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•Lietuvių telkiniuose. Ar-
gentinos bendruomenės
naujienos (p. 2)
•Prezidento-stebėtojo
metinis pranešimas (p. 3,
11)
•Tvirtinami pamatai Šv.
Andriejaus išlikimui (p.
4–5)
•Kandidatai į LF tarybą.
V. Aušra (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p. 8)
•Juozapėlis (10) (p. 9)
•Įteikta LDR 2007 m. li-
teratūrinė premija (p. 10)

Popieñius prabilo apie Katalikû
Bañnyçios ñaizdas

Aptarta dvišaliû santykiû plètra
Zagrebas/Vilnius, balandžio 15

d. (ELTA) – Lietuvos ministras pir-
mininkas Gediminas Kirkilas, oficia-
laus vizito Kroatijoje metu susitikęs
su Kroatijos prezidentu Stepan Me-
sič, pabrėžė dvišalio bendradarbiavi-
mo gynybos srityje svarbą. Ministras
pirmininkas taip pat paprašė Kroati-
jos pritarti Lietuvos kandidatūrai į
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos
nenuolatinės narės vietą 2014-2015
metais.

Premjeras G. Kirkilas išreiškė
viltį, kad verslo santykių plėtrai pa-
sitarnaus ir Lietuvos verslininkų ap-
silankymas šiomis dienomis Kroati-
joje. Premjeras taip pat atidarė Lie-
tuvos – Kroatijos verslo forumą. Pa-
lankias bendradarbiavimo sąlygas
verslo ir turizmo srityse pabrėžė ir
Kroatijos prezidentas S. Mesič, kuris
pareiškė esąs įsitikinęs, kad Lietuvos
Vyriausybės vadovo vizitas į Kroatiją
pasitarnaus dvišalių santykių plėtrai.

Vilnius, balandžio 15 d. (Balsas.
lt) – Siekdamas paskatinti atsakin-
giau vartoti kalbą viešojoje erdvėje,
Lietuvos nacionalinis transliuotojas
skelbia jau antruosius Kalbos gry-
nuolio rinkimus. Akcijos pradžia –
balandžio 24 dieną.

Pernai vykusiuose rinkimuose
dalyvavo du didieji LRT kanalai –
Lietuvos radijas ir Lietuvos televizija.
Šiemet bus renkamas taisyklingiau-
siai kalbantis žurnalistas iš kitų tri-
jų LRT kanalų – LTV2, radijo pro-
gramos „Klasika” ir radijo stoties
„Opus 3”.

Kalbos grynuolį dešimt dienų
klausydama radijo ir televizijos laidų
rinks autoritetinga komisija. Klau-
sytojai ir žiūrovai kviečiami išsirinkti
savo Kalbos grynuolį. Tai galima pa-
daryti nuo balandžio 24 d. iki gegužės
7 d. balsuojant internetinėje svetai-
nėje www.lrt.lt. Kalbos grynuoliai
bus paskelbti gegužės 7 d. – Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Pernai komisija Kalbos grynuoliu
išrinko ilgametę Lietuvos radijo ir te-
levizijos diktorę ir laidų vedėją Ber-
nadetą Lukošiūtę, o klausytojai ir
žiūrovai – spaudos apžvalgininką
Juozą Šalkauską. LRT tikisi šiuo
pavyzdžiu užkrėsti ir kitus. Galvoja-
ma, kad kitąmet galbūt tokiuose rin-
kimuose ryšis dalyvauti ir populia-
rūs atlikėjai ar Seimo nariai.

LRT
kvieçia
rinkti Kalbos
grynuolî

Lietuvos premjeras G. Kirkilas (kairėje) Zagrebe susitiko su Kroatijos prezidentu
S. Mesič. ELTOS nuotr.

Washington, balandžio 16 d.
(AFP–BNS) – Popiežius Benediktas
XVI pradėjo šešių dienų vizitą Jung-
tinėse Valstijose, kur be kitų dalykų
jis tikisi užgydyti JAV Katalikų Baž-
nyčios žaizdas, likusias po sekso
skandalo, kuris, pasak jo, privertė jį
jausti didžiulę gėdą.

Sutikti popiežiaus į Andrews oro
pajėgų bazę netoli Washington atvy-
ko JAV prezidentas George W. Bush,
jo žmona Laura ir duktė Jenna. JAV
prezidentas oro uoste nėra sutikęs nė
vieno atvykusio valstybės vadovo.
Sutikimo metu Benediktas XVI suė-
mė abi prezidento rankas, o džiaugs-
mingai nusiteikusi minia mojavo gel-
tonos ir baltos spalvų Vatikano vėlia-

vėlėmis ir garsiai sveikino pontifiką.
,,Bažnyčia padarys visa, ką gali,

kad užgydytų žaizdas, kurias padarė
kunigai pedofilai” ir kad ,,tokie įvy-
kiai nebepasikartotų”, sakė popie-
žius žurnalistams skrydžio į JAV me-
tu. ,,Bažnyčia privalo visiškai paša-
linti pedofilus iš šventosios tarnystės.
Pedofilai negali būti kunigai... Aš vi-
siškai teigiu šį nesuderinamumą”, –

sakė pontifikas.
Benediktas XVI apie sekso skan-

dalą, kuris finansiškai ir morališkai
smarkiai pakenkė JAV Katalikų Baž-
nyčiai, kalbės ir per susitikimą su
dvasininkais New York Šv. Patriko
katedroje.

Didžiausia nukentėjusiųjų orga-
nizacija, ,,Survivors Network for
those Abused by Priests” (SNAP) pa-
ragino popiežių imtis griežtų veiks-
mų ir neapsiriboti vien žodžiais.
,,Esame gerokai nutolę nuo to taško,
kur atsiprašymas, mielas mostas, keli
paguodos žodžiai ir pažadai būtų
prasmingi”, – sakoma SNAP pareiš-
kime.

Oficiali popiežiaus sutikimo cere-
monija rengiama Baltuosiuose rū-
muose, kur G. W. Bush ir popiežius
surengs ,,nuoširdžią ir atvirą” disku-
siją įvairiais klausimais, įskaitant
Irako karą. Jiedu aptars ir ,,bendras
žmogaus teisių vertybes, kovos su te-
rorizmu, taip pat religinio pakantu-
mo skatinimo, ypač esant religinėms
mažumoms, svarbą”. Popiežius ren-
giasi nuvykti aplankyti tą vietą, kur
stovėjo per 2001 m. rugsėjo 11-osios
atakas sugriuvę Pasaulio prekybos
centro dangoraižiai New York mieste.

Sutikti popiežiaus Benedikto XVI į oro uostą atvyko JAV prezidentas G. W. Bush.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
ARGENTINA

BENDRUOMENĖS NAUJIENOS
JUAN IGNACIO FOURMENT
KALVELIS

Lankėsi ,,Nepriklausoma
paieškų tarnyba”

Vasario mėn. 12-14 d. Argenti-
noje lankėsi Lietuvos televizijos pro-
grama ,,Nepriklausoma paieškų tar-
nyba” (NPT). Per tas dienas NPT
vedėja Palmira Galkontaitė ir opera-
torius Audrius Gudeliūnas filmavo,
rinko medžiagą, aplankė Argentinos
lietuviškas draugijas, bendravo su
lietuviais ir argentiniečiais.

Vasario 12 d., antradienį, jie ap-
silankė ,,Argentinos lietuvių centro”
patalpose, kur susirinkę draugijos
nariai bendravo su svečiais. Tarp jų
buvo ir Fernando Daratėnas, Argen-
tinos lietuvių organizacijų ir Spaudos
tarybos pirmininkas (ALOST), Artū-
ro Mičiūdas, ,,Argentinos lietuvių
centro” valdybos pirmininkas.

Trečiadienio rytą programos ats-
tovai lankėsi pas Raubų šeimą, kuriai
parodė reportažą apie jų gimines
Lietuvoje. Nors Raubų šeima palaikė
šiokį tokį ryšį su Lietuvoje gyvenan-
čiais artimiaisiais, niekada vieni kitų
nebuvo matę. Tai buvo labai jaudi-
nanti akimirka, kai šeima iš Argen-
tinos pusės galėjo pamatyti savo
artimuosius, gyvenančius Lietuvoje,
sužinoti, kaip jie gyvena.

Į ,,Argentinos lietuvių centrą” ir
,,Lietuvių susivienijimą Argentinoje”
atvyko ir dalyvavo centrų nariai, lie-
tuvių kilmės žmonės, kuriems svarbu
rasti savo gimines Lietuvoje.

Vasario 14 d., ketvirtadienį, Lie-
tuvos atstovai aplankė Berisso mies-
tą. Pirmiausia jie svečiavosi ,,FM Di-
fusión”, kurioje veikia lietuviška
radijo valandėlė ,,Ecos de Lituania”.
Čia jie filmavo radijo programos ve-
dėjų darbo vietą. Svečiai Berisso
mieste apsilankė ir ,,Mindaugo” lie-
tuvių kultūros draugijoje, kur susiti-
ko su valdybos nariais, o paskui įvyko
pagrindinis renginys ,,Nemuno”
lietuvių kultūros draugijos patalpose.
Susirinkimą organizavo lietuvių kul-

tūros draugija ,,Nemunas”, lietuvių
kultūros draugija ,,Mindaugas” ir lie-
tuviška radijo valandėlė ,,Ecos de Li-
tuania”.

Visą NPT apsilankymą Argenti-
noje globojo Pasaulio lietuvių jauni-
mo sąjunga (PLJS). Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, PLJS Pietų Ame-
rikos atstovas, sakė: ,,Esu labai lai-
mingas, kad Jaunimo sąjunga gali
prisidėti prie garbingų svečių iš Lie-
tuvos viešnagės. Manau, kad šitas
darbas yra svarbus ir naudingas mū-
sų Argentinos Lietuvių Bendruome-
nės nariams.”

NPT apsilankymą parėmė Tau-
tinių mažumų ir išeivijos departa-
mentas prie Lietuvos Respublikos vy-
riausybės.

R. Narušienės apsilankymas.
Įvyko konferencija apie dvigubą

pilietybę

Kovo mėn. 2 d. Berisso mieste
įvyko konferencija, kurioje dalyvavo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Regina Narušienė. Labai
svarbu, kad žymiausia mūsų pasaulio
bendruomenės atstovė aplankė mus,
susidomėjo mūsų padėtimi, paaiškino
apie dvigubos pilietybės padėtį.

Renginio tikslas – supažindinti
išeiviją su grįžimo į Lietuvą galimy-
bėmis, Lietuvos Respublikos piliety-
bės, migracijos, leidimų dirbti ir gy-
venti išdavimo klausimais, taip pas-
katinant lietuvius drąsiau galvoti
apie galimybę savo ateitį sieti su grį-
žimu į Lietuvą.

Renginyje pranešimus skaitė
Tarptautinės migracijos organizaci-
jos Vilniaus biuro vadovė Audra
Sipavičienė, Migracijos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Pi-
lietybės reikalų skyriaus vedėja Dai-
va Vežikauskaitė ir Užsieniečių rei-
kalų skyriaus vedėjas Antanas Tur-
činas.

Renginį Berisso mieste organiza-
vo Berisso miesto lietuvių bendruo-
menė, lietuvių kultūros draugija
,,Nemunas”, lietuvių kultūros drau-
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gija ,,Mindaugas” ir lietuviška radijo
valandėlė ,,Ecos de Lituania”. Apsi-
lankymą Berisso mieste globojo Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjunga.

Regina Narušienė ir Lietuvos
atstovai dalyvavo ir Pietų Amerikos
Lietuvių Bendruomenių pirmininkų
ir draugijų vadovų suvažiavime, ku-
ris vyko Buenos Aires, Argentinoje,
nuo vasario 29 d. iki kovo 2 d. Suva-
žiavimą organizavo prel. Edmundas
Putrimas, Lietuvos vyskupų konfe-
rencijos delegatas užsienio lietuvių
sielovados reikalams, PLB valdybos
narys ir Pietų Amerikos reikalų
komisijų pirmininkas.

,,Vilniaus pynimėlis”
koncertavo Argentinoje

Šokių ansamblis ,,Vilniaus pyni-
mėlis” iš Lietuvos gastroliavo Pietų
Amerikoje. Gastrolių metu aplankė
Pietų Amerikos lietuvių bendruo-
menes ir lietuviškas draugijas. Ar-
gentinoje šokių ansamblis turėjo pro-
gą susipažinti su Buenos Aires lietu-
viškomis organizacijomis. Jis aplan-
kė ,,Argentinos lietuvių centro” pa-
talpas, kur susirinko žmonės ir galėjo
pabendrauti su šokių grupės nariais.
,,Vilniaus pynimėlis” turėjo gali-
mybę aplankyti ir ,,Lietuvių susivie-
jimo Argentinoje” patalpas.

Kovo 7 d. įvyko svarbus koncer-
tas Berisso mieste, kurį suorganizavo
Berisso miesto lietuvių bendruome-
nės visos organizacijos kartu: „Ne-
muno” lietuvių kultūros ir savišalpos
draugija, „Mindaugo” lietuvių kata-
likiška, kultūros ir savišalpos draugi-
ja, lietuviška radijo valandėlė ,,Ecos
de Lituania” ir Argentinos lietuvių
jaunimo sąjunga (ALJS). Tą dieną
lietuvių bendruomenė šventė kovo
11-ąją ir į koncertą susirinko apie
300 žmonių iš visų Berisso miesto
apylinkių, o taip pat ir iš sostinės
Buenos Aires.

Visą šokių ansamblio apsilan-
kymą Berisso mieste organizavo
Berisso Lietuvių Bendruomenė ir
rėmė Berisso miesto savivaldybės
meras Enrique Slezack. Per pietus
meras surengė priėmimą savivaldy-
bės patalpose, po pietų visa delegaci-
ja vyko į apžvalginę ekskursiją po
Berisso miestą, aplankė „Mindaugo”
draugiją, o vakare įvyko koncertas,
susilaukęs visos La Plata miesto ži-
niasklaidos ir spaudos dėmesio. Be-
risso miesto meras perskaitė dekretą,

Lietuvos televizijos programa ,,Nepriklausoma paieškų tarnyba” apsilankė ir lietuviškoje radijo valandėlėje ,,Ecos
de Lituania”.

kuriame jis patvirtino, kad ,,Vil-
niaus pynimėlio” šokių ansamblio
koncertas yra kultūrinės ir munici-
palinės reikšmės renginys. Po kon-
certo visi šokėjai, atstovai, svečiai ir
žiūrovai vakarienavo ir susirinko
„Nemuno” lietuvių draugijoje.

Vėliau „Vilniaus pynimėlis” vyko
į gastroles po Urugvajų, kur minėjo
kovo 11-ąją dieną ir šventė Urugva-
jaus lietuvių draugijos šokių ansamb-
lio „Ąžuolynas” 40-ties metų jubilie-
jų.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis,
PLJS valdybos Pietų Amerikoje
atstovas, sakė, jog „yra labai svarbu,
kad mūsų jaunimas galėtų priimti ir
bendrauti su lietuviais, kurie ap-
lanko mus ir nori daugiau sužinoti
apie mūsų bendruomenių istoriją.
Taip pat svarbu, kad jaunimas ir vy-
resni žmonės gali bendrauti lietu-
viškai, kad žmonės daugiau susidomi
Lietuva, sužino, kaip dabar jai se-
kasi, kaip lietuviai gyvena mūsų se-
nelių tėvynėje. Mes turime galimybę
išmokti naujų lietuvių tautinių šokių
(...), dėl to esu labai dėkingas visiems
žmonėms, kurie prisidėjo prie ‘Vil-
niaus pynimėlio’ apsilankymo.”

„Vilniaus pynimėlio” apsilanky-
mą Argentinoje globojo Argentinos
lietuvių jaunimo sąjunga ir Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjunga, prisidėjo
Argentinos lietuvių organizacijos ir
Spaudos taryba.
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Krislai nugaros
nelaužo

VYTAUTAS VOLERTAS

Prieš keliasdešimt metų lietuviai buvo laikomi ramia, taikinga ir
gal net sentimentalia tauta. Patys tada skundėmės, kad nesugeba-
me prekiauti, nesiveržiame į pramonę, net žemės ūkyje vengiame

naujovių. Mums patikusios liūdnuman traukiančios dainos, mergelės grė-
bėjėlės, žirgeliai juodbėrėliai laukuose ir sunkus, sąžiningas darbas. Tada
Lietuvoje buvo galvojama: grūdais, gyvuliais teprekiauja svetimi, malū-
nus, lentpjūves, vilnos karšyklas teturi svetimi, drabužiams medžiagas,
noragus, adatas, žibalą iš kažkur į miestelius teatveža svetimi. Mes sėjom,
akėjom. Mes javus kirtom ir kūlėm. Mes šluostėmės prakaitą ir gydėme
pūslėtas plaštakas. Per atlaidus pasimelsdavom ir pasisvečiuodavom, per
didžiąsias šventes sueidavom su kaimynais ir pasivaišindavom truputį už-
kąsdami ir lūpas pavilgydami. Tik truputį, retai. Mielų dirvų platybės,
metų laikų kerėjimai, žiedelis ir paukštelis – tai bent graži buvo dalia Lie-
tuvoje. O mūsų inteligentai, mokytojai ir kūrėjai, vos spėję ant jiems tin-
kamų platformų atsistoti, žvalgėsi aplink, dar nesuskubę savo galvų su
užsieniečiais išlyginti. Bet su didelėmis viltimis ir plačiais žingsniais į
priekį.

Ar per kelis dešimtmečius gali pasikeisti tautos bruožai? Gali. Taip
įvyko Lietuvoje. Šiandien ten žmonės nervingi ir kažkodėl pikti, suirzę ir
mažai draugiški, vienas kitą peikią, tai šį, tai tą kitas kitam prikaišioja.
Nemažai puola į prekybą, vieni greitai bankrutuoja, apkaltina valdžią ir
pikti emigruoja. Kitų parduotuvės lenkia Berlyną, Paryžių, Vieną. Stam-
biose ir mažose mūsų žmonių gamyklose ne tik mašinos sukasi, bet var-
tosi ir dideli pinigai. Ne žirgeliais jodinėjant Lietuvoje keliaujama, bet grei-
taeigiais automobiliais švilpiama, vienam kitą keliuose žudant. Grėbė-
jėlės išbėgiojo po Europą ir Aziją, artojėliai Anglijoje ir Airijoje statybines
medžiagas tampo. Todėl daug kur laukai nedirbami, javai nesėjami. Tik
šimtahektariniuose ūkiuose bilda kombainai, nes tik ten kartais užkliūva
dovanomis iš ES atklydę eurai. Laukiniai paukščiai peri ir čiulba, bet ma-
žai kas jų klausosi. Sodai pavasariais žydi, tačiau retai kas juos pastebi. O
kai per šventes vaišinasi, skamba ir džerškia kilnojami ir kartais daužomi
stiklai. Štai sakoma „Naujame Židiny-Aiduose” (2007 m., nr. 11–12):
„Todėl nereikėtų stebėtis, kad lietuviški Naujųjų Metų šventimo įpročiai
vargiai primena civilizuotus. Kalnai stiklo šukių, sudeginti paltai, apsvilę
plaukai, mėlynės ir aplamdyti kaulai yra būtini tokio šventimo atributai.”

Per kelis dešimtmečius Lietuvos žmonės labai, labai pasikeitė. Poky-
čius jaučiame net ir iš tolumos. Juk nuvažiuojame ten pasižvalgyti, skai-
tome spaudą, telefonais ir internetu kalbamės su giminėmis, bičiuliais.
Kai kas šiandieninę Lietuvą taip juodai nupasakoja, kad net širdį su-
skausta. Pavyzdžiui: „(...) išmirkusi alkoholyje, korumpuota, sunkiai ser-
ganti moraliai, valdoma vagių, verslininkų, žmonių be sąžinės”. Taip prieš
mėnesį laiške rašė rimtas vyras, gerai vertinamas dailininkas. Taip rašo ir
kalba ne vienas, o aš jais, net ir savo bičiuliais, netikiu. Žmonės gali pa-
sikeisti, bet kad visi taptų vagimis ir alkoholikais, netikiu. Tai perdėjimas,
apibendrinti atskiri įvykiai, juodų akių ar pažeistų sielų vaizdai. Manau,
kad tiesa yra štai kur: lietuviai tapo stenėtojais, dejuoja ir dejuoja dėl
visko. Dejuoja, kai sloga užpuola, kai vaiko batai suplyšta, kai žmona su-
pyksta, kai kaimynas gražiau gyvena. Dejuoja be galo ir be krašto. Savo
dejonėmis jie panašėja į elgetas su pilnais, vos panešamais maišais – kaip
sunku, kaip niekas nieko neduoda... Reikia paminėti ir antrą laišką, rašy-
tą tuo pačiu metu, kaip ir dailininko. Šis yra iš pensininko profesoriaus:
„Gyvenimas pamažu eina į geresnę pusę, nežymiai didėja pensijos ir algos,
bet nenori atsilikti ir kainos. Daug problemų su karais keliuose, baisus
skaičius autoavarijų, daug žūsta.”

Taip, problemų Lietuvoje yra, kaip ir visur kitur. Tačiau „gyvenimas
pamažu eina į geresnę pusę”, ir nevilty dar nebaigiama užtrokšti. Pažįs-
tu žmonių, jaunų ir pagyvenusių, tačiau nė vienas jų nealksta, nemirksta
alkoholy ir nevagia (kiek žinau). Tiesa, užtenka pairusių šeimų, poromis
gyvenančių be jungtuvių arba su kelintomis žmonomis, yra giminėms ar
net svetimiems paliktų vaikų, kurių tėvai svetur uždarbiauja. Yra tokių,
bet tai juk ne tautos dauguma.

Dažnai primetama kaimui, kad jame tarpsta įvairios blogybės. Bet ar
tai gyventojų kaltė? Administracija kaimą atskyrė nuo miesto ir paliko jį
skurde. Kaimo gyventojai turi menkas pajamas, negali įsigyti drabužių,
neranda galimybių patenkinti aukštesnių dvasinių, kultūrinių poreikių.
Kaimuose gyvena keturiasdešimt nuošimčių visų Lietuvos bedarbių. Tai
kodėl iš kaimo ateina negerovės, jei jos iš ten iš tikrųjų ateina? Kaime
neužtikrinti Lietuvos visuomenei įprasti gyvenimo standartai, kaimas
paliktas už durų ir be tinkamo mokyklinio auklėjimo, be jokios kultū-
rinės paskatos. Jei Lietuvos gyvenimo nevertiname pagal Vilniaus romų
(čigonų) tvarką, nevertinkime jo ir pagal varge atskirtų piliečių aplinką.
Atrodytų, kad vyriausybės, kokios jos bebūtų, pirmiausia turėtų spręsti
esmines kaimo problemas, įskaitant ir žemės reformą. Kokius savo veik-
los ženklus iki šiol paliko buvę ir esą Žemės ūkio ministrai? Kokius paliks
K. Prunskienė? Ar ten pasipainiojo bent grūdelis jos atvežtos pažangos?

Nukelta į 9 psl.

PREZIDENTO-STEBĖTOJO
METINIS PRANEŠIMAS

KÊSTUTIS GIRNIUS

Dar vieneri metai – dar vienas
prezidento metinis pranešimas. Ir vis
neaišku, kokia kalbos paskirtis – ar iš
paukščio skrydžio apibūdinti Lietu-
vos padėtį, ar įvertinti praeitų metų
Seimo ir kitų valdžios organų veiklą,
ar pateikti konkrečias veiklos gaires,
ar pranešti tautai, ką jis, kaip prezi-
dentas, ketina kitais metais daryti.
Šių metų pranešimas buvo emocin-
gas, nekonkretus ir neįsipareigojan-
tis. Daugeliu atžvilgių prezidentas
kalbėjo lyg būtų stebėtojas iš Europos
Sąjungos ar Jungtinių Tautų organi-
zacijos, kuris prašomas pasidalyti
įspūdžiais apie Lietuvą, įvertinti jos
būklę. Bet prezidentas yra valstybės
vadovas, pirmasis Lietuvos žmogus,
tad didele dalimi atsakingas už
padėtį Lietuvoje.

Prezidentas pabrėžė, kad Lietu-
va pergyvena „pasitikėjimo valstybe
krizę”. Būtų ne tik įdomu, bet ir svar-
bu išgirsti, ką jis darė per tuos metus,
kad įveiktume tą krizę, „į kurią eita
nuosekliai, žingsnis po žingsnio”. Ir
kodėl jam nepasisekė išvengti krizės
arba jos sušvelninti. Pernai savo
pranešime prezidentas kalbėjo apie
Lietuvos valstybės tapatybės krizę.
Šiandien apie tai nė žodžiu neužsimi-
nė. Ar tai reiškia, kad toji krizė jau
įveikta? Jo dėka?

Prezidentas Adamkus pasiūlė ir
kai kuriuos konkrečius dalykus:
uždrausti fiziniams ir juridiniams
asmenims finansuoti politines parti-
jas, nekeisti mokesčių politikos, su-
balansuoti šalies biudžetą, didinti
mokytojų ir kultūros darbuotojų atly-
ginimus, įgyvendinti mokslo ir studi-
jų reformą, užkirsti kelią korupcijai,
sureguliuojant viešuosius pirkimus,
lobistinę veiklą ir politinių partijų fi-
nansavimą, priimti Teismų įstatymą.

Suprantama, kad trumpame pra-
nešime prezidentas negali detaliai
išdėstyti reformų ar įstatymų projek-
tų turinio. Bet vienu ar dviem saki-
niais jis turėtų nurodyti, kokie mok-
slo ar teismo reformos elementai jam
svarbiausi. Taip ir nežinome.

Prezidento pasiūlymai iš dalies
vieni kitiems prieštarauja. Jis pa-
brėžia biudžeto balansavimo svarbą,
pavadina pajamų mokesčių sumaži-
nimą „vieninteliu realiu ir svarbiu
laimėjimu”, duoda suprasti, kad jis
nepritaria progresinių mokesčių įve-
dimui. (Kitomis progomis jis aiškiai
tai pasakė). Antra vertus, preziden-
tas ragina skubiai kelti mokytojų at-
lyginimus, gerinti sveikatos apsaugą,
didinti ,,Sodros” pensijas ir išmokas.
Itin sveikintina tai, kad jis atkreipė
dėmesį į gėdingą faktą, kad „Lietuva
pagal vaikų skurdo rodiklius pirmau-
ja ES”. Siekiant mažinti socialinę
atskirtį ir didinti valstybės teikiamas
paslaugas, reikia daug papildomų
lėšų. Ūkio augimas lėtėja, tad per pir-
muosius metų mėnesius į valstybės
iždą įplaukė gerokai mažiau pinigų,
nei buvo laukiama. Šiems tikslams
įgyvendinti reikės didinti mokesčius,
gal įvesti naujus.

Prezidentas turėtų aiškiai pasa-
kyti, kam jis skiria pirmenybę, o jei
pirmenybė yra teikiama socialiniam
teisingumui, kaip turi būti keičiami

mokesčių įstatymai. Tokio konkretu-
mo laukia Lietuvos žmonės. Pastan-
gos aptakiai apeiti šį klausimą kaip
tik kursto tą nepasitikėjimo valstybe
krizę, dėl kurios prezidentas neri-
mauja.

Prezidentas vengė kalbėti apie
kai kurias itin opias problemas, pvz.,
numatomą ūkio augimo lėtėjimą,
šuoliuojančią infliaciją, kuri pakerta
paprastų piliečių pirkimo galią. Pre-
zidento pranešime nė žodžio apie
gilėjančias aplinkosaugos problemas,
nei apie numatomas pilietybės įstaty-
mo pataisas.

Nieko konkretaus nepasakyta
apie „Leo LT”, nors jo sukūrimas su-
kėlė didžiausias politines aistras per
pastaruosius metus, dar nesulaukta
atsakymų į daugelį esminių klausi-
mų, o Vyriausybės ir bendrovės
„NDX Energija” derybos tebėra slap-
tos. Prezidentas privalėjo pareikalau-
ti, kad Vyriausybė praneštų visuome-
nei apie derybų eigą. To nepadarius,
neįtikimai skamba prezidento apgai-
lestavimas, kad „deja, Lietuvoje iki
šiol nesusiformavo demokratinės
sprendimo priėmimo tradicijos. Nėra
suvokimo, kad demokratija – tai ne
stipriųjų, įtakingųjų ar daugumos
diktatas”.

Prezidentas nenurodė daugelio
sektinų pavyzdžių. Viena išimtis –
Krašto apsaugos sistemoje vykdomos
gynybos reformos, numatomas perė-
jimas prie profesinės karo tarnybos.
Adamkus ragina Krašto apsaugos
vadovybę visuomenei „tinkamai ir
laiku pristatyti” šias reformas. Tai
šaukštai po pietų, nes pagrindiniai
nutarimai jau padaryti ir jie bus
„pristatomi”. Sprendžiant tokį opų
klausimą, reikia pasikliauti „demok-
ratinėmis sprendimo priėmimo tradi-
cijomis”, kas savo ruožtu reiškia, kad
atsiklausiama visuomenės, su ja ta-
riamasi dar nepriėmus sprendimo.
Prezidentas yra itin atsakingas už
krašto apsaugą, tad turėjo seniai
rengti viešas diskusijas šiuo klau-
simu.

Pranešimo pradžioje pylos su-
laukė mėgiamiausias Lietuvos bėdų
atpirkimo ožys – politinės partijos.
Pasak prezidento, jos žarsto populis-
tinius pažadus, neturi aiškių poli-
tinių programų, nepritraukia jauni-
mo, neskaidriai tvarko vidaus rei-
kalus. Prezidentas teisingai siūlo
joms suvokti „į kokius rinkėjus jos
orientuojasi, kokio socialinio sluoks-
nio interesams rengiasi atstovauti”.
Tačiau kai socdemai, nors ne itin drą-
siai, pradėjo kalbėti apie pamatinio
viso pasaulio socialdemokratų prin-
cipo įgyvendinimą – tai yra apie so-
cialiniu teisingumu grindžiamus pro-
gresinius mokesčius, Prezidentūra,
kaip ir Nukelta į 11 psl.

Iš prezidento tiki-
mės daugiau. Jis tu-
rėtų aiškiai pasakyti,
kokie yra jo pagrin-
diniai siekiai ateinan-
čiais metais.
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PHILADELPHIA, PA

TVIRTINAMI PAMATAI PARAPIJOS IŠLIKIMUI
ALGIMANTAS S. GEÇYS

Po beveik trejų metų pertraukos
Šv. Andriejaus parapijos klebonas
kun. Petras Burkauskas š. m. kovo 2
d. sušaukė parapijos narių susirinki-
mą. Susirinkimo tikslas, kaip buvo
skelbta plačiai išplatintame kvietime,
,,aptarti mūsų stipriąsias ir silpną-
sias vietas, įvertinti ir aptarti, ką mes
darysime dėl senstančios parapijos ir
kylančių parapijos išlaikymo išlaidų.”
Klebono teigimu, ,,Jeigu norime judė-
ti į priekį, yra būtina, kad parapijie-
čiai gausiau ir entuziastingiau jung-
tųsi į parapijos gyvenimą.” Svarbiu
susirinkimo tikslu buvo numatytas
ir naujos parapijos tarybos išrinki-
mas. Prieš trejetą metų išrinktos ta-
rybos sudėtis spėjo gerokai aptrupė-
ti, jos nariams dėl įvairių aplinkybių
iš tarybos pasitraukus.

Klebono kvietimą išgirdo 53 su-
sirinkime dalyvavę parapijiečiai, tarp
kurių buvo ir keletas parapijos kai-
mynystėje gyvenančių amerikiečių,
reguliariai lankančių sekmadienio
popietėje anglų kalba atnašaujamas
šv. Mišias. Susirinkimas vyko abiem
kalbom, A. Gečiui klebono pakvies-
tam būti vertėju.

Teigiami parapijos
bruožai

Atidaręs susirinkimą ir patvirti-
nęs, kad šiuo metu Philadelphia Ar-
kivyskupija nenumato Šv. Andriejaus
parapijos uždaryti, kun. Burkauskas
pakvietė suminėti teigiamas ir nei-
giamas šios parapijos ypatybes. Ap-
tariant teigiamas ypatybes pirmiau-
sia buvo pasidžiaugta, kad turime
lietuvių kilmės patriotą kleboną.
Parapijoje glaudžiasi lituanistinė V.
Krėvės mokykla, skautai ir ateiti-
ninkai, Lietuvių Bendruomenės apy-
linkė, jos patalpos atviros ir prieina-
mos visų lietuvių poreikiams. Pa-
rapija turi stiprų chorą ,,Laisvė”, va-
dovaujamą Ilonos Babinskienės, ku-
ris neretai kviečiamas koncertuoti į
kitus lietuvių telkinius. Parapijos
aplinka sparčiai taisosi, namų kainos
iškilusios, saugumas rajone pagerė-

jęs. Daugeliui parapijiečių dalyvavi-
mas sekmadienio lietuviškose Mišio-
se suteikia progą susitikti su pažįsta-
mais, parapijos salėje pasivaišinti už-
kandėle ir kava, pabendrauti.

Neigiami parapijos
bruožai

Kalbant apie neigiamas Šv. And-
riejaus parapijos ypatybes, nusiskųs-
ta, kad parapijos apylinkėje lietuviai
lyg ir negyvena. Tenka keliauti toli-
mus nuotolius, o parapijai neturint
automobilių stovėjimo aikštės, susi-
duriama su jų pastatymo problema.
Savaitės bėgyje parapijoje nevyksta
jokia veikla, išskyrus dvi savaitės die-
nas, kai ryte laikomas šv. Mišios.
Kun. Burkauskui esant ir Šv. Kazi-
miero lietuvių parapijos klebonu bei
einant kitas arkivyskupijos vadovy-
bės paskirtas pareigas, nukenčia sie-

lovados reikalai. Pageidauta, kad kle-
bonui esant užimtam, į parapijos gy-
venimą būtų įvesti pasauliečiai –
,,Eucharistijos ministrai”, kurie šv.
Sakramentu aprūpintų ligonius bei
parapijiečius su negalia, kaip tai da-
roma daugelyje šios arkivyskupijos
parapijų. Taip pat prašyta, kad klebo-
nas sekmadieniais artimiau paben-
drautų su šv. Mišiose dalyvaujančiais
parapijiečiais. Naujai išrinkta parapi-
jos taryba privalėtų dėti pastangas į
Mišių lankymą bei parapijos socialinę
veiklą įtraukti jaunesniąją kartą. Tai
taikytina ne tik naujai iš Lietuvos at-
vykusiam jaunimui, bet ir Amerikoje
gimusiems.

Išrinkta nauja
taryba

Kun. Burkauskas pateikė viene-
rių metų nuo 2006 m. liepos 1 d. iki

2007 m. birželio 30 d. parapijos apys-
kaitą. Pajamų turėta 162,899 dol., iš-
laidų – 161,366 dol. Nuostolio iš-
vengta lenkų kilmės geradarės Ko-
walskos dėka, kuri parapijai suteikė
25,000 dol. dovaną. Parapijos finan-
sams padeda faktas, kad pusę kle-
bono algos bei jo asmens draudos mo-
kesčių apmoka Šv. Kazimiero parapi-
ja. Taigi dėl parapijos pajamų būtina
susirūpinti! Nuo 1992 metų parapijo-
je turėtos 123 laidotuvės ir 134 krikš-
tai. Džiugu, kai daugiau gimsta, negu
miršta!

Susirinkimo metu buvo išrinkta
nauja parapijos taryba. Pagal nusta-
tytas arkivyskupijos taisykles, klebo-
nas skiria keturis parapijos tarybos
narius. Klebono pakviesti skyrimą
priėmė Angelė Puodžiūnienė, Marytė
ir Vytautas Sušinskai bei dr. Jonas
Dunčia. Susirinkime dalyvaujantys
išrinko šiuos tarybos narius: Janiną
Marmokienę, Renatą Kučienę, Anta-
ną Krušinską, Dalią Jakienę, Dalią
Kairiūkštienę, Audrių Palionį, Teresę
Gečienę, Ellie Piotrowski (parapijos
kūrėjų anūkė) ir Peggy Bennett, kai-
mynystėje gyvenančią amerikietę.
Papildomai į tarybą pakviestos Gema
Kreivėnaitė ir E. Kelley Durost.
Parapijos taryboje viso 15 narių, tarp
jų trys ,,trečiabangiai”. Kol kas
pareigomis nepasiskirstyta. Numato-
ma, kad prie tarybos veiks specifinių
poreikių komisijos. Norima tikėti,
kad naujai išrinktai parapijos tarybai
klebonas patikės uždavinius, kurie
Vatikano II suvažiavimo yra priskirti
pasauliečiams.

Parapiją lankė vyskupas
Cistone

Vos dviems savaitėms praslinkus
po parapijos narių susirinkimo, Šv.
Andriejaus parapija laikė svarbų eg-
zaminą. Verbų sekmadienį, kovo 16
d., parapiją aplankė Philadelphia ar-
kivyskupijos vyskupas pagalbininkas
Joseph R. Cistone. Šio vyskupo atsa-
komybėje yra arkivyskupijos parapijų
veiklos bei administravimo priežiūra.
Jo sprendimu, ekonominiais bei dva-
sinio patarnavimo motyvais parapijos
arba uždaromos, arba sujungiamos.
Mums buvo svarbu parapiją lankan-
čiam vyskupui parodyti, kad šios pa-
rapijos nariai rūpinasi lietuvišku
bažnytiniu paveldu, rodo dėmesį savo
parapijai, kad parapijoje esama dir-
vos Bažnyčios apaštalavimo misijai.

Naujai išrinktos parapijos tary-
bos nariai išvystė plačią akciją, siek-
dami sukviesti Philadelphia apylin-
kėse gyvenančius lietuvius į V. Krėvės
lituanistinės mokyklos užprašytas ir
vysk. Cistone koncelebruosimas šv.
Mišias. Raginimai gausiai bažnyčioje
burtis skelbti ,,Bendruomenės Balso”
radijo pusvalandyje, lietuviškoje
spaudoje, keliais atvejais žmonės ata-
kuoti internetu pasiųstais laiškais.
Lietuviai neapvylė! Tikintieji baž-
nyčią pripildė net gausiau nei įprasta
Kūčių vakarą ar per Prisikėlimo šv.
Mišias. Bažnyčioje buvo priskaičiuo-
ta apie 400 tikinčiųjų, o tai daug ne
per gausiam Philadelphia lietuvių
telkiniui. Kleb. kun. Burkauskas pag-
rįstai galėjo didžiuotis pripildyta
bažnyčia, puikiai giedančiu parapijos
choru, dr. Jono Dunčios ir Kristuko
Akerley skaitymu, bažnyčioje ir para-
pijos salėje vyravusia šventine nuo-
taika.

Lankydamas Šv. Andriejaus pa-Vyskupo Cistone vizito proga, bažnyčią užpildė Šv. Andriejaus parapijiečiai. Kazio Razgaičio nuotr.

Vysk. Cistone dėkoja už jam įteiktas gėles. Mišiolą laiko Saulius Gečas, už jo
mišių patarnautojas Dainius Volertas. Rimo Gedeikos nuotr.



DRAUGAS, 2008 m. balandžio 17 d., ketvirtadienis 5

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

APIE ,,KAI RELIGIJA NUKRYÑIUOJA KRISTÛ”
„Kai religija nukryžiuoja Kristų”

— tokiu pavadinimu š. m. kovo 22
dieną ,,Drauge” išspausdintas Alekso
Mickaus aprašymas apie kun. Sta-
nislovo Anužio atsistatydinimą iš Los
Angeles šv. Kazimiero parapijos kle-
bono pareigų. Nežadu leistis į dis-
kusijas apie šį, išlaisvinimo teologija
atsiduodantį straipsnelį. Tik noriu
nurodyti kai kurias straipsnyje, o gal
tiksliau būtų pavadinti — dramos
veikalu, įveltas klaidas. 

Kartojasi kun. Anužiui prideda-
mas titulas — Tėvas. Normalioje var-
tosenoje „Tėvas” vartojamas vienuo-
liui, gavusiam kunigo šventimus, nu-
rodyti, o kunigystės neturintieji vie-
nuoliai vadinami „broliais”.

Netrūksta straipsnyje ir spėlio-
jimų. Pvz., asmens ar asmenų „Ma-
ry” vardu pasirašytas laiškas kardi-
nolui, kuriame nužeminamas kun.
Anužis. Tačiau laiško turinys nepa-
teikiamas. Manau, kad šio straipsnio
autorius nėra matęs to laiško, nes
prelatas Gabriel Gonzales „expresis
verbis” yra pareiškęs, kad arkivys-
kupija tuo laišku nesivadovavo.

Rašoma „(…) vienas iš parapijos
tarybos narių sukurpia savo ‘faktus’
kardinolui M. M. Mahony”. Jeigu kal-
tinamas vienas iš parapijos tarybos
narių išgalvotų faktų skelbimu, tai
žurnalistinė etika reikalauja pami-
nėti tuos faktus, idant skaitantieji
galėtų patys pamatyti, ar tie faktai
atitinka teisybę, ar ne. Jeigu kaltina-
mas parapijos tarybos narys — reikia
paminėti jo pavardę, idant skaitytojai
nespėliotų ir be reikalo neapkaltintų
kitų tarybos narių.

Toliau tai beveik Miguel de Cer-
vantes Saavedra ispanų inkvizicijos

aprašymas: „į Los Angeles arkikate-
drą atvežtas Tėvas Stanislovas po
neilgo psichologinio spaudimo pri-
verčiamas pasirašyti atsistatydinimo
raštą.” Taip ir įsivaizduoji, kad su-
rištą kun. Anužį atveža į arkikatedrą
inkvizicijos teismui ir ten jį kankina,
kol nepasirašo atsistatydinimo rašto.
Mano turimomis žiniomis buvo kiek
kitaip. Kun. Anužis nebuvo verčia-
mas pasirašyti atsistatydinimo rašto,
o jam buvo leista pasirinkti — atsis-
tatydinti arba toliau bus tęsiamas
įvairių užmetimų, pasiekusių arki-
vyskupiją, tyrimas.

Toliau keliami net aštuoni teo-
loginiai klausimai į kai kuriuos net ir
bažnyčios daktarai neranda atsaky-
mo. Tad aš net ir nebandysiu į juos
atsakyti.

Straipsnelio autorius Mickus ra-
šo: „Šimtai Tėvą Stanislovą mylinčių
parapiječių — jauni, vyresni, ištisos
šeimos su vaikučiais suvažiavo prie
klebonijos trečiadienio vakarą”. Ta-
me pačiame ,,Draugo” puslapyje įdė-
ta nuotrauka tų šimtų suvažiavusių
parapiječių. Pabandžiau suskaičiuoti,
suskaičiavau tik 38, žinoma, gal dalis
nenorėjo fotografuotis, bet kaip ten
bebūtų — toli net iki šimto, o ką jau
besakyti apie šimtus…

Autorius teigia, kad kuriame
Draugystės Dievą, Pasigailėjimo
Kiekvienam Dievą. Kiek prisimenu
pagrindines tikėjimo tiesas, ne mes
kuriame visokius Dievus, o Dievas
sukūrė mus. Šis ir panašūs teigi-
niai netinka katalikiškam laikraščiui,
todėl nežadu jų komentuoti. Sapienti
sat.

Algis Raulinaitis
Burbank, CA

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

rapiją, vysk. Cistone parapijoje pa-
viešėti atsivežė 80 metų slenkstį per-
žengusius savo tėvus. Prieš šv. Mišias
dauguma parapijiečių pirmiausia
susirinko parapijos salėje. Čia vysk.
Cistone trumpu žodžiu pasveikino
lietuvius, pasidžiaugė galimybe lan-
kytis Šv. Andriejaus parapijoje, palai-
mino verbas. Iš parapijos salės, kaip
senais laikais, giedantys tikintieji
miesto gatve kartu su vyskupu žygia-
vo į bažnyčią. Kai procesijos dalyviai
užpildė bažnyčios suolus, pasijutome
esą gausūs ir stiprūs! Gal net stipres-
ni nei prieš 17 metų, kai teko grumtis
su parapiją uždaryti nusprendusiais
arkivyskupijos biurokratais. Kovą
tada laimėję dabar dedame pastangas
savąją parapiją išlaikyti.

Šv. Mišioms baigiantis kleb. Bur-
kauskas pasveikino vysk. Cistone ir
parapijos svečiais esančius jo tėvus.
Lituanistinės mokyklos mokiniai, pa-
dedami mokyklos direktorės Jūratės
Vrubliauskienės, vyskupą ir tėvus ap-
dovanojo tautinės vėliavos spalvų
kaspinais surištomis gėlių puokštė-

mis. Kleb. Burkauskui prisiminus,
kad ateinančią savaitę bus Juozapi-
nės – vysk. Cistone vardadienis,  visi
šv. Mišių dalyviai vyskupui sugiedojo
,,Ilgiausių metų!”, o užbaigėme baž-
nyčios skliautus sudrebinusiu ,,va-
lio!”

Vyskupas po šv. Mišių apsilankė
parapijos salėje, kur kas sekmadienį
renkamės pabendrauti, gurkšnojame
kavą ir gardžiuojamės užkandėle. Pa-
sikalbėjęs su žmonėmis, vyskupas su-
stojo klebonijoje, kur jo ir jo tėvų lau-
kė ,,trečiabangių” Džiuletos Gedvilie-
nės ir Renatos Paškevičienes paruošti
gardūs lietuviškos virtuvės pietūs.
Ačiū joms! Išleidome vysk. Cistone
būdami tikri, kad jam suteikėme
siektą gyvos lietuvių parapijos įspūdį!
Kitą egzaminą laikysime spalio 12 d.,
kai Šv. Andriejaus parapijoje švęsime
Šiluvos Marijos 400 metų apsireiški-
mo sukaktį, kur  pagrindiniu cele-
brantu yra sutikęs būti Philadelphia
arkivyskupas kardinolas Justin Riga-
li. Tad Philadelphia lietuviai nenuo-
ramos – jie nepasiduoda! 

Vyskupas Cistone priima aukas iš Aistės Balčiūnaitės ir Aurimo Balčiūno.
Kairėje  klebonas kun. Burkauskas, dešinėje mišių patarnautojas  Andrius
Dunčia.                                                                                  Kazio Razgaičio nuotr.

LF pranešimas

— Kada ir kaip pradėjote
savo veiklą Lietuvių Fonde?

— Jau keli metai esu LF narys.
Pirmiausia išgirdau apie LF dirb-
damas Mažosios Lietuvos Fonde – LF
yra bene daugiausiai aukojusi organi-
zacija, padedanti finansuoti ,,Mažo-
sios Lietuvos enciklopedijos” leidimą.
O nuo 2006 metų dalyvauju LF valdy-
bos veikloje, prisidėdamas kuo tik
galiu. 

— Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

— Į LF įstojau, nes supratau, kad
LF yra viena svarbiausių lietuviškos
išeivijos organizacijų, kurių dėka yra
išlaikoma ir remiama lietuviška
kultūra, kalba ir tradicijos už Lietu-
vos ribų ir net pačioje Lietuvoje. Mū-
sų šeima yra aktyviai įsijungusi į Či-
kagos lietuvių kultūrinį, socialinį ir
dvasinį gyvenimą, todėl natūraliai
ateina laikas, kai pradedi dalyvauti
organizacijose, kurių tikslai ir siekiai
sutampa su asmeniniais. LF finan-
siškai remia man asmeniškai svar-
bias lietuvių išeivijos veiklos sritis:
vaikų ir jaunimo lietuvišką mokymą
ir ugdymą, socialinę rūpybą ir pagal-
bą, meną ir kūrybinę veiklą.

Be to, Fondas yra suteikęs sti-
pendiją dukrai Gabrielei, kai ji studi-
javo De Paul University. Taip pat
Fondas kelis kartus dosniai parėmė

mano įsteigtą lietuvišką vaikų darželį
,,Spindulėlį”.

— Kokia Jūsų profesinė pa-
tirtis?

— Esu Ziono lietuvių evangelikų
liuteronų parapijos klebonas. Daug
dirbu su žmonėmis konsultuodamas
ne tik religiniais, bet ir dvasiniais,
šeimos ir visuomeniniais klausimais.
Esu aktyviai įsijungęs į kultūrinę ir
visuomeninę lietuvių išeivijos veiklą:
JAV LB Socialinių reikalų Tarybos vi-
cepirmininkas, Religinių reikalų Ta-
rybos narys, Paguodos telefono įstei-
gėjas ir koordinatorius, lietuviško
vaikų darželio ,,Spindulėlis” įsteigė-
jas ir administratorius, Mažosios Lie-
tuvos lietuvių draugijos Čikagoje val-
dybos narys, Mažosios Lietuvos Fon-
do sekretorius, Dvasinės paramos ir
ugdymo grupės vadovas ir t. t.

— Kuo ši patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

— Pažįstu lietuvių, gyvenančių
išeivijoje, vargus ir džiaugsmus. Savo
veikla siekiu palengvinti jų įsikūrimą
svetimoje šalyje, skatinti neužmiršti
savo krašto tradicijų ir kultūros,
rūpintis augančiosios kartos lietu-
višku auklėjimu ir kalbos puose-
lėjimu.

— Kuo Jūsų patirtis naudin-
ga lietuvių visuomenei?

— Tikiuosi, kad jau dabar yra
nemažai nuveikta padedant išlaikyti
lietuviškumą išeivijoje, sudarant są-
lygas auginti ir mokyti mažuosius
mūsų vaikus lietuviškoje terpėje.
Kita sritis — rūpestis lietuvių (ne-
paisant bažnytinės priklausomybės)
dvasine sveikata.

— Kodėl kandidatuojate į LF
Tarybą?

— Jau keli metai dirbu LF val-
dyboje, todėl natūralu, kad atėjo lai-
kas sukauptą praktinę patirtį panau-
doti priimant LF sprendimus.

— Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš Fondo atei-
tyje?

— Manau, kad LF daug nuveikė
išlaikant lietuvių kultūrą, švietimą.
Norėčiau matyti aktyvesnį ,,trečio-
sios” emigracinės bangos dalyvavimą
LF veikloje.

Pokalbis su kandidatu į LF
tarybą – Valdu Aušra

Kun. Valdas Aušra
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Siùloma svarstyti galimybê�  
nedalyvauti olimpiadoje�

Bus draudžiami nacistiniai 
ir sovietiniai simboliai

Vilnius, balandžio 16 d. (ELTA)
– Trečius metus sėkmingai vykstan-
tis Mokinių olimpinis festivalis galė-
tų tapti tarptautiniu projektu, stipri-
nančiu kaimyninių šalių bendradar-
biavimą ugdant savanoriškai spor-
tuojančią jaunąją kartą, teigė prezi-
dentas Valdas Adamkus, priėmęs Lie-
tuvos mokinių olimpinio festivalio or-
ganizatorius.

Prezidentas su susitikimo daly-
viais aptarė trečius metus rengiamo
festivalio, kurio sumanytojas ir glo-
bėjas yra prezidentas, tarptautinės
plėtros galimybes.

Praėjusias metais festivalio da-
lyvių skaičius išaugo iki 250 tūks-
tančių moksleivių, kurie varžėsi 22-
jose sporto šakose.

,,Džiaugiuosi ir didžiuojuosi to-
kiu neįtikėtinu pasiekimu – į sportą
įtraukta beveik pusė Lietuvos moks-
leivių”, – cituojamas šalies vadovas
prezidento spaudos tarnybos prane-
šime.

Susitikimo metu kalbėta apie ga-
limybes šį sporto sąjūdį plėtoti aka-
deminėje jaunimo bendruomenėje,
seniūnijose. Taip pat svarstyta, kaip
sporto judėjimu sudominti neįgaliuo-
sius. Prezidentas V. Adamkus pasiūlė
vieną metų dieną skirti Jaunimo
sportiniam olimpiniam judėjimui pa-
žymėti. V. Adamkus paragino toliau
plėtoti mokinių ir jaunimo sportinio
užimtumo programas ir siekti spar-
tesnio sporto aikštynų ir salių atnau-
jinimo.

Mokiniû� olimpinis festivalis 
galètû tapti tarptautiniu

Banko pastatas Panevėžyje.                   

Panevėžys, balandžio 16 d. (EL-
TA) – Europos Tarybos Parlamenti-
nės Asamblėjos Aplinkosaugos, že-
mės ūkio ir regionų reikalų komiteto
sprendimu Panevėžio miesto savival-
dybei bus įteikta Europos garbės vėlia-
va.

Gavęs Europos garbės vėliavą
Panevėžys rengiasi siekti ir Europos
garbės lentelės bei Europos premijos.
Siekdama laimėti Europos garbės vė-
liavą savivaldybė pristatė savo daly-
vavimą tarptautinėse organizacijose
– Baltijos miestų sąjungoje ir tinkle
,,Miestai vaikams”, miestus partne-
rius, pirmuosius projektus su Gruzi-

jos Ozurgečio, Italijos Lečio miestais,
užsimezgusį bendravimą su Izraelio
Ramlos miestu, Europos sumanymus
reklamuojančius renginius.

Europos garbės vėliava – antroji
pakopa savivaldybei siekiant pagrin-
dinio apdovanojimo – Europos premi-
jos (10 tūkst. eurų jaunimo studijoms
ir prizo). 2006 m. Panevėžys pelnė
Europos diplomą.

Per 50 pastarųjų metų pagrindinį
Europos prizą laimėjo 62 Europos
miestai, Europos diplomą – 612, gar-
bės vėliavą – 1058, garbės lentelę –
185. Šiemet Europos garbės vėliavą
laimėjo ir Druskininkų savivaldybė. 

Panevèžiui bus îteikta 
Europos garbès vèliava

Naujas ,,žaid∂jas” per Seimo 
rinkimus – Žemaiçiû partija

Didñiûjû miestû gyventojai 
nenori emigruoti

Vilnius, balandžio 16 d. (Alfa.lt)
– Seime įregistruotas nutarimo pro-
jektas, kuriuo smerkiamas smurtas
Tibete, o Lietuvos vadovai raginami
nevykti į olimpines žaidynes Beijing.
Partijos „Tvarka ir teisingumas”

frakcijos Seime nario Petro Gražulio
parengtame projekte teigiama, kad
Kinijoje, kur vyks olimpinės žaidy-
nės, žiauriai persekiojami taikūs Ti-
beto gyventojai, vyksta susidorojimai
ir žmogaus teisių pažeidimai. „Tokia
padėtis žmogaus teisių srityje visiškai
nesuderinama su olimpiados dvasia”,
– sakoma projekte.

Todėl politikas siūlo Seimo rezo-
liucija pasmerkti Tibete vykdomą
smurtą. Tuo pačiu prezidentas, Sei-
mo pirmininkas, premjeras ir kiti ofi-
cialūs asmenys raginami atsisakyti
dalyvauti olimpiadoje. Be to, siūloma
Lietuvos tautiniam olimpiniam komi-
tetui svarstyti galimybę Lietuvos
olimpinei rinktinei nevykti į Beijing.

Tuo pačiu Seimas skatinamas
kreiptis į Kinijos Liaudies Respubli-
kos parlamentą iki olimpinių žaidy-
nių pradžios išlaisvinti visus sąžinės
kalinius bei nutraukti kitaminčių
persekiojimus.

Kai kurie galingų pasaulio vals-
tybių vadovai jau pranešė nevyksian-
tys į Beijing olimpiadą.

Vilnius, balandžio 16 d. ( Alfa.
lt) – Įteisinta žemaičių tautybė, že-
maičių kalba ir įkurtas Žemaičių re-
gionas. Ant šių trijų banginių kuria-
ma nauja politinė partija ir su tokia
programa jos nariai ketina dalyvauti
rudenį vyksiančiuose parlamento rin-
kimuose. Steigiamasis Žemaičių parti-
jos suvažiavimas – arba didžioji sueiga
– vyks balandžio 20 d. Klaipėdoje.

Iniciatyvinės grupės vadovas, bu-
vęs nušalintojo prezidento Rolando
Pakso bendražygis Egidijus Skarba-
lius sakė, kad steigiamos partijos na-
riais gali tapti ir aukštaičiai, ir dzū-
kai, ir suvalkiečiai. Anot jo, regioni-
niu pagrindu įkurta politinė organi-
zacija tik Lietuvoje atrodo naujovė.
„Tai normali europinė praktika, –
tvirtino E. Skarbalius. – Lietuva yra
įsipareigojusi Europos Tarybai atlikti
administracinę pertvarką, t. y. sus-
tambinti apskritis. Mes siekiame, kad
atsirastų Žemaičių regionas ne for-
maliai sujungiant dabartines apskri-
tis, o etnografiniu principu. Tai viena
mūsų iš kertinių siekiamybių. Tačiau
noriu pabrėžti, kad esame už Lietu-
vos kaip valstybės vientisumą, o kal-
bame apie antro lygio savivaldą.”

Lietuvos Respublikos teritorinio
vientisumo išsaugojimas įrašytas ir
Žemaičių partijos programos gairėse.
Jose rašoma, kad partija sieks grąžin-
ti žemaičių tautybės sąvoką į socio-
kultūrinę aplinką, įteisinti žemaičių
tautybę teisinėje aplinkoje, skatinti
žemaičių bendrinės kalbos normini-
mą ir įteisinti žemaičių bendrinės
kalbos vartojimą viešajame administ-
ravime Žemaičių krašte.

„Partijos steigėjai pripažįsta, kad
Lietuvos Respublikos teritorija yra
vientisa ir nedaloma. Istoriškai susi-
daręs Žemaičių kraštas, kuris įjung-
tas į dabartinę valstybės teritoriją,
turi teisę gyvuoti kaip atskiras admi-
nistracinis vienetas”, – rašoma doku-
mente.

Žemaičių partija savo ideologiją
apibrėžia kaip centristinę. Be ekono-
mikos, teisėtvarkos, valstybės valdy-
mo, finansų, kultūros ir mokslo, na-
cionalinio saugumo, sveikatos apsau-
gos ir aplinkosaugos skyrių progra-
mos gairėse yra ir dvasingumo, geru-
mo bei patriotizmo skirsnis. E. Skar-
baliaus teigimu, šiuo metu jau surin-
kta per 1,000 žmonių prašymų pri-
imti į partiją.  

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS) –
Lietuvių emigracija toliau didėti ne-
turėtų. Daugiau kaip pusė apklaustų
didžiųjų miestų gyventojų teigia ne-
norintys emigruoti iš šalies, tačiau
priduria, kad valstybė neskatina sug-
rįžti jau išvykusių tautiečių.

Kaip rodo savaitraščio ,,Veidas”
užsakymu atlikta apklausa, 62,6
proc. gyventojų nenori emigruoti iš
šalies. Visam laikui išvykti ryžtųsi tik
6,9 proc, o šiek tiek daugiau nei ket-
virtadalis (28,9 proc.) sakė, kad no-
rėtų išvykti, bet tik trumpam.

Tačiau apklaustieji miestų gy-
ventojai nesitiki, kad jau išvykę tau-

tiečiai antrąkart keistų gyvenamąją
šalį ir grįžtų į Lietuvą. Beveik pusė
apklaustųjų mano, jog grįžti galėtų
nuo 5 iki 15 proc. emigrantų, apie
ketvirtadalio viltimis tam ryžtųsi tik
vienetai, o 16,3 proc. prognozės buvo
kiek šviesesnės – jų nuomone, į Lie-
tuvą parvykti turėtų nuo 20 iki 45
proc. tautiečių.

Susigrąžinti išvykusiųjų gyven-
tojai nesitiki dėl, jų nuomone, pasy-
vios Lietuvos reemigracijos politikos.
Net 70 proc. apklaustųjų mano, kad
Lietuva neskatina savo emigravusių
piliečių grįžti į gimtinę.

Piketas prie Kinijos ambasados.
Andriaus Vaitkevičiaus (Alfa.lt) nuotr.

Vilnius, balandžio 16 d. (Balsas.
lt) – Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko-
mitetas pritarė įstatymų pakeitimų
projektams, kuriais siūloma drausti
ir sovietinę, ir nacistinę simboliką.

Taip pat numatoma atsakomybė
už nacistinių bei sovietinių nusikal-
timų neigimą bei menkinimą. Patai-
somi ir papildomi turėtų būti Bau-
džiamasis ir Administracinės teisės
pažeidimų kodeksai, Politinių partijų
ir Susirinkimų įstatymai. Už įvairaus
dydžio pažeidimus numatomos pini-
ginės baudos ir net laisvės atėmimo
bausmės.

Partijos savo simbolikoje negalės
naudoti nacistinės Vokietijos, Sovietų
Sąjungos ir Lietuvos TSR vėliavų,
himnų, svastikos ir sovietinės pen-
kiakampės žvaigždės ar nacių bei so-
vietinių vadovų atvaizdų. Viešai ne-
bus leidžiama jų rodyti. Padaryta iš-
imtis simbolikos platinimui, jei tai
bus antikvarinė vertybė, tačiau nu-
matoma atsakomybė už tokių gami-
nių, kaip marškinėliai su minėtais
simboliais, gamybą ir platinimą.
Draudimas negalios dabar esančių
valstybių atributikai, kurioje minėti
simboliai vaizduojami.

Projektui pritarė visi dalyvavę
komiteto nariai. „Tai, kad dabar pri-
tarta pasiūlymui, į kurį kadencijos
pradžioje žiūrėta su nepasitikėjimu,
džiugina. Liūdna sakyti, bet manau,
kad tokiam sprendimui pasitarnavo
ir pastarojo meto ekstremistiniai iš-
puoliai Lietuvoje. Tiesa, kokia bus vi-
so Seimo valia, dar negaliu pasakyti”,
– sakė projekto autorė. 

Nacistiniai simboliai draudžiami
dalyje Europos sąjungos (ES) valsty-
bių, tačiau iškart uždrausti svastiką
visose ES šalyse nepavyko. Pavyz-
džiui, Europos induistų grupės susi-
vienijo prieš Vokietijos siūlytą planą.
Buvo nurodyta, esą simbolį galima
naudoti įvairiai, o induistams svasti-
ka esanti taikos ir sėkmės simbolis.
Raginimams drausti ir sovietinius
simbolius taip pat priešinasi nemaža
dalis Europos politikų – ypač kairių-
jų. Vis dėlto ES tebevyksta pamatinio
nutarimo šiais klausimais svarsty-
mas. Specialių klausymų dėl totalita-
rinių nusikaltimų metu sovietinės
simbolikos draudimo ir atsakomybės
už nusikaltimų neigimą aktyviausiai
reikalauja naujosios ES narės. 
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padažnėjusius ,,al Qaeda” ir Talibano
mirtininkų išpuolius, nuogąstavo dėl
saugumo.

SEATTLE
Tūkstančiai Washington vals-

tijos moksleivių pirmadienį džiaugs-
mingai sveikino Dalai Lamą, garsiai
šaukė taikos šūkius ir spaudė prie
širdies rankas, tačiau kai kurie sakė,
kad jie norėjo išgirsti daugiau apie
karštai aptariamą šių dienų proble-
mą – Tibetą. Dalai Lama kreipėsi į
14,400 mokyklinio amžiaus vaikų bū-
rį Seattle centre. Kalbėdamas 25
minutes Tibeto dvasinis vadovas pa-
brėžė užuojautos svarbą, Dalai La-
ma, kuris su penkių dienų vizitu lan-
kosi Seattle, savo viešuose pasirody-
muose daugiausia dėmesio skiria už-
uojautai.

TEHERANAS
Iranas sunaikins Izraelį, jei žydų

valstybė imsis karinių veiksmų prieš
Teheraną, antradienį pareiškė įta-
kingas šalies kariuomenės vadas.
Vyriausiojo kariuomenės vado pava-
duotojas Mohammad Reza Ashtiani
atkartojo velionį Irano islamiškosios
revoliucijos pradininką ajatolą Ru-
hollah Khomeini, kuris teigė, kad Iz-
raelis turi būti nušluotas nuo žemės
paviršiaus. 

GOMA
Kongo Demokratinėje Respubli-

koje antradienį per keleivinio lėktuvo
avariją prie Gomos miesto žuvo 40
žmonių, sužeista daugiau kaip 100,
tokie yra naujausi duomenys, ku-
riuos pateikė trečiadienį šalies ryti-
nės provincijos valdžia. ,,Šios nelai-
mės aukų skaičius dabar yra toks: 40
žuvusių, 111 sužeistų”, – sakė Šiau-
rės Kivaus provincijos gubernatorius
Julien Paluku, apsilankęs ligoninėse,
kuriose gydomi nukentėjusieji per
lėktuvo avariją. Pasak jo, lėktuvo
,,juodoji dėžė” paimta iš sudužimo
vietos Birerės rajone – čia daug žmo-
nių buvo atėję į turgų, į kurį ir krito
lėktuvas, o po to dar užsidegė. 

PARYŽIUS
Paryžiaus, kur olimpinio deglo

nešimas praėjusią savaitę dėl Tibeto
šalininkų protestų virto sumaištimi,
meras trečiadienį paskelbė, kad pra-
šys miesto tarybos suteikti Dalai La-
mai sostinės garbės piliečio vardą.
Tokiu sprendimu bus ,,pagerbtas tai-
kos skelbėjas, nenuilstantis žmonių
dialogo šalininkas”, sakė Bertrand
Delanoe. ,,Paryžius taip pat nori pa-
rodyti savo paramą Tibeto žmonėms,
kurie gina pačią pagrindinę savo tei-
sė į orumą, laisvę ir, paprasčiausiai,
gyvenimą”, – sakoma mero pareiš-
kime .

BEIJING
Kinijos pareigūnai, slopindami

neramumus Tibete ir aplinkiniuose
regionuose, sulaikė populiarią tibe-
tiečių dainininkę, trečiadienį pranešė
jai artimas šaltinis ir žiniasklaidos
priemonės. Jamyang Kyi, kuri taip
pat dirbo prodiusere valstybinėje Ki-
nijos šiaurės vakarų regiono televi-
zijoje „Qinghai”, niekas nematė jau
daugiau kaip dvi savaites, sakė jai ar-
timas asmuo, kurio pavardė neskel-
biama baiminantis atsakomųjų veik-
smų. Tibetiečiai J. Kyi pažįsta kaip
moterų reikalų srities aktyvistę ir
dainininkę, pranešė radijas.

ISLAMABADAS
Olimpinis deglas, 2008-ųjų Bei-

jing olimpiados simbolis, anksti tre-
čiadienį buvo atskraidintas į Pakis-
tano sostinę Islamabadą, kur buvo
imtasi sustiprintų saugumo priemo-
nių ir kur rengiamas pirmasis ugnies
nešimo per Azijos valstybes etapas.
Kinijai palanki Pakistano vyriausybė
tikisi, kad iš Omano atskraidinta
olimpinė ugnis čia bus nešama be Ti-
beto šalininkų ir žmogaus teisių gy-
nėjų protestų, kurie temdė didelę lig-
šiolinę deglo kelio dalį. Pakistano pa-
reigūnai paskutinę minutę smarkiai
sutrumpino olimpinio deglo nešimo
kelią, nes, atsižvelgdami į pernai itin

Hararė, balandžio 16 d.
(AFP–BNS) – Zimbabvės gydytojų są-
junga trečiadienį paskelbė, kad jos
nariai matė ir gydę daugiau kaip 150
asmenų, kurie buvo mušami ir kan-
kinami per politinio smurto protrūkį
po rinkimų, vykusių kovo pabaigoje.

,,Po rinkimų, nuo kovo 29 iki ba-
landžio 14 dienos, Zimbabvės gydy-
tojų už žmogaus teises asociacijos na-
riai matė ir gydė 157 žmones nuo su-
žeidimų, patirtų per organizuotą
smurtą ir kankinimus”, – sakoma ne-
priklausomos gydytojų sąjungos pra-
nešime.

,,Trečdalis nukentėjusiųjų – mo-
terys, tarp kurių buvo ir viena pen-
kiolikmetė, kuri buvo pagrobta iš na-

mų kartu su motina, paguldyta prie-
šais motiną ir mušama”, – rašoma
pranešime.

,,Jos motina, nėščia, taip pat bu-
vo panašiai mušama. Ir motiną, ir
dukrą prireikė guldyti į ligoninę”, –
nurodoma pranešime.

Gydytojų sąjunga smerkia smur-
to protrūkį ir ragina visas politines
partijas ,,liautis naudojus gąsdini-
mus, smurtą ir kankinimus kaip
bausmę ar represijas”. Taip pat ragi-
nama policija imtis ryžtingesnių veik-
smų, kad būtų išvengta smurto.

Sąjunga kreipėsi ir į tarptautines
organizacijas, kaip Afrikos Sąjungą ir
Jungtines Tautas, įsikišti ir padėti iš-
spręsti porinkiminę krizę Zimbabvėje.

JAV

AZIJA

JAV ir Rusija pasikeitè� griežtais
pareiškimais dèl Gruzijos

Jungtinės Tautos, balandžio
16 d. (,,Reuters”–BNS) – JAV ir Rusi-
ja antradienį pasikeitė griežtais pa-
reiškimais dėl dviejų atskilusių Gru-
zijos regionų, kai JT Saugumo Tary-
ba vienbalsiai pratęsė JT karinių ste-
bėtojų įgaliojimus nepripažintoje Ab-
chazijos respublikoje.

JAV ir Rusijos atstovai sveikino
naują Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl
Gruzijos, bet savo komentaruose išs-
kyrė skirtingus jos teiginius, rašo bri-
tų visuomeninio transliuotojo BBC
naujienų svetainė.

JT Saugumo Taryba antradienį
pratęsė dar šešiems mėnesiams, iki
2008 metų spalio 15 dienos JT stebė-
jimo misijos mandatą Gruzijoje.

Rezoliucijos projektą pateikė Ru-
sija valstybių, vadinamosios JT ge-
neralinio sekretoriaus draugų dėl
Gruzijos grupės narių, vardu.

,,Taryba pažymėjo glaudaus ir
veiksmingo šios grupės ir NVS taikos
palaikymo pajėgų bendradarbiavimą
svarbą, taip pat sveikino padėties,
susijusios su saugumu pagerėjimą
Gruzijos ir Abchazijos konflikto zo-
noje”, – sakoma JT spaudos tarnybos
pranešime.

,,Tarybos nariai primygtinai pa-
ragino šalis atsižvelgti ir rimtai žiū-
rėti į pagrįstą kiekvienos jų susirūpi-
nimą dėl saugumo, susilaikyti nuo
bet kurių smurto aktų ir provokacijų,
tarp jų politinių veiksmų ar retorinių

pareiškimų, ir visiškai laikytis anks-
čiau pasiektų susitarimų nutraukti
ugnį ir nenaudoti jėgos”, – sakoma
pranešime spaudai.

Amerikos ambasadorius Jungti-
nėse Tautose Zalmay Khalilzad ma-
no, jog labai svarbus raginimas, kad
saugiai ir nedelsiant sugrįžtų pabė-
gėliai ir laikinai perkeltieji į Abcha-
ziją asmenys.

Per ginkluotą konfliktą maždaug
250 tūkstančių etninių gruzinų buvo
priversti palikti Abchaziją. Sugrįžti
galėjo tik maža dalis, nes Suchumio
valdžia pateikia privalomą sąlygą –
nedalyvavimą kovos veiksmuose
1992-1993 metais ir Abchazijos vals-
tybingumo pripažinimą.

Rusijos atstovo Jungtinėse Tau-
tose Vitalij Čiurkin požiūriu, ,,tikroji
problema yra Gruzijos kariuomenės
buvimas Kodorio tarpukalnės aukš-
tutinėje dalyje”.

V. Čiurkin paragino Tbilisį nut-
raukti nepilotuojamų aparatų skry-
džius virš atskilusio regiono ir iškel-
dinti iš Kodorio tarpukalnės vadina-
mąją ,,jaunimo patriotinę stovyklą”.

Kalbėdamas žurnalistams Z.
Khalilzad sveikino neseniai pateiktus
Gruzijos prezidento Michail Saaka-
švili siūlymus suteikti plačią autono-
miją Abchazijai Gruzijos valstybėje,
ir paragino Abchaziją ,,visiškai rimtai
apsvarstyti šiuos siūlymus”.  

Zimbabvėje po rinkimų nesiliauja protestai.    Reuters nuotr.

AFRIKA

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

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPAZimbabvès gydytojai po rinkimû�
gydè muštus ir kankintus žmones
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Detroito ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos abiturientų
Mišios ir ,,Pavasario žiedų” šventė 

RAMINTA VILKIENÈ

Nors šaltukas ir niauruma vis
dar nenori užleisti vietos pavasario
gaivai ir šilumai, tačiau Detroito
lietuviškoje padangėje giedrios nuo-
taikos, šiltų šypsenų, smagaus pava-
sarinio šurmulio nestinga jau keletą
savaitgalių iš eilės. Balandžio 6 die-
ną, puikiai nusiteikę, skubėjome į
Dievo Apvaizdos parapiją pasidžiaug-
ti lietuvišku atžalynu.

Šv. Mišių metu, kurias atnašavo
parapijos valdytojas kunigas Ričar-
das Repšys, buvo pagerbti šių metų
abiturientai, pradedantys savo spal-
vingą ir kartu nelengvą kelionę į su-
augusiųjų pasaulį. Šiai progai buvo
pritaikytas ir šv. Mišių pamokslas –
su patarimais ir pamokymais, su pa-
linkėjimais ir tyra viltimi, jog išvykę
studijuoti jaunuoliai nepamirš ne tik
savo šeimų, bet ir Dievo Apvaizdos
parapijos, o sukūrę savo šeimas, grįš
vedini už rankų savo vaikus.

Abiturientai nešė aukas: Detroi-
to sporto klubo ,,Kovas” marškinė-
lius, Dainavos stovyklos ir Dievo Ap-
vaizdos parapijos jubiliejines knygas,

Skautų ir Ateitininkų organizacijų
ženklus, tautinius drabužius, mobilų
telefoną – tai, kas juos visus vienija ir
tai, kas juos sieja su lietuviška veikla
bei lietuviška parapija. 

Abiturientams buvo įteiktos at-
minimo dovanos ir gėlės, jų apdova-
nojimas buvo palydėtas Mišių dalyvių
plojimais ir maldomis. 2008 metų abi-
turientus: Lianą Butkūnaitę, Rimą
Giedraitytę, Dianą Karvelytę, Kris-
tiną Juškaitę, Moniką Mikulionytę,
Aleksą Miškinytę, Janiną Pesytę, Ka-
riną Puškoriūtę, Kaitlyn Snowberger,
Tomą Soltis, Reginą Thompson, Matt
Vaičiūną ir Darią Zubrickaitę į platųjį
pasaulį norisi palydėti J. V. Goethe
eilėmis:

Eik, širdy įžiebęs viltį,
Kol dar jaunos kojos miklios!
Mokykis, kol nevėlu!
Leidžiasi lemties svarstyklės
Vienu visada galu.
Tenka smukti arba kilti,
Pralaimėti ar laimėti,
Džiūgauti arba kentėti,
Kūju būt ar priekalu.
Po iškilmingų šv. Mišių, visi sku-

bėjome į Detroito Dievo Apvaizdos

Muzikos mokytoja Ina Hudsonsu (dešinėje) su mokiniais apiberti
pavasario žiedais.

Iš kairės: programos dalyviai: Lukas Mitrius, Stasiukas Orentas, Saulius Gal-
vanauskas ir Vilius Vilkas.       

Gėlyčių šokis.
Kęstučio Šontos nuotraukos

Nuotraukoje iš kairės: Jaunimo būrelio vadovė Vida Juškienė, Liana Butkūnaitė, Rima Giedraitytė, Karina Puš-
koriūtė, Monika Mikulionytė, kun. Ričardas Repšys, Matt Vaičiūnas, Diana Karvelytė, Daria Zubrickaitė, Kristina
Juškaitė ir parapijos Švietimo komiteto pirmininkė Aldona Šontienė.                         

Kristina Skiotytė ir Tomas Rudis
,,Pavasario žiedų” šventėje.

parapijos salę, į gražią šventę ,,Pava-
sario žiedai”, kurią suruošė Detroito
,,Žiburio” lituanistinės mokyklos mo-
kytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Sve-
čiams nuobodžiauti ar liūdėti tikrai
nebuvo kada. Didelė vertingų prizų
loterija ne vieno tėčio piniginę pa-
lengvino, gardūs virtuvės kvapai ku-
teno nosį. Smaližiai irgi nuskriaus-
ti neliko – galėjo pasmaguriauti sal-
džiais namų darbo pyragais, pasi-
gardžiuoti kavute. O kam saldumo
pritrūko, turėjo laiko su stalo kai-
mynu ,,saldžiomis” kalbomis apsi-
keisti.

Bet svarbiausia šioje šventėje bu-
vo ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos
mokinių atlikta programa, kurioje
mokiniai ir šoko, ir dainavo, ir poza-
vo blyksintiems tėčių ir mamų foto-
aparatams. Ir kaip nepozuosi, kai esi
vabalėlis ar nuostabi pavasario gėlė –
kiekvienas vaikas šioje šventėje tu-
rėjo savo vaidmenį ir buvo labai svar-
bus.

Išradingus kostiumus pagamino
ir salės sceną nuostabais pavasario
žiedais išpuošė mokinių tėveliai, ne-
gailėję savo laiko ne tik šiuose, bet ir

kituose pasiruošimo šventei darbuose
– loterijos suruošime, padedant virtu-
vėje ir visur,  kur tik darbščių rankų
reikėjo. Negalime pamiršti ir mokyk-
los mokytojų: Lelės Viskantienės, tu-
rinčios geležinę kantrybę ir mokan-
čios vaikus šokio meno,  taip pat Si-
monos Gavrilenko ir Inos Hudson,
kurių nuotaika ir entuziazmas tie-
siog užburiantis, o dainelės, kurias
jos parenka vaikams, visada žaismin-
gos, lengvai įsimenamos ir sulaukia
gausių žiūrovų plojimų.

Kiekvienas renginys nueitų nie-
kais, jei nebūtų įprasmintas. Graži
,,Pavasario žiedų” šventė buvo skirta
pasidžiaugti mokyklos mokinukų su-
gebėjimais ir talentais, o tuo pačiu
paremti Detroito ,,Žiburio” lituanis-
tinės mokyklos veiklą. Gyvenimas
nestovi vietoje, auga mokyklos išlai-
kymo išlaidos ir, norėdami savo vai-
kučius toliau auginti ir ugdyti lietu-
viškoje aplinkoje ir dvasioje, turime
pasirūpinti ateitimi patys. Kad no-
ro, jėgų ir entuziazmo nestinga –
galėjo   įsitikinti šioje gražioje šventė-
je dalyvavę ir šios šventės aprašymą
skaitę.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Susitikimą su juo organizuoja
miške ryšininkė Bajorūnienė, slapy-
vardžiu taip pat ASTRA, gyvenanti
Juodupės kaime. Drauge su MAŽ-
RIMU ją pasitinka štabo viršininkas
DAINIUS, partizanai NAŠLAITIS,
SODEIKA ir DOBILAS. Įteikusi pa-
ketą apygardos vadui, STIRNA gau-
na iš jo siuntą ŠARŪNUI ir grįžta
atgal į  Šimonių girią.

Organizaciniais reikalais tų pa-
čių 1948 metų birželio vidury STIR-
NA drauge su ŠARŪNU ir SKIRMAN-
TU patraukia į Troškūnų girioje
įrengtą EIMUČIO stovyklą prie Pa-
juostės ežero. Ten su EIMUČIU būta
ir NARSUČIO. Per Eimutį į susitiki-
mą pakviečiamas Didžiosios Kovos
apygardos vadas PLIENAS ir Vyčio
apygardos – BRIEDIS (Danielius
Vaitelis). Tačiau iš EIMUČIO gauna
žinią, kad Vyčio apygardos vadas BRIE-
DIS, žuvęs gegužės 13 d. ir jo vieton
jau paskirtas naujas – ŽYGAUDAS.
Šį kartą susitikimas su vadais taip ir
neįvyksta, atidedamas kitam kartui.

Tada ŠARŪNAS pasiunčia EI-
MUTĮ (Dilys Petras, kun. Margirio
rinkt. žvalgybos sk. Vyčio apygardos
vadas) surasti PLIENĄ arba DIE-
DUKĄ (Juozą Šibailą). Parašo laišką
ŽALGIRIUI (Jonas Kimštas), kurį
galvojo skirti atstovu į Vyriausiąją
vadovybę. O ŽALGIRIO buveinę ži-
nojo tik MIŠKINIS (Vincas Kaulinis).
Su tuo laišku ir pasiunčia STIRNĄ
pas MIŠKINĮ. Tačiau net pats ŠA-
RŪNAS nežino tos vietovės, kur šiuo
metu galėtų slėptis MIŠKINIS. Jo
punktą STIRNA sužino per ryšininkę
BEDALĘ. Ji išgelbsti ir šį kartą –
nueina drauge su ASTRA pas BE-
DALĘ ir ji pasako, kad šiuo metu
MIŠKINIO čia nėra. Yra tik SAU-
LIUS (Bronius Kazickas ,,Aukštai-
tijos kova” redaktorius). Tačiau ir šis
negali atvykti į susitikimą, nes serga.
Tada STIRNA parašo MIŠKINIUI
laišką, kuriame išdėsto LUKOS pra-
šymą, kad ŠARŪNAS ir jis perimtų
Šiaurės Rytų krašto vadovavimą. 

,,Deja, taip ir nesulaukusi at-
sakymo, grįžtu pas ŠARŪNĄ. Šis ne-
užilgo mane vėl antrąkart išsiunčia
ieškoti ir susitikti su MIŠKINIU. Su
juo susitikti pavyksta tik su BE-
DALĖS pagalba. Ji suveda mus ant
ežero kranto netoli nuo sodybos. Su-
sitikime dalyvauja ir aukščiau minė-
tas ‘Laisvės Šauklio’ bei ’Aukštaitijos
kovų’ redaktorius SAULIUS ir
Lukšio būrio vadas ŠIAURYS. ŠA-
RŪNO prašymą perduodu žodžiu.
Gavusi iš jo paketą, grįžtu atgal į
ŠARŪNO slėptuvę. O čia randu atvy-
kusią iš Prisikėlimo apygardos ryši-
ninkę ZIGRIDĄ (,,Ziga” – Rožė Jan-
kevičiūtė) su paketu, iš kurio gaunu
man rašytą  SVAJŪNO laišką. ZIG-
RIDA perduoda žodžiu apie Prisikė-
limo apygardos pasiruošimą sudaryti
Naująją vadovybę”. STIRNA, žino-
ma, pirmiausia griebiasi skaityti laiš-
ko, kuris ją atgaivina, kaip pavasario
vėjų gūsis. Visus jo gautus laiškus
stropiai renka ir slepia pas pusbro-
lį Vilimą Antaną, gyvenantį Radvi-
liškyje. Juos šeimininkas drauge
su poeto kūriniais saugo užkastus
sode.

9. Laiškų puota
V. Šniuolio rašyti laiškai Izabelei

beletrizuoti, kupini romantikos, ilge-
sio ir jaunatviškos melanholijos, per-
duoda savo kartos jaunų partizanų
katalikišką nuostatą, moralę, idealų
ir laisvės troškimą. Tokių laiškų būta
ne vienos lietuvaitės ryšininkės pas-
lėptų močiučių kuparuose ir pagal-
vėse ir, per kratas aptikus bent skiau-
telę partizano laiškučio, jaunom įsi-
mylėjusioms gražuolėm tekdavo pe-
reiti tardymų ugnį ir atsisveikinti su
namais ir laisve daugeliui metų. Ke-
letas ištraukų iš poeto Vytenio laiškų,
rašytų Izabelei 1947-1949 m.:

,,Atėjai išsidraikiusiais nuo sku-
bėjimo plaukais, laisve ir saulėtų lau-
kų platybėmis dvelkiančiu į tolį nu-
kreiptu žvilgsniu, atnešdama mums
dalelytę neprieinamo pasaulio, ir pra-
rastųjų jaunystės dienų juoko atgar-
sius. Iš karto laikiausi rezervuotai.
Juk tarp mūsų tokia neišskiriama be-
dugnė. Niekada nedrįsau lygintis su
Tavimi, tiek žmonių ir pasaulio ma-
čiusia mergina, aš pilkas artojo sū-
nus, liūdesy ir melanholijoj nugrimz-
dęs vienišas partizanas, kuriam daug
kas negalima – draudžiama garsiai
kalbėti, laisvai vaikščioti, puotauti, my-
lėti… Kodėl? Kodėl kitiems galima?
Tavo nuoširdi ir nepaprastai įdomi kal-
ba, laisvas broliškas elgesys mane la-
bai paveikė. Sunku buvo skirtis, tačiau
žinojau, kad mes dar susitiksime ir
galbūt tapsime draugais. Kalbėjom
įvairiausiom temom ir pamačiau, kad
mūsų sielos turi daug panašumo (...)’’

,,Tavo mintys artimos mano-
sioms, tokios gilios ir nepaprastu pa-
siaukojimu, kilnumu ir kuklumu
dvelkia, kad man darosi gėda pagal-
vojus apie savo mintijimą ir darbus,
nes dažnai sučiumpu save nugrimz-
dusį egoistinėse svajonėse  ar sve-
timų sielų analizavimu (...)”

,,Taip viską išsprendė toji nuos-
tabi kelionė vingiuotu takeliu ir nak-
tis (...) per sudrėkusį sniegą, kurios
niekada negalėjau tikėtis šiose še-
šėlių ir sutemų gaubiamose dienose,
padarė mano sielai tokį įspūdį ir
įnešė tiek saulėto džiaugsmo (…)”

,,(...) tylėti negaliu, nes laiko bė-
gyje daraisi man kaskart brangesnė
ir artimesnė. Ypatingai po šios nakti-
nės kelionės, plačiašakių eglių įsime-
namuose keliuose, suokiant viršūnė-
se vėjams, žygiuojant po aukštu tirš-
tų debesų dengiamu dangumi. Daina-
vo pušys, pritardamos mūsų sielų mal-
dai ir kelias pasirodė visiškai trum-
putis. Ir kai Tu išnykai balzganos
nakties horizonte, apsigrįžęs nusku-
bėjau (...) Norėjosi viską nusimetus
bėgti kažkur, nesustojant, kad tik iš-
trūkus iš šių klaikumų ir nuolat mus
persekiojančių šešėlių, paimti Tavo
ranką ir, atsiplėšus nuo šios purvu ir
ašaromis sutryptos žemės, kilti kas-
kart aukštyn į žydruosius tolius, kur
tokios ryškios mirgančios žvaigždės,
kur galima klausyti vyturio dainos,
gėrėtis auksinės saulės spindėjimu ir
harmoninga sielų malda garbinti ge-
rąjį Visatos kūrėją, kuris taip nuosta-
biai mus myli ir leidžia net ir audrų
sūkuriuose pajusti laimės valandas (...)”

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 10

Kviečiame visus esamus ir buvusius mokytojus,
mokinius, tėvus, bendradarbius ir lituanistinės
mokyklos rėmėjus dalyvauti šioje šventėje.

Jubiliejinė vakaronė įvyks šeštadienį,
2008 m. gegužės 10 d., 6 v.v.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos  
parapijos salėje ir svetainėje.

• Iškilmingoji dalis
• Meninė programa
• Mokyklos vaizdai ekrane
• Vaišės ir pasilinksminimas
• Dalyvaus ir Aušros mokykla, ir Tėvynės Žiburėliai
• Auka: $10.00, vaikams nemokamai

Dėl papildomos informacijos ir bilietų užsakymo 

kreipkitės į Aidą O’Meara (440) 209-8160

omearaiv@yahoo.com

Cleveland, OH

Šv. Kazimiero Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos lituanistinės mokyklos 
50-ies metų jubiliejus50-ies metų jubiliejus

Atkelta iš 3 psl. Prisimintina, kad
nuo pat Lietuvos nepriklausomybės
įkūrimo valstybė pateko į Stalino ir
Berijos augintų ideologų rankas. Nuo
A. Sniečkaus iki  A. Brazausko vyra-
vo ta pati sovietinė isterija. Ukrainie-
čių dirbtinis badas, 1936-ųjų teroras,
Sibiro lageriai, tautų trėmimai, kelio-
lika milijonų taikos meto aukų – tai
šios patirties augintiniai pasiglemžė
ir nepriklausomos valstybės vairą. Iki
šios dienos dar po visas ministerijas
šeimininkauja anų ideologų vaikai
arba jų vaikų palikuonys. Ne visi
senieji ideologai, ne visi jų ainiai buvo
arba yra blogaminčiai, tačiau tik re-
tas, anuo keliu ėjęs ir atėjęs, gali atsi-
kratyti ilgais metais įprastų galvoji-
mo ir darbo bruožų. Sovietijos debe-

sys dar plaukioja Lietuvos skliautu,
teroro ideologijos tarša dar maišosi
po dabartinių administratorių kojo-
mis, sovietiniai siūlgaliai laikosi pri-
kibę prie valdančio elito nugarų.

Lietuva ieško savęs, ji nėra žuvu-
si, kaip šūkauja nekantrieji. „Gyve-
nimas pamažu eina į geresnę pusę”,
eina ir eis. Įvairios problemos bus pa-
mažu išspręstos, gąsdinančios šmėk-
los išnyks. Tik nedejuokime ir ne-
stenėkime dėl krislų, nors jų būtų
daug.  Tik nesakykime: „Lietuva eina
fizinio išnykimo ir moralinės degra-
dacijos keliu” („XXI amžius”, 2008
m., nr. 10). Išnykimo pranašystės yra
melas. Ir nekaltinkime vieni kitų, lyg
bandytume patys save išteisinti.

Krislai nugaros nelaužo                      
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Saulėtą sekmadienio, balandžio
13 d., popietę Čiurlionio galerija
Jaunimo centre vos talpino visus su-
sirinkusius į 2007 metų Lietuvių ra-
šytojų draugijos (LRD) Literatūrinės
premijos įteikimo šventę. Nuotaika
šventiška – gėlės, šypsenos, kalbos.
2007 metų premija paskirta rašytojai,
buvusiai dienraščio ,,Draugas” vyr. re-
daktorei, vadovėlių autorei Danutei
Brazytei-Bindokienei. Premija pa-
skirta už puikų ilgametį dienraščio
,,Draugas” šeštadieninio priedo
,,Mokslas, literatūra, menas” redaga-
vimą, už viso gyvenimo kūrybą ir už
2007 m. Lietuvoje išleistą papildytą
knygą ,,Angelų sniegas” (II laida).

Popietę atidarė Lietuvių rašytojų
draugijos pirmininkė Stasė Peterso-
nienė, be kita ko pastebėjusi, kad šios
šventės galėjo ir nebūti. Lietuvių

Fondas 2007 m. neskyrė pinigų Lite-
ratūrinei  premijai (?!). Laimė, atsira-
do mecenatė Patricia Nelia Paulaus-
kaitė, kuri išgelbėjo situaciją. 

Pirmininkės pakviesta toliau
programą vedė Lietuvių rašytojų
draugijos sekretorė Audra Kubiliūtė-
Daulienė. Rašytojos D. Bindokienės
gyvenimo kelią trumpai nušvietė
visuomenininkė Aldona Šmulkštienė. 

Gražiai rašytojos kūrybą pristatė
Stasė Petersonienė, pažymėjusi D.
Bindokienės didelį indėlį į lietuvišką
išeivijos kultūrą. Autorės parašyti
vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai,
knygos vaikams, jaunimui ir šiandien
naudojami lituanistinėse mokyklose,
o jos lietuvių ir anglų kalba išleista
knyga ,,Lietuvių papročiai ir tradici-
jos išeivijoje/Lithuanian Customs and
Traditions” susilaukė net keturių lei-
dimų. Pranešėja pasidžiaugė 2007 m.
Lietuvoje išleistos D. Bindokienės

Literatūrinės premijos įteikimo popietės dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės:
Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė, 2007 m. Litera-
tūrinės premijos laureatė Danutė Bindokienė, mecenatė Patricia Nelia
Paulauskaitė. Antroje eilėje:  Audra Kubiliūtė-Daulienė, Stasys Džiugas, Al-
dona Šmulkštienė, Vytautas Bindokas, Daiva Petersonaitė ir prof. Balys
Račkauskas.                                                    Laimos Apanavičienės nuotraukos

Literatūrinės premijos laureatė
Danutė Bindokienė

Mecenatė Patricia Nelia Paulaus-
kaitė

Muzikas Ričardas Sokas, solistė Lijana Kopūstaitė-Pauletti ir solistas
Linas Sprindys dalyvauja Lietuvių operos pastatyme G. Verdi ,,La Traviata”.
L. Kopūstaitė-Pauletti dainuos Aninos partiją, Linas Sprindys – Gastono, o
chormeisteris R. Sokas ruošia solistus pastatymui.

Nuotraukoje iš kairės: Ričardas Sokas, Lijana Kopūstaitė-Pauletti ir
Linas Sprindys atlieka meninę programą 2006 metų ,,Lietuvių balso” Lite-
ratūrinės premijos įteikimo vakare.                                    Donato Soko nuotr.

Solistė Nida Grigalavičiūtė šių metų spektaklyje G. Verdi ,,La Traviata”
atliks pagrindinę – Violetos partiją. Ši solistė gerai pažįstama Lietuvių
operos mėgėjams. Per eilę metų ji  sukūrė ne vieną įsimintiną vaidmenį
Lietuvių operos Čikagoje pastatymuose. N. Grigalavičiūtės dainavimą ga-
lima išgirsti ir įvairiuose lietuviškuose renginiuose.

Nuotraukoje: solistė Nida Grigalavičiūtė  grafienės Gabrielės vaidme-
nyje 2007 m. spektaklyje – Johann Strauss operetėje ,,Vienos kraujas”.

G. Verdi ,,La Traviata” Čikagoje
vienintelis spektaklis balandžio 27 d. 3 val. p.p. Morton mokyklos salėje (2423 S. Austin Blvd., Cicero)

Įteikta LDR 2007 m. Literatūrinė premija

knygos ,,Angelų sniegas” antrąja lai-
da ir paminėjo didžiulį buvusios
,,Draugo” vyriausios redaktorės in-
dėlį  tvarkant ir redaguojant ,,Drau-
go” šeštadieninį priedą, padėkojo už
ilgametį triūsą lietuvybės baruose.
Baigdama LRD pirmininkė išsakė
mintį, kad reikėtų išleisti D. Bindo-
kienės daug metų ,,Drauge” rašytų
vedamųjų rinkinį. Ši S. Petersonienės
mintis buvo sutikta plojimais.

Lietuvių rašytojų draugijos 2007
m. Literatūrinei premijai gauti komi-
sijos pirmininkas prof. Balys Rač-
kauskas perskaitė komisijos aktą ir
mecenatė Patricia Nelia Paulaus-
kaitė įteikė D. Bindokienei premiją. 

Bernardo Brazdžionio, mėgsta-
miausio premijuotosios poeto, eilė-
mis, meninę programą pradėjo Daiva
Petersonaitė. Muzikinę programą
,,Supinsiu dainužėlę” atliko solistai
Nijolė Penikaitė ir Algimantas Bar-
niškis bei trombonistas Zenonas Pet-
rošius.

Su puokštėmis gėlių ir gražiau-

siais linkėjimais D. Bindokienę apspi-
to sveikintojai – Vidurio Vakarų apy-
garda (pirmininkė Aušrelė Saka-
laitė), Vydūno fondas (pirmininkas
Leonas Maskaliūnas ir Jūratė Varia-
kojienė),  vyr. skaučių būrelis ,,Verps-
tės” (Genovaitė Treinienė), Čikagos
lituanistinė mokykla (Laima Apana-
vičienė). Buvo daug sveikinusių as-
meniškai.

Savo atsakomajame žodyje lau-
reatė sakė nesitikėjusi tokios gausos
susirinkusiųjų. Padėkojusi Lietuvių
rašytojų draugijai ir mecenatei už
premijos paskyrimą, visiems susirin-
kusiems už atvykimą ir pagerbimą, ji
sakė, kad dar nesiruošia eiti pensijon,
kad dar yra daug darbų, kuriuos ji
norinti padaryti.

Dar ilgai nesiskirstė žmonės –
vaišinosi, kalbino ir sveikino laurea-
tę, fotografavosi.

Sveikindami Danutę Bindokienę
su Lietuvių rašytojų draugijos 2007 m.
premijos įteikimu palinkėkime ir mes
jai dar daug kūrybinių valandėlių.
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Margumynai

Margumynai

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Ant tavo veido
Saulė leidosi
Atėjo naktis –
Netektis

Priprato akys
Prie vienatvės
Nurimo mintis –
Netektis

Rytui vieta
Širdy išgulėta
Paliko naktis –
Netektis.

Rančienė

A † A
Arch. ALBERTAS J. KERELIS

Prisimenant skaudžios netekties penktąsias metines, kai
netekome mylimo vyro, tėvo, senelio, šv. Mišios už a. a.  Alberto sielą
bus atnašaujamos šeštadienį, 2008 m. balandžio  19 d., 6 val. vakaro
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL.

Prašome visus, kurie pažinojo  a. a. Albertą, kartu su mumis
pasimelsti.

Liūdinti šeima

Atkelta iš 3 psl. prezidentas
suskubo pavadinti tokius mokesčius
žingsniu atgal. Taigi, partijos ragi-
namos atstovauti kuriam nors socia-
liniam sluoksniui, bet kritikuojamos
už siaurų savo partinių interesų gy-
nimą.

Prezidento pranešimas turi du
didelius trūkumus. Kaip jau minėta,
nežinia, kam jis skirtas, koks jo tik-
slas, tad jis neturi aiškaus dėmesio
centro. Antra, prezidentas tenkinasi
stebėtojo, ne valstybės galvos vaid-
meniu. Jis prabėgomis vertino atski-
ras Lietuvos gyvenimo sritis, vienas
griežčiau kritikuodamas, kitas švel-
niau. Kritikuoti valdžią yra nesunku.
Daugelis piliečių tai daro kasdien. Iš
prezidento tikimės daugiau.

Prezidentas turėtų aiškiai pasa-
kyti, kokie yra jo pagrindiniai siekiai

ateinančiais metais. Užuot pasakęs,
kad „pirmutinė ir svarbiausia” nepa-
sitikėjimo krizės priežastis yra „ne
kartą mano minėto strateginio mąs-
tymo stoka”, jis turi aiškinti, kaip jis
ketina pašalinti šią stoką. O kitais
metais jis turėtų pranešti, kaip jam
sekėsi įgyvendinti šį užmojį, kokius
kitus siekius įvykdė, kurie jų žlugo ir
kodėl.

Toks pranešimas būtų konkre-
tus, dalykiškas, įpareigojantis, su-
teiktų gaires Prezidentūrai ir visai
šaliai.

Delfi.lt

Lietuvos Respublikos Prezidento
Valdo Adamkaus metinio pranešimo
tekstą galite rasti interneto svetainė-
je adresu www.president.lt. 

Redakcija.

PREZIDENTO-STEBĖTOJO METINIS
PRANEŠIMAS

A † A
MATILDA MARCINKIENĖ

ADOMAVIČIŪTĖ

Mirė 2008 m. balandžio 15 d.
Gyveno Hometown, IL. Anksčiau Čikagos Marquette Park apy-

linkėje. Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Ilona Mueller su vyru  George, sūnus Arū-

nas; anūkė Daria ir dukterėčia Milda Trimakaitė.
A. a. Matilda buvo žmona a. a. Prano; sesuo a. a. Zofijos, Emi-

lijos, Vlado ir Vinco.
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, balandžio 17 d. nuo 3 v. p.p. iki

9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Ir bus pašarvota penktadienį, balandžio 18 d. 9:30 val. ryto  Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park. Šv. Mišios už a. a.
Matildą bus aukojamos 10:30 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus
palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

ŠEŠIOLIKOS METŲ ir TREJŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTYS

A † A
JURGIS ir 

gail. ses. MARY
(MERI)

NAVICKAITĖ
SUGINTAS

„Aš esu gyvenimas ir prisikėlimas” (Jono 11:25–26)
Su liūdesiu ir ilgesiu prisimenu mylimus tėvus a. a. Jurgį, kuris

iškeliavo į amžiną gyvenimą 1992 m. balandžio 16 d. ir a. a. Mary
(Meri), kuri iškeliavo į amžiną gyvenimą 2005 m. balandžio 13 d.

Viešpatie gailestingas, suteik jiems amžiną ramybę.
Minint mano tėvelių brangų atminimą ir mirties sukaktis, šv.

Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje Čikagoje šį sekma-
dienį, balandžio 20 d. 10:30 val. ryto.

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv.
Mišiose ir prisiminti a. a. Jurgį ir a. a. Mary  Sugintus savo maldose
bei aplankyti juos  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti duktė Nora

Lietuvos rusų teatras – geriausias

Kauno savivaldos 600 metų ju-
biliejui skirtų renginių sąrašą turėtų
papildyti ir roko opera apie Romo
Kalantos auką. Roko operos „Kalan-
ta” pastatymą rengia šiam kūriniui
muziką sukūręs žinomas kompozito-
rius Kęstutis Antanėlis, o libretą
parašė publicistas Arvydas Juozaitis,
rašo dienraštis „Lietuvos rytas”.

Planuojama, kad statant roko
operą dalyvaus nemažai Kauno meno
kolektyvų – šokio teatras „Aura”, R.
Grabšto vadovaujamas bigbendas,
Kauno simfoninis orkestras, sostinės
choras „Brevis”. Tačiau aktorių, so-

listų, dirigento pavardžių K. Anta-
nėlis dar nebuvo linkęs atskleisti.

Pagal išankstinį susitarimą šio
projekto režisieriumi turėtų būti
žinomas aktorius ir režisierius Aidas
Giniotis. Anot „Lietuvos ryto”, nu-
matyta, kad roko operos pastatymas
kainuos apie 380 tūkst. Lt. Daugiau-
sia lėšų tikimasi surinkti iš rėmėjų.
Projektą jau parėmė Kultūros minis-
terija.

Kūrinio premjera turėtų įvykti
šių metų rudenį – spalio arba lap-
kričio mėnesį – Kauno sporto halėje.

LRT

Sankt Peterburge vykusiame
tarptautiniame teatrų festivalyje ge-
riausiu pripažintas Lietuvos rusų
dramos teatras. Balandžio 2-11 die-
nomis vykusiame jubiliejiniame –
dešimtajame – tarptautiniame Nepri-
klausomų Valstybių Sandraugos
(NVS) ir Baltijos šalių rusų teatrų
festivalyje „Susitikimai Rusijoje”
dalyvavo rusų dramos teatrai iš 17
šalių. Jie publikai pristatė 19 spek-
taklių. Šiais metais dalyvių sąrašą
papildė ir teatras iš Izraelio.

Jubiliejinis festivalis buvo skir-
tas prieš metus mirusio garsaus rusų
aktoriaus Kiril Lavrov atminimui. K.
Lavrov daug metų buvo NVS ir Bal-
tijos šalių teatro sąjungų konfe-
deracijos pirmininku.

Nuolatinis festivalio dalyvis –
Lietuvos rusų dramos teatras šiais
metais Sankt Peterburge parodė
Michail Byčkov režisuotą spektaklį
„Lošėjai” pagal Nikolaj Gogol pjesę.

Žiūrovai tradiciškai galėjo rinkti
geriausius festivalio teatrus ir spek-
taklius, atskirąją nuomonę taip pat
išreiškė teatro kritikai ir žurnalistai.
Šį kartą žiūrovų ir kritikų nuomonė
sutapo, ir geriausiu buvo pripažintas
Lietuvos rusų dramos teatras bei jo
parodytas spektaklis. Teatrui buvo
įteiktas K. Lavrov laureato diplomas,
krištolinis prizas ir piniginė premija.

Šių metų vasarį Lietuvos Rusų
dramos teatro direktoriumi buvo
paskirtas režisierius Jonas Vaitkus.

BNS

Kaunas jubiliejui ruošia roko operą apie R. Kalantą

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”!

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

�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.

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  2
val. p.p. Šv. Kazimiero seserų rėmėjų
draugija rengia žaidimų popietę
(Bingo Party). Popietė vyks Maria
High School patalpose (67-ta ir Cali-
fornia gatvių kampas, Chicago). Įėji-
mas nuo 12 val. p.p. iš kiemo pusės.
Galėsite nusipirkti kugelio, dešrelių,
pyrago, kavos. Bus parduodami na-
miniai pyragai ir naminė duona. Se-
selės ir rėmėjos kviečia apsilankyti,
linksmai praleisti laiką ir paremti Šv.
Kazimiero seserų vienuolyną. 

�Balandžio 25 d., penktadienį, 6
val. v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5600 S. Claremont Ave., Chi-
cago) vyks spaudos konferencija, skir-
ta pristatyti balandžio 26 d., šeštadie-
nį, Čikagoje vyksiančią LVK delega-
tūros ir ALR Katalikų federacijos ren-
giamą konferenciją „Lietuvių kata-
likų sielovada JAV”. Kviečiame daly-
vauti visuomenės ryšių tarnybas –
spaudos, radijo, televizijos bei kt. at-
stovus ir pranešti apie šia proga ap-
tariamas lietuvių katalikų sielovados
JAV temas. Po spaudos konferencijos
7 val. v. Čiurlionio galerijoje bus ati-
daroma fotomenininko Jono Kuprio
ir kitų fotografų darbų paroda apie
JAV lietuvių katalikų veiklą. Bus ga-
lima įsigyti Šiluvos jubiliejui skirtų
kolekcinių vokų su Šiluvos Madonos
atvaizdo JAV pašto ženklais. Dau-
giau informacijos tel.: 416-233-7819;
fax: 416-233-5765 arba el. paštu: 

putrimas@sielovada.org 
admin@sielovada.org.

��Lietuvių Fondo 45-as metinis
narių suvažiavimas įvyks 2008 m. ge-
gužės 3 d., šeštadienį. Registracija
nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. Darbo po-
sėdžio pradžia 9:30 val. r. Kviečiame
visus LF narius atvykti į Pasaulio lie-
tuvių centro didžiąją salę. LF adre-
sas: 14911 127th Street, Lemont, IL
60439; tel.: 630-257-1616.

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

�Gegužės 9 d., penktadienį Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
įvyks Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro 25-mečiui skirta paroda.
Parodoje pamatysite centre sukaup-
tus įdomius eksponatus, paveikslus iš
šio centro fondo. Pradžia 7:30 val. v. 

�Edita Mildažytė, savaitraštis
,,Vakarai” ir informacinis portalas
,,www.vakarai.us” gegužės 17 d. 5 val.
p. p.visus kviečia  į labdaros vakarą
,,Nelik abejingas!” Pasaulio lietuvių
centre. Padėkite Lietuvos vaikams,
sergantiems cukriniu diabetu. Bilie-
tus galite užsisakyti: parduotuvėje
,,Lietuvėlė”, kavinėse ,,Smilga” ir
,,Bravo” bei ,,www. vakarai.us”. Visos
lėšos gautos pardavus bilietus bus iš-
siųstos į Lietuvą. Tel. pasiteiravimui:
630-824-0303.

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  1
val. p.p. Beverly Shores, IN Šv. Onos
bažnyčioje vyks lietuviškos pamaldos.
Šv. Mišias aukos kun. Antanas Gra-
žulis, SJ. Melsimės ir  minėsime Vyte-
nio Jonyno 10 metų mirties sukaktį.

�Šiluvos Marijos Apsireiškimo
400 metų jubiliejus Los Angeles bus
švenčiamas  š. m. gegužės 4 d., sek-
madienį, 3:30 val. p.p. Our Lady of
the Angeles katedroje, 555 Temple
St. Los Angels. Pagrindinis šv. Mišių
celebrantas – Kauno metropolitas ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Laukiama prelato Ed. Putrimo bei
kitų svečių. Informaciją teikia Ma-
rytė Newsom tel.: 310-553-2836 ir Šv.
Kazimiero parapijos raštinė tel.: 323-
664-4660.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Lietuvių Fondo paskirtą premiją (1,000 dol.) už iškovotą (ŠALKL) prizinę
taurę vyrų komanda „Lituanica”, paskyrė Čikagos lituanistinei mokyk-
lai. Donatas Siliūnas šią premiją iškilmingai įteikė balandžio 12 d.
„Lietuviško žodžio šventės” metu. Lietuvių Fondas sveikina Čikagos
lituanistinę mokyklą.
Nuotraukoje: Donatas Siliūnas įteikia premiją Čikagos lituanistinės mo-
kyklos direktorei Jūratei Dovilienei.           Laimos Apanavičienės nuotr.

Vida ir Egidijus Radveniai iš Californijos kasmet atskrenda į Lietuvių
operos spektaklius. Jie šiemet yra ir operos mecenatai. Lietuvių opera
šiemet susilauks svečių iš Kanados ir Michigan, Ohio, Colorado, New York
bei Connecticut valstijų.

Ramunė Dičienė, prieš daugelį metų dainavusi Lietuvių operos chore,
o dabar gyvenanti California valstijoje, kasmet ne tik  atvyksta į operos spek-
taklį, bet ir yra Lietuvių operos mecenatė. Šiemet, kaip ir kasmet, ji su savo
šeima  gėrėsis operos spektakliu. 

LB Krašto valdybos kreipimasis į Lietuvių Fondo narius

2008 m. balandžio 2 d.
Gerb. Lietuvių Fondo nary/e,

šiuo laišku kviečiame Jus įgalioti JAV Lietuvių Bendruomenę savo turi-
mais LF balsais š. m. vykstančiame Lietuvių Fondo metiniame suvažiavime,
jeigu nenumatote asmeniškai jame dalyvauti.

Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas įvyks š. m. gegužės 3 d. PLC pa-
talpose, Lemont, Illinois.

Kviečiame LF balsavimo kortelėje, paskirtoje įgaliojimo vietoje įrašyti:
JAV LB Krašto valdyba ir  pasiųsti JAV LB būstinės adresu: JAV LB Krašto
valdyba, 2715 E.  Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134.

JAV LB Krašto valdybai suteiktais įgaliojimais, LF metiniame suva-
žiavime pasiūlysime rezoliuciją įtvirtinti LF administracinių išlaidų maži-
nimą ir paremsime tuos kandidatus į LF tarybą, kurie pasiryžta mažinti
Lietuvių Fondo administracines išlaidas, teikiant daugiau savanoriškos tal-
kos bei mažinant biurokratiją.

Šia proga kviečiu susipažinti su JAV LB Krašto valdybos ir jos vienetų
veiklos apžvalga, kuri buvo paruošta minint Nepriklausomybės šventes per
šią nuorodą: http://www.javlbkv.org/JAVLBKV_2htm

Vytautas Maciūnas

Š. m. balandžio 12 d., šeštadienį, ,,Seklyčioje”, Čikagoje įvyko meti-
nis BALF'o direktorių suvažiavimas. Jo metu buvo svarstomi einamieji
reikalai ir tolimesnė organizacijos ateitis. 

Nuotraukoje: Rimtautas Dabšys kalbasi su Česlova Bačinskiene. Už
jos – Elvyra Vodopalienė.                                                        Joe Kulys nuotr.

Iki balandžio 27 d. 
Prop Theater,

3502-04 Nort Elston
kiekvieną ketvirtadienį –

8 val. v.
Kiekvieną sekmadienį –

3 val. p.p.
monospektaklis 

,,Une Baye”
Režisierė ir atlikėja

Audrė Budrytė
Tai žymios lietuvių
aktorės gyvenimo

istorija.Une Baye – Audrė Budrytė
Loretos Timukienės nuotr.


