netoli
žydkapių, kurio slapyvardis KIŠE-
NIUS. STIRNA į Atžalyno štabą ke-
letą kartų atgabeno po 100 egzem-
pliorių Kęstučio apygardoj leidžiamo
laikraštėlio ,,Laisvės varpas’’. (Šis bat-
siuvys gaudavo bei perduodavo miško
literatūrą ir kitiems ryšininkams:
pas jį ne kartą lankėsi Kęstučio apy-
gardos partizanų vado Jono Žemaičio
svarbiausia ryšininkė Nina Nausė-
daitė – RASA, Prisikėlimo apygardos
vado Petro Bartkaus ryšininkė Eleo-
nora Grigalavičiūtė  – VIDA ir kt. )

Izabelė vis aktyviau įsitraukė į
pasipriešinimo veiklą. Ji jau žinojo
partizanų stovyklų išdėstymą miš-
kuose ir gyvenvietėse, ir tuo atveju,

jeigu tektų pereiti į kitą rajoną,
reikėtų nustatyti ryšį su jais, buvo
duotas ryšininkės Teklės Vaičiūnai-
tės – BIRUTĖS adresas: Gudelių kai-
mas, Šiaulių rajonas ir apskritis. Ji
turėjo nurodyti partizanų buvimo
vietą. Deja, netrukus T. Vaičiūnaitė
buvo areštuota, o Izabelė, matyt, taip
pat išduota ir įtariama, nes ji pa-
ieškoma net Kaune pas buvusias
drauges. 1947 m. priversta slapstytis.   

1948 m. vasario mėnesį Izabelę į
susitikimą iškviečia MAŽRIMAS
(Petras Bartkus), tuo laiku atvykęs iš
Žermaitijos J. Žemaičio įsakymu ne-
organizuotų miškinių būrių formavi-
mo klausimais. Jiedu susitinka pa-
dedant ryšininkei Joanai Dijokaitei –
ŽARAI, gyvenančiai netoli Rekyvos
ežero, Einoraičių kaime, Šiaulių aps-
krityje MAŽRIMAS susitikimo metu
pasiteirauja, kada ji keliausianti į
Aukštaitiją ir paprašo, kad per
ASTRĄ perduotų partizanams žinias
apie jo atvykimo tikslą – organi-
zacinio būrių sustiprinimo. Mat, jis
ilgai negalėjo sulaukti iš žygio grįž-
tančios ASTROS ir šią užduotį pri-
siėjo patikėti STIRNAI. Be to, jis pa-
sakė, kad šiuo metu imamasi prie-
monių organizuoti naująją partizanų
vadovybę ir norėtų sulaukti Aukš-
taitijos partizanų pritarimo. 

Šią užduotį vykdydama STIRNA
susiduria su nenumatytomis kliūti-
mis. Mat tuo laiku per Velykas Ma-
žuolių girioje užverda smarkūs mū-
šiai tarp partizanų ir MGB kariuo-
menės. Mūšio metu žūsta dalis parti-
zanų ir keletą jų paima gyvus ne-
laisvėn. STIRNA, bijodama, kad ją
gali išaiškinti, tuoj pat išvyksta į
Aukštaitiją ir, susirišusi su ASTRA
per jos motiną, pagaliau perduoda jai
MAŽRIMO prašymą. Po to su ASTRA
apsistoja dideliame bunkeryje, kuria-
me slepiasi partizanai JURGINAS,
VYTUKAS, VALTERIS, DARIUS ir
seniau pažįstami TARZANAS, BRIE-
DIS ir ŽAIBAS. Šiame bunkeryje
drauge su ASTRA ir kitais partiza-
nais STIRNA išgyvena visą balandžio
mėnesį. Su vizitu kartą atvyksta
Algimanto apygardos vadas ŠARŪ-
NAS (Antanas Slučka), su kuriuo
STIRNA jau buvo susipažinusi per-
duodant MAŽRIMO prašymą. ŠA-
RŪNAS tada sutiko su jo pasiūlymu
ir tuoj pat parašė laišką Vytauto Di-
džiojo apygardos vadui MIŠKINIUI,
kviesdamas jį atvykti į pasitarimą. Po
kurio laiko atvykus MIŠKINIUI ir
Monte Karlo rinktinės vadui bei
štabo viršininkui RAMŪNUI, pasita-
rimo metu su jais susipažįsta ir
STIRNA. Derybų metu jie vieningai
sutaria artimiau bendradarbiauti su
Žemaitija ir palaikyti naujosios va-
dovybės kūrimo iniciatyvą. Stirna
rašo pasitarimo protokolus. 

8. Stirna – Algimanto 
apygardos vado įgaliotinė

Šarūnas pastarojo vizito metu
pasiūlo STIRNAI pereiti pas jį ir pa-
keisti ASTRĄ, kuri jau buvo išaiškin-
ta – toliau šią veiklą tęsti buvo perne-
lyg rizikinga.              Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 8

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Velykų šventė 
Karaliaučiaus krašte

EMILIJA ALGAUDÈ BUKONTIENÈ
Kraupiškio (Uljanovo) vidurinès
mokyklos mokytoja

Artėjo didžioji pavasario šventė –
Šv. Velykos, kurioms pasiruošimas
prasideda nuo septynias savaites
trunkančios gavėnios. Papasakojome
mokiniams apie Didžiąją savaitę, jos
apeigas, Verbų sekmadienio  prasmę,
Velykų papročius, kai buvo šventina-

mi Velykų valgiai, pagerbiami miru-
sieji, lenktyniaujama skubant namo
iš bažnyčios, apie velykinio stalo ruo-
šimą, supimąsi, lalavimą, laistymąsi
vandeniu. Prisiminėme, kad Velykos
– viena seniausių kilnojamų švenčių,
švenčiama vis kitu laiku. Šiemet mū-
sų Velykos gana ankstyvos, palyginus
su pravoslavų. Ruošdamiesi Šv. Vely-
koms supažindinome, kaip nuo seno
Lietuvoje joms buvo ruošiamasi:
kambariai puošiami šiaudelių, kiauši-
nio kevalo, popieriaus dirbiniais. 

Ragainės (Nemano) 2-ojoje
vidurinėje mokykloje

Scenarijų Velykoms rašė mokyto-
ja Loreta Chasijeva, kuri šventės
metu  buvo Velykė. Moksleiviai, besi-
mokantys lietuvių kalbos, mokėsi
eilėraščių, dainelių, žaidimų. Moky-
tojai paaiškino Velykų pavadinimo
kilmę, dažyto kiaušinio stebuklingąją
galią, kai buvo tikima, kad jis ap-
saugo nuo Perkūno. 

Šventės metu Velykė papasakojo
apie Velykų bobutės personažą, gyve-
nantį pamiškėje,   Nukelta į 11 psl.

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

,,Draugo” knygynèlyje

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius dr. Vytis Čiubrinskas Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre Čikagoje.                                    Zigmo Degučio nuotr.

POPIETĖ ,,SEKLYČIOJE” SU
DANUTE BINDOKIENE

ANTANAS PAUŽUOLIS

Jau nuo senų laikų Lietuvių
Bendruomenės Socialinių Reikalų
taryba kiekvieną trečiadienį, 2 val.
p.p. ,,Seklyčioje”, vyresniesiems  ren-
gia įvairius pašnekesius. Balandžio 9
d. popietę atidarė Juozas Polikaitis,
Socialinių Reikalų tarybos pirmi-
ninkas, pranešdamas, kad  Preziden-
tas George W. Bush su savo Vyriau-
sybės nariais yra paskyręs kiekvie-
nam mokesčių mokėtojui po 600 dole-
rių ekonomikos pagerinimui. Tie pi-
nigai bus pasiųsti visiems, kas užpil-
dys 2007 metų mokesčių formas. Ma-
žai uždirbantys asmenys, kurie tų
formų nepildo, norintys gauti jiems
priklausomą sumą, iki balandžio
mėn. 15 turėjo užpildyti specialius
blankus. Tokios formos buvo ir ,,Sek-
lyčioje” pas Birutę Podienę. Ji ne tik
padėjo užpildyti formas, bet ir pata-
rė vyresniesiems būti visada atsar-
giems, nepaisant kur jie bebūtų. Taip
pat patarė nesileisti į kalbas su ne-
pažįstamais asmenimis, kurie žada
jums ,,kalnus” pinigų. Saugotis  anot
B. Podienės reikėtų ir statybininkų,
įvairių remonto atlikėjų, kurie nori
išvilioti pinigus.

Danutę Bindokienę  susirinku-
siems lankytojams, pristatė Antanas,
gerai pažįstantis šios popietės prele-
gentę. Reikia tikėti, kad tokių as-
menų, kurie nepažintų Danutės Bin-
dokienės, mažuma. Ji – veikli visuo-
menininkė, knygų rašytoja. Daug
metų dirbo lituanistinėse mokyklose,
redagavo Ateitininkų oficijozą ,,Atei-
tis”, 15 metų buvo ,,Draugo” dien-
raščio vyriausia redaktorė, skautė,

ateitininkė. Šiuo metu, pakviesta
Akademinio Skautų Sąjūdžio, ji
redaguoja Vydūno fondo veiklai pažy-
mėti Jubiliejinę knygą. Kaip žinia, šis
fondas 55 metus remia studijuojantį
jaunimą bei lietuviškų knygų spaus-
dinimą. Balandžio 13 d. Jaunimo cen-
tre Lietuvių rašytojų draugija įteikė
D. Bindokienei 2007 metų literatū-
rinę premiją. 

Socialinių Reikalų tarybos pirmi-
ninkas Danutę pakvietė atgaivinti ir
redaguoti anksčiau ėjusį žurnalą
,,Pensininkas”.  

Danutė Bindokienė, padėkojusi
už pakvietimą pokalbiui su skaityto-
jais, sakė, kad kalbėsianti tik apie
,,Pensininką”. Ji pabrėžė, kad šis žur-
nalas yra mūsų visų ir kvietė duoti
patarimus ir pageidavimus, pasisa-
kyti, kas būtų įdomu skaitytojams. Ji
sakė, kad mielai lauks ir nusiskun-
dimų, ir patarimų. 

Seniesiems  prenumeratoriams
jau išsiųstas pirmasis šio žurnalo
numeris. ,,Turiu pabrėžti, kad ‘Pen-
sininkas’ nėra medicininis žurnalas
ar gydymosi patarėjas. Bus bendrų
sveikatos patarimų tinkančių vi-
siems. Tilps ir religinių minčių, ei-
lėraščių, ras ką paskaityti mėgstan-
tys dirbti darželiuose. Svarbiausias
mano noras – jausti, kad leidinys yra
skaitytojams  reikalingas”, – sakė
žurnalo redaktorė. 

Padėkojusi už gautus patarimus
ir jos pateiktų minčių išklausymą, D.
Bindokienė išvyko į kitą susirinkimą. 

Pirmininkas pakvietė visus pa-
skanauti skanių ,,Seklyčios” gerų šei-
mininkių pagamintų valgių, pabend-
rauti  ir neskubėti  namo.

Lietuvininkai – Texas
pirmeiviai

PETRAS PETRUTIS

Dr. Vytis Čiubrinskas (antropolo-
gas), praleidęs Čikagoje trejetą sa-
vaičių, neseniai sugrįžo į Kauną.
Anksčiau jis profesoriavo  Vilniaus
universitete, o dabar Kaune,  Vytauto
Didžiojo universitete.

Jeigu neklystu, jis pirmą kartą
lankėsi Čikagoje 2002 m. Tąsyk, ga-
vęs Fulbright stipendiją stažavosi
Southern Illinois University, Car-
bondale, Illinois.  Baigęs stažuotę,
panoro susipažinti su Čikagoje vei-
kiančiu Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centru. Čionai jis pirmą kartą iš-
girdo apie Texas įsikūrusius lietu-
vininkus bei jų atžalas ir panoro ar-
timiau susipažinti su jų praeitimi ir
dabartimi. Gavęs LTSC piniginę pa-
ramą, jis keletą dienų praleido Texas,
Yorktown apylinkėse. Tose apylin-
kėse prieš maždaug pusantro šimto
metų kūrėsi mažlietuviai. Ten dar
tebegyvena ir jų atžalos.

Galima sakyti, kad niekas iš jų
nebandė susipažinti su kitur gyve-
nančiais tautiečiais. Apie juos nieko
nežinojo mūsų vadovaujančios orga-
nizacijos, nei mūsų žiniasklaida. Taip
jie ir liko už Amerikos lietuvių pasau-
lėlio ribų.

Tenka padėkoti ten gyvenančiai
Patricia Hand, kuri prieš trejetą de-
šimtmečių ėmė domėtis genealogija ir
įsteigė „Historical Society”. Ji pra-
dėjo gyvai domėtis Victoria apskrities
istorija, genealogija ir pan. Besido-
mint išryškėjo ir jos proprotėvių
lietuviška prigimtis bei jų užsimoji-
mas įsikurti Naujajame pasaulyje.

Patricia Hand (jos vyras – vokie-
čių kilmės) patyrė, kad jos artimieji
buvo kilę iš Heidekrug (Šilo karčia-
ma), Šilutės  apylinkių. Jų pavardės
skambėjo lietuviškai. Kaip, pavyz-
džiui, Lunchin, Jonischkies, Stanzus,
Kerlicks, Ruguszus,  Geldzus ir pan.
Patricia Hand daug ką išaiškino ir
daug ką išryškino. Jos pastangomis
kartu su kitais lietuvininkų ainiais
buvo aptvarkytos netoli nuo York-
town esančios Jonischkies kapinės.
Taip pat prie 119 kelio buvo įtvirtin-
ta metalinė lenta, kurioje aprašyta
tenykščių, lietuvių kilmės ateivių gy-
venimo raida bei jų įnašas į apylinkės
gyvenimą. Nebuvo praleistas ir lietu-
vių dalyvavimas  Amerikos Pilieti-
niame kare.

Prieš daugelį metų į Ameriką at-
vykusiems lietuvininkams nebuvo
lemta statyti bažnyčių ir kurti savo
organizacijų. Tačiau jie meldėsi iš
Prūsuose spausdintų maldaknygių

lietuvių kalba ir laikėsi jiems įgimtų
papročių. Jie tarpusavyje lietuviškai
kalbėjo ir susirašinėjo.

Štai Maria Kierlicks 1880 m. sa-
vo giminaičiui rašyto laiško turinys:

„Asz tura ka priminti, Professi ir
kunigs Kurszatis apsistoje su sava
Keleiwiu; pailsa bekeliaudamas, tai
jam tas Keturakakatis padare uzper-
nai, kad, ant susirinimeninku taip
daug rasze kanas wiens apsistoje
beimdami, ir kaszina kaip su to
KLeturakaczu yra bene ysz  Szoilex
(mokyklos – aut.) pawarits, ir dau
Kunigu bus papiktines, kad tik jam
neuzdraude ta Keleiwi yszleisti todel
ir y Nomeri 10 jis nu wenos Moters
kalb, ale ta wisza Kalba ysz jo paties
sutaisita yra. Asz tawe Proba Nomeri
prisiun szie rasi kas noretu prisusu
ta  Teisbes Jokuba primt, asz jau nu
Nauju Metu ji duodu pareiti, jis ge-
raus parnesz Naujinukas Swte nusi-
doda, geraus kaip Keleivis. Jus ir uz
Keleiwi busite kaszta uzmokejei kaip
ir asz, juk del to nepawarksim tas tei-
sibes Pretelus ir daugaus ne kasztos
kaip ir Keleiwis.

Jei sutarsit tai asz misliju jums
Yokmesti pasurgos, kad galit wel ka
gauti patirti nuo Prusijos maskolijos
nu wissos Eiropos ir  Azijos.

Szeip novinu nieka ner, essam wis-
si swike. Ar jau Essi ant gala su tais
kurie tawe skunde del bereikala.”

Skaitant taip parašytą laišką,
nelengva suvokti, kas norima pasa-
kyti. Tačiau aišku, kad anuomet sve-
tur įsikūrę mūsiškiai dar nebuvo
praradę įgimto lietuviškumo. Pana-
šiai galima atsiliepti ir apie jų vaikus,
tebegyvenančius tėvų, protėvių ir
proprotėvių gyventose vietovėse. Jie
didžiuojasi savo lietuviška kilme ir
domisi lietuvišku gyvenimu.  Būtų
pravartu sulaukti Lietuvių Bend-
ruomenės, o taip pat ir Lietuvių
evangelikų bažnyčios viršūnių susi-
domėjimo.

Pastaruoju metu, Bostone gyve-
nančių Limantų dėka, kilo susidomė-
jimas Klaipėdos Mažosios Lietuvos
muziejaus vadovybėje. Taigi, dabar
galima tikėtis platesnio atgarsio ir
Lietuvoje. Dr. Vytis Čiubrinskas bai-
gia paruošti knygą „Lithuanians –
Texas Pioneers”. Knygos išleidimas
LTSC valioje.

Laukiame dr. Vyčio Čiubrinsko
sugrįžimo. Laukiame rašomos kny-
gos užbaigimo. Norėtųsi tikėti, kad
knyga ,,Lithuanians – Texas Pio-
neers” sulauks pakankamai pritari-
mo bei paramos ir bus išleista ne vien
anglų, bet ir lietuvių kalba.

Lietuvos Nepiklausomybės Akto
signataro Leono Milčiaus eilėraščių
rinkinys ,,Sapnų vyšnia” ras savo
skaitytoją. ,,Būna, jog gyvenimas
netelpa vienoje širdyje. Jausmai,
išgyvenimai, matyti vaizdai ima verž-
tis ir patys prašosi suguldomi į ei-
lėraščių eilutes, kurios būtų tariamos

garsiai. Nežinau kodėl?.. Kartais
mintys tiesiog liejasi eilėmis ir, atro-
do, padaryčiau nusikaltimą, jei jų
neužrašyčiau, jeigu net naiviam
eilėraščiui atimčiau teisę juodomis
raidėmis sugulti į baltą popieriaus
lapą, – rašo L. Milčius ‘Autoriaus
žodyje’ – Pati didžiausia, pati gra-
žiausia kertė poezijos menėje yra
skiriama meilei, jos visoms spalvoms
ir atspalviams. Dėl to žmogus tampa
laimingas, ant jos degančių ir jau
atvėsusių akmenų laikosi poezija”.

Knygoje eilėraščiai suskirstyti į
ciklus – jų knygoje vienuolika – ku-
riems autorius parinko pavadinimus.
Knygoje – ir lyrika, ir patetika, ir po-
litika. Visko rasite,  kaip ir gyvenime.

,,Skaitytojas turi laisvę skaityti
arba numesti knygą, priimti arba ne-
sutikti, nekęsti arba pamilti. Tikiuo-
si, kad pastarųjų – mylinčiųjų – bus
daugiau”, – viliasi autorius.

Knygos kaina  – 26 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
perkant knygą prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

,,Sapnų vyšnia”
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J. L. Materas, CA.
S. ir J. Vaičekonis, MD; I. S. Denihan, NY; G. Liautaud, IL.
kun. M. Čyvas,  FL.
S. Valiukėnas, IL;  Fraternal Order of Eagles No. 1952, IL; Monu-
ment Homes/N. Karasa,  CO.
J. R. Dainauskas, IL; W. E. Petkus, FL; G. Balanda, MI; drs. V. ir N.
Dharmapuri, IL; E. Bartkus, CT; J. P. Balys, VA.
dr. J. ir S. Galante, WI; R. ir T. Jakubauskas, MA; G. Seduikis, Joyce,
MA; J. R. Kaskin, CA; J. ir J. Daugėla, MA; V. Lizaitis, FL;  S. Vashkys,
FL: H. ir P. Kologe,TX; G. P. Gogas, FL; Lithuanian Craftsman Club,
IL; M. ir L. Mursko, CT; dr. R. J. Dysas, OH; B. A. Witt, GA; L. T. Lau-
cius, Washington, DC; N. Sumskis, IL; D. ir D. Kozbiel, IL; E. ir F.
Dirsa, IL;  A. J. Ugenas, FL; E. Genitis, IL; G. A. Vaisnys, IL; J. T. Irwin,
IL; P. Janusonis, WI, B. V. Sonta, IL; dr. R. M. Parker, IL; D. ir V. Ja-
nuskis, IL; I. A. Lee, IL; A. A. Muliolis, OH; R. A. Vaitkus, OH;  T. Sau-
lys, CA; K. Rudaitis, CA; M. ir L. Jatulis, NY; N. Paulauskas, IL; R. J.
Ptajczyk, CO; P. ir I. Cade, MA; J. ir R. Matonis, IL; D. Savickas, MA.
I. ir D. Budrys, IL; F. ir G. Severa, OH; G. ir G.  Sirusas, NJ; A. ir D.
Džikas, CT; B. M. Flynn, OH; D. V. Baltramonaitis, IL;  A. ir V. Mis-
kinis, OH; V. ir W  Svazas, WA; V. R. Kernagis, OR;  R. Bigelis, NY; M.
Mikonis, OH; dr. J. J. Jucas, AR; G. ir Z. Ceponis, IL; Z. Prusas, OH;
dr. V. Pakalnis, SC; H. ir I. Laucius, MI; F. Calabrese, VA; R. MacDo-
nald, CA; N. R. Zdanys, IL; M. ir D. Verprauskas, NH; V. Aukstikalnis,
MA; kun.  A. Banonas, MI: A. ir J. Jakubėnas, CA; E. ir I. Vilkas, CA;
J. Bernotas, PA; E. ir J. Sinkys  Trust,  CA; A. A. Bartkus, NV; A.
Smilga, IL; V. ir A. Andriulis, FL; K. Stasiulis, IL; D. S. Juras, IL; V.
ir J. Žukauskas, IL;  B. A. Kasakaitis, IL; A. ir M. Liutkus, OH; J. S.
Bikneris, IL; P. ir A. Riškus, IL; R. M. Bendoraitis, IL; Miglinas T.V./J.
Miglinas, IL; A. ir D. Bartkus, IL; H. Kontrimas , CA; W. ir  S.
Gregory, IL; T. Bogusas, MA; G. Kenter, CT; L. K. Volodka, IL; M. ir
J. Vizgirda, IL; M. ir E. Laniauskas, OH.
dr. R. Sidrys, IL.
A. Osteika, MI; J. Bernot, NJ.
T. A. Kudzma, NH; J. S. Dauparas, IL.
C. R. Baksys, CA; A. Venckūnas, CA; K. J. Lambert, PA.
D. J. Melkus, NE;  A. Grinis, FL; A. ir J. Dargis, MD; E. M. Bates, FL;
J. ir  B. Vasys, MA; L. L. Petronis, MI; V. ir I. Juskus, IL; L. ir C. Ju-
dickas, AR; M. ir G. Čeponis, FL; E. ir S. Mitchell, HI;  Z. Bauzys, J.
ir A. Druetzler, IL;  P. Vaskelis,  FL; Albert J. Petroski, MO; S. Paukš-
tys, IL; J. ir S. Osborne, MO; W. Burimaukas, NY; F. Schneider, NY;
E. ir J. Savickas, CT; Anonimas; Family Dental Care/dr. L. Poskus, IL;
J. ir L. Patrick, NJ; M. Karaskas, VA; S. ir K. Gamlen, NY; J. ir  G.
Leskauskas, IL; H. M. Dawley, IL; V. ir S. Macys, FL; R. C. Novak, CA;
W. ir C. Karnauskas, CA; F. K. Lavigne, CT; V. ir V. Gruzdys, OH; S. ir
S. Kesilis, CA; G. E. Shilala, Sr., CA; J. M. Borzellieri, NJ; F. ir B.
Tamulionis, NM; J. A. Gudenas, OH; D. P. Aukstikalnis, VA; A. Vydas,
ME; C. ir E. Taff, CA;  R. P. Simon, MA; dr. J. Kwedar, IL: A. Matulis,
IL; O. G. Hagreen, WI; R. ir R. Slepetys, NJ;  C. Kasinskas, CT;  V.
Semiotas, IL; T. ir J. Pletzke, IL; N. Kaveckas, IL; A. ir J. Norvilas, IL;
A. A.  Butkus, IL;  A. Sidabras, IL; S. J. Rymas, IL; F. ir G. Scutch, VA;
J. G. Kascukas, IL; A. Niedvares, IL; E. Gestautas, IL; S. ir A.
Kalvaitis,  VA; D. B. Vodopalas, OH; J. P. Kalvaitis, IL; P. Jurkus, IL;
V. ir  L.  Germanas, IL: R. ir I. Bublys, OH; W. ir R. Sinkus, IL; F. ir
V. Kaunas, IL; J. ir D. Cernius,  CA; T. Bogusas, MA; A. G. Puleo, NJ.
J. ir A. Stanievich, MI; M. Taran, NJ;  F. L.  Sutherland, HI; Sisters
of Mercy of the  Americas, MA; A. ir S. Didžiulis, IL; J. A. Antanite,
NJ; J. C.  Stankus, PHD, NE; A. ir A. Kveselis, CT; M. Mitchell, MI;
P. ir D. Kaunelis, MI; J. Adomaitis, IL.
S. Lukosevičius, NY; D. M. Uogintas, CT; G. ir B. Bedro, MI; V. T.
Trimakas, OH.
E. ir G. Gauvin, MD; Truchin Family Trust, CA; B. ir J. Krokys, PA;
M. J. Sapovich, CA; Anonimas, CT; K. ir J. Lapinas, NY; L. Jordan,
FL; J. Troiano, NY; A. J. Bartusis, PA; J. P. Keys, VA; R. M. Kozak, NY,
A. Totilas, NE; I. Sullivan, IL; J. Bedulskis, IL; S. V. Ruibis, IL; V. ir
C. Paskauskas, IL; A. ir H. Lewis, NY; W. ir G. Atkenson, IL; K. ir N.
Von Kiparski, OH; M. Arstikys, IL.
M. ir D. Kattachee, IA; F. Voveris, PA.

Dėkoja už aukas, kurios buvo paaukotos nuo 2007 m. gruodžio 1 d.
iki 2008 m. vasario 29 d. Aukos skiriamos padėti Lietuvoje sergantiems
ir toliau tęsti pradėtus medicininius projektus.

Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org
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Atkelta iš 9 psl.   mokantį gražiai
marginti kiaušinius ir Velykų naktį
dalijantį juos vaikams. Velykė supa-
žindino ir su kitais šventės papro-
čiais: kiaušinių daužymu, ridinėjimu,
stipriausio margučio rinkimu. Tas,
kurio ridenamas kiaušinis nuriedėda-
vo toliausiai, buvo laikomas ne tik
nugalėtoju, bet ir laimingu žmogumi,
kuriam viskas sekasi. Velykė primi-
nė, kad kiaušiniai buvo dažomi įvai-
riais augalais, žolėmis, marginami
vašku, skutinėjami. Įvairūs ir jų raš-
tai: saulutės, žvaigždutės, brūkšne-
liai, taškeliai, rūtų šakelės, žalčiukai.
Spalvos irgi turėjo simbolinę reikš-
mę. Velykinius kiaušinius savo gies-
mėse minėjo Martynas Mažvydas. 

Ragainės 2-oje vidurinėje mokyk-
loje buvo surengtas mokinių piešinių
ir kitų darbelių konkursas apie Ve-
lykas. Mokiniai margino kiaušinius,
lipdė juos lipdukais. Darbelių parodo-
je dalyvavę moksleiviai buvo apdo-
vanoti prizais, visi fakultatyvą lan-
kantys mokiniai gavo po šokoladinį
kiaušinį bei įvairių saldumynų. Ve-
lykė taip pat užminė mįslių, priminė,
ką reikia daryti per Velykas, kad
žmonės nesirgtų, namuose būtų
skalsa ir viskas gerai sektųsi.

Lėšas šiai šventei skyrė Tautinių
Mažumų ir Išeivijos Departamentas
prie LR vyriausybės. 

Malomožaisko (Būdviečių)
pagrindinėje mokykloje

Mokytoja Ksavera Butautienė
dar prieš Velykas nuvežė mokiniams
lietuviškais raštais išmargintų mar-
gučių. Mokiniai piešė atvirukus, rašė
sveikinimus Velykų proga savo drau-
gams.

Močiutė Julija, kurios anūkas
lanko lietuvių kalbos ir etnokultūros
fakultatyvą, atnešė gražiai nudažytų
ir išmargintų kiaušinių, pamokė,

kaip juos raižyti ir skutinėti. Į mo-
kyklą atėjo buvęs mokinys Stasys
Grikšas, besimokantis Vilniaus vidu-
rinėje mokykloje ,,Lietuvių namai’’,
papasakojo apie Velykas, parodė, kaip
marginami kiaušiniai.

Per kitą užsiėmimą mokiniai
šventė Velykas. Atėjo kai kurių moks-
leivių mamytės, močiutės, atnešė
margučių. Susirinkusieji dainavo,
moksleiviai deklamavo eilėraščius,
vaišinosi lietuviškais valgiais, išmėgi-
no margučių tvirtumą, juos ridinėjo.
Tauragės „Šaltinio’’ vidurinės mo-
kyklos Jūrų skautai, vadovaujami di-
rektoriaus pavaduotojos Jūratės Laz-
dauskienės perdavė fakultatyvo mok-
sleiviams po mažą dailų, pintą krep-
šelį su lietuviškais margučiais. Mo-
kytojus  sveikino Tauragės „Šaltinio’’
mokyklos vadovai, įteikdami sveikin-
imą ir pintinėlę margučių. Šventėje
dalyvavo mokyklos vadovė Sinelni-
kova Bronislava Josifovna, mokyto-
jai, kurie domėjosi lietuviškais Vely-
kų papročiais.

Kraupiškio (Uljanovo) 
vidurinėje mokykloje

Mokyklos koridoriuje paruošta
velykinė paroda, surengta atvirukų,
kitų darbelių paroda, mokiniai mo-
kėsi eilėraščių, žaidimų. Velykų proga
sveikino Tauragės moksleivių kūry-
bos centras, su kuriuo mokykla pasi-
rašė bendradarbiavimo sutartį. Kiek-
vienas  fakultatyvo moksleivis gavo
po kalendorių „Tauragė mano sva-
jonėse’’ su tauragiškių moksleivių-
konkurso dalyvių piešiniais.

Su Šv. Velykomis, kaip ir su
Kalėdomis, Kraupiškio lietuviukus
sveikino Tauragės klubo „Vėluma’’
nariai, jie kiekvienam moksleiviui
perdavė po margutį ir lietuviškų sal-
dainių. Visiems patiko ridenti mar-
gučius ir bandyti jų stiprumą. 

Velykų šventė Karaliaučiaus krašte

A † A
JADVYGA AUKŠTUOLYTĖ

KALNIETIENĖ

Mirė 2008 m. balandžio 7 d., netoli Baltimorės, MD.
Gimė 1910 m. Vilniuje.
A. a. Jadvyga bus laidojama Čikagoje, Šv. Kazimiero lietuvių ka-

pinėse, šalia savo vyro kapitono Jono Kalniečio, kuris mirė 2000
metais.

Nuliūdę liko sūnus Algis su žmona
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�Balandžio 16 d., 2 val. p. p.
tradicinių trečiadieninių popiečių
metu ,,Seklyčioje” svečiuosis dienraš-
čio ,,Draugas” vyriausioji redaktorė
Dalia Cidzikaitė. Kviečiame visus
dalyvauti.

�FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks balandžio 20 d., sekmadienį, 1
val. p.p. Posėdžių salėje, PLC, Le-
mont. Klausysimės įdomios R. Kun-
čo-Žemaitaičio paskaitos. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos ,,Klai-
pėda” susirinkimas vyks balandžio
20 d. 11:30 val. r. Šv. Antano parapi-
jos mokyklos patalpoje (Įėjimas nuo
bažnyčios). Visų kuopos narių daly-
vavimas būtinas. 

�Lietuvių operos spektaklis G.
Verdi ,,La Traviata” įvyks balandžio
27 d. Morton mokyklos salėje (2423 S.
Austin Blvd., Cicero). Bilietus į Lie-
tuvių operos spektaklį galite nusi-
pirkti: siuntinių persiuntimo įstai-go-
je ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia ,,Sek-
lyčios” (2719 W. 71st St., Chicago), par-
duotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Har-
lem Ave., Chicago) ir Palaimintojo J.
Matulaičio misijos prieangyje prieš ir
po šv. Mišių.  Spektaklio dieną bilie-
tus galėsite įsigyti prie įėjimo į salę. 

�Ateitininkai sendraugiai ir
Čiurlionio galerija gegužės 2 d., penk-
tadienį, 7:30 val. v. kviečia į tapytojos
Giedros Mažrimienės darbų parodos
,,Šypsena mamai” atidarymą Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago). Tai  va-
karas, skirtas mamytėms. Šilti Gied-
ros tapybos darbai, vaikų koncertas
tikrai padovanos šypseną mamytėms.  

�Moterų klubas ,,Alatėja” gegu-
žės pradžioje tradiciškai organizuoja
suaukotų daiktų išpardavimą, kurio
metu surinktas lėšas skirs labdarai.
Jeigu norėtumėte prisidėti savo daik-
tais, prašome kreiptis į mus, ir mes
juos paimsime. Taip pat planuojame
surengti talką ir padėti sutvarkyti so-
dybos ar namų aplinką� žmogui, ku-
ris pats dėl ligos ar amžiaus  to negali
padaryti. Jeigu jums reikalinga tokia
pagalba, prašome kreiptis  tel. 708-
205-8742 arba rašyti el. pašto adresu:
moteruklubas@alateja.us

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  1
val. p.p. Beverly Shores, IN Šv. Onos
bažnyčioje vyks lietuviškos pamaldos.
Giedos bažnytinis choras. Šv. Mišias
aukos kun. Antanas Gražulis, SJ.

�Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūriniame centre ypatinga dovana
mamoms. Motinos dienos savaitgalį –
paroda  ,,Šypsena mamai” ir susitiki-
mas su dailininke Giedra Mažrimiene
vyks šeštadienį, gegužės 10 d.,  7 val.
v. Rengia Detroito Ateitininkai sen-
draugiai. Paroda tęsis sekmadienį,
gegužės 11 d., 11:30 val. r.  Bus Moti-
nos dienos pietūs su menine prog-
ramėle. Rengia Krikščioniškos tarny-
bos komitetas. Bilietus įsigyti pas
Izabelę Korsakienę sekmadieniais po
šv. Mišių,  tel.  248-926-9114, arba
rašyti:  izabelek@yahoo.com

�Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pija Detroite švenčia ypatingą šventę
– šimto metų sukaktį ir Šiluvos Ma-
rijos 400 metų  jubiliejų. Balandžio
27 d. 10:30 val. r. šventė prasidės iš-
kilmingomis  šv. Mišiomis, kurias
koncelebruos arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, kardinolas Adam Mai-
da,  prelatas Edmundas Putrimas ir
kun. Ričardas Repšys. Po Mišių bus
pašventinta bažnyčios kieme esanti
Marijos statula. 

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

muose (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.

Dienraščio ,,Draugas” redakcijos patalpose balandžio 12 d., šeštadienį,
vyko Lietuvių žurnalistų sąjungos (LŽS) susipažinimo-diskusijų popietė,
kurią atidarė ilgametis žurnalistų sąjungos pirmininkas Edvardas Šulaitis.
Pagrindinį pranešimą padarė LŽS vicepirmininkas Laurynas R. Misevičius iš
New Jersey. Jis neseniai grįžo iš Lietuvos, kur susitiko su tenykšte Lietuvos
žurnalistų sąjungos vadovybe ir tarėsi dėl šių dviejų giminingų organizaci-
jų glaudesnio bendradarbiavimo.  Po pranešimo vyko diskusijos.
Nuotraukoje iš kairės: ,,Draugo” korespondentai Petras Petrutis, Viktoras
Jautokas ir Antanas Paužuolis bei dienraščio vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
atidžiai klausosi L. Misevičiaus pranešimo.       Laimos Apanavičienės nuotr.

Balandžio 12 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje (ČLM) vyko Lietuviško žodžio šventė. Šiemet šventės mecenatais buvo Čikagos sportininkai, kurių
vardu į šventę atvykęs Donatas Siliūnas įteikė 1,000 dol. čekį. 

Prieš įėjimą į didžiąją salę buvo suruošta mokinių darbelių paroda, o salėje susirinkę mokiniai ne tik gavo apdovanojimus už geriausiai parašytus
rašinius ir už gausiai skaitytas knygas, bet ir suruošė koncertą. Koncerte dalyvavo ir ČLM mokytojų ansamblis. Mokinių, kurių visi mokiniai konkurso metu
skaitė knygas, balandžio 19 d. dalyvaus Ledų puotoje.

Nuotraukoje kairėje: mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė stebi, kaip D. Siliūnas įteikia prizą Miglei Rupšaitei. Dešinėje nuotraukoje: dainuoja ČLM
mokytojų ansamblis, kurioms akompanuoja taip pat ČLM mokytojos Genė Razumienė (kairėje) ir Milda Razumaitė.        Laimos Apanavičienės nuotraukos

Lietuvių Fondo 45-as metinis narių suvažiavimas
įvyks 2008 m. gegužės 3 d., šeštadienį.

Registracija nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. 
Darbo posėdžio pradžia 9:30 val. r. 

Kviečiame visus LF narius atvykti į Pasaulio lietuvių
centro didžiąją salę. LF adresas: 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439; tel.: 630-257-1616.


