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LF tarybos pirmininkas A. Tamulis (kairėje) ir LF valdybos pirmininkas R. Ast-
rauskas. Jono Kuprio nuotr.

DDaalliiaa CCiiddzziikkaaiitt�

Suvažiavimas tradiciškai prasi-
dėjo su invokacija, kurią perskaitė
kun. Valdas Aušra. Atskiro ir ypatin-
go dėmesio susilaukė LF tarybos na-
rė, spaudos darbuotoja, buvusi
,,Draugo” vyr. redaktorė, rašytoja Da-
nutė Brazytė–Bindokienė, kuri LF ir
JAV LB Švietimo tarybos buvo apdo-
vanota kiekvienais metais skiriama
Švietimo premija už ilgametį darbą
JAV švietime. Trumpai D. Bindokie-
nę pristatė buvęs Švietimo tarybos
narys Juozas Polikaitis, apdovanoji-
mą įteikė JAV LB Krašto valdybos

pirmininkas Vytas Maciūnas, pasvei-
kino LF tarybos pirmininkas Arvydas
Tamulis. 

A. Tamulis: Įnašai 
rodo pasitikėjimą LF

LF tarybos pirmininkas A. Ta-
mulis pasidžiaugė, jog 2007 metų na-
rių įnašai buvo antri didžiausi per vi-
są Fondo istoriją. Pažvelgus į įnašų
istoriją, — sakė jis, — matosi, kad jų
dydis labai svyruoja ir didžiąja dalimi
jie priklauso nuo tais metais gautų
palikimų. Praėjusių metų narių įna-
šai su palikimais sudarė 1,753,262

dol. Tačiau daug reikšmingesnis da-
lykas yra asmeniniai narių įnašai,
neįskaičiuojant palikimų. Jie per pas-
kutiniuosius trejus metus padvigu-
bėjo ir tai rodo visuomenės pasitikė-
jimą Fondu. Palyginimui 2005 metais
narių įnašai be palikimų siekė dau-
giau negu 50,000 dol., 2007 m. — to-
kie įnašai viršijo daugiau negu
200,000 dol. Fondas auga ir dr. Užgi-
rio palikimo (beveik 1 mln. 400 tūkst.
dol.), dr. Poliaus Raslavičiaus fondo
Lietuvos patologams įsteigimo, Bro-
niaus Markeliūno fondo remti lietu-
višką kultūrą, dr. Plioplio įsteigto jo
sesers Ramutės Plioplytės stipendijų
fondo bei Mindaugo Gedgaudo fondo
dėka. 

Anot A. Tamulio, nuo Fondo įsi-
kūrimo pradžios buvo išskirstyta
daugiau nei 14 mln. dol. lietuvybei
išlaikyti. Iki šiol išskirstyta suma ve-
jasi narių įnašus. ,,Greičiausiai, —
LF tarybos pirmininko nuomone, —
netrukus paskirstyta parama pra-
lenks įnašus, o tai dar kartą patvir-
tina Fondo steigėjų sukurtą modelį
— saugoti įnašus ir skirstyti tik in-
vesticijų pelną.” 

Kalbėdamas apie pajamas A. Ta-
mulis aptarė ir LF išlaidų dydį. Visos
išlaidos per paskutiniuosius trejus
metus sudarė vidutiniškai 15 proc.
Svarbu pažiūrėti ir į dvi išlaidų kate-
gorijas: administracines ir plėtros.
Per paskutiniuosius trejus metus ad-
ministracinės išlaidos siekė 9 proc., o
plėtros                   Nukelta į 4 psl.

Mirè gydytojas
Petras Kisielius

Mirė Petras Kisielius (g. 1917
m.), gydytojas, visuomenės veikėjas,
medicinos daktaras, skautų, ateiti-
ninkų kitų  organizacijų dalyvis. 

Petras Kisielius mokėsi Karo
mokykloje Kaune ir VDU Medicinos
fakultete. Dirbo Vilniaus universite-
to Medicinos fakulteto vidaus ligų
katedros asistentu. 1944 m. pasi-
traukė į Vokietiją, ten dirbo Tuebin-
geno universiteto Medicinos fakul-
tete vidaus ligų katedros asistentu.
1949 m. persikėlė į JAV.  Nuo 1952
m., įgijęs Illinois valstijos praktikos
teises, gydytojavo Cicero, IL. 

Petras Kisielius priklausė ateiti-
ninkams, buvo Ateitininkų federaci-
jos tarybos narys, 1974–1979 m. Atei-
tininkų                   Nukelta į 6 psl.

Wiesenthal centras peikia 
Baltijos valstybes ir Ukrainâ 

•Sveikatos klausimais.
Oras, vanduo ir saulė (tę-
sinys) (p. 2)
•Seimo negerbiantys par-
lamentarai (p. 3)
•46-uosius LF pasitinka
su išskirtiniu dėmesiu
jaunimui (p. 1, 4)
•Aušros vartų klausimas
kartosis ir kartosis (p. 5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•LA apylinkės veikla Lie-
tuvai atgimstant (p. 8)
•Juozapėlis (20) (p. 9)
•Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras (p. 10)

Berlynas, gegužės 5 d. (AFP–
BNS) – Nacių karo nusikaltėlių tebe-
ieškantis Simon Wiesenthal centras
supeikė buvusio komunistinio bloko
šalis, kad šios vangiai persekioja An-
trojo pasaulinio karo nusikaltėlius.
Ypač kliuvo Baltijos valstybėms ir
Ukrainai.

,,Norime pabrėžti ir teigiamus

rezultatus, kuriuos pasiekė tokios ša-
lys kaip Jungtinės Valstijos ir Italija,
ir apgailėtinas nesėkmes tokių šalių
kaip Lietuva, Latvija, Estija ir Uk-
raina, kurios neperdavė į teisingumo
rankas nė vieno Holokausto kalti-
ninko”, – rašoma devintojoje metinė-
je centro atskaitoje.

Išskirtos ir tokios šalys kaip Šve-
dija, Vengrija ir Kroatija, kurios ne-
pakankamai nuveikė per ataskaitoje
apžvelgiamą laikotarpį nuo 2007 m.
balandžio iki 2008 m. kovo, ir kiek
švelniau kritikuojamos Austrija, Len-
kija ir Serbija.

S. Wiesenthal centras nurodė,
kad labiausiai nuvylė ,,Vengrijos ne-
sėkmė patraukti į teismą dr. Sandor
Kepiro, vieną iš pareigūnų, dalyva-
vusių vykdant masines civilių gyven-
tojų žudynes Serbijoje, Novi Sade
1942 m. sausio 23 d.

S. Kepiro ,,buvo pripažintas kal-
tu, tačiau nenubaustas už šį nusi-
kaltimą”, ir ,,buvo Wiesenthal centro
susektas 2006 metų vasarą gyvenan-
tis Budapešte”.

Simon Wiesenthal centras supeikė bu-
vusio komunistinio bloko šalis.

46-uosius metus Lietuviû Fondas
pasitinka su išskirtiniu dèmesiu jaunimui

A. a. Petras Kisielius.
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ORAS, VANDUO IR SAULĖ
NIJOLÈ NAUSÈDIENÈ

Vanduo – gyvybės šaltinis. Kiek-
vienas gyvas organizmas pradeda
savo gyvenimą vandenyje. Ne išimtis
ir žmogaus embrionas. Nuo mažens
žinome, kad reikia praustis, o kai
esame ištroškę, turime gerti. Tik ne
visi ir ne visada geria vandenį. Troš-
kulį kiekvienas malšina vis savaip.
Kai geriame daug saldžių gėrimų:
arbatos, kavos, alaus, limonado, mi-
neralinio vandens, — visada privalo-
me atsiminti, kad mūsų organizmas
nėra ,,ugniakuras’’, į kurį galima
mesti viską, ką tik nori, ir viskas
sudegs. Net 70 proc. mūsų organizmo
ląstelių, mūsų kraujo, mūsų smegenų
sudaro vanduo. Todėl mūsų smege-
nų, kraujagyslių būklė, kepenų ir
inkstų akmenys, veido spalva ir
raukšlės — viskas priklauso nuo van-
dens. Taip, kaip organams reikalin-
gas deguonis, lygiai taip pat jiems
reikia ir vandens. Vanduo padeda iš-
sivalyti žarnynui, jis praplauna kepe-
nis ir inkstus. Ilgą laiką buvo siūloma
vandens gerti 8 puodelius per dieną.
Šiuo metu manoma, jog žmogui van-
dens reikia tiek, kiek jis nori. 

Vanduo reikalingas gerai savijau-
tai ir normaliai organizmo būklei pa-
laikyti. Kartais dėl tam tikrų organų
sutrikimų organizme pradeda kaup-
tis skysčiai ir norint  juos pašalinti
reikia specialios gydytojo pagalbos.
Neišmanydami savo organizmo funk-
cionavimo pagrindinių principų, mes

negrįžtamai ,,sudeginame’’ savo gy-
venimo metus. Nepaisyti vandens po-
veikio organizmui reiškia pačiam trum-
pinti gyvenimą ir griauti sveikatą.

KAIP GERTI VANDENĮ?

Geriausia vandenį gerti tik atsi-
budus ir tik kambario temperatūros,
t.y. mūsų kūno temperatūros, beveik
šiltą. Daugelis žmonių, pavyzdžiui,
Amerikoje, turi įprotį valgydami už-
sigerti. Restoranuose pirmiausia at-
neša vandens su ledukais ir kava.
Europoje visada yra priimta, kad
kavą geriame prie tortų, pyragų ir jau
pavalgius. Verčiau ir mums taip
nesielgti. Visus gėrimus siūloma gerti
15–20 min. prieš valgį ir, jei reikalin-
ga, praėjus pusei valandos po valgio.
Geriausia po valgio suvalgyti kelis
obuolius. 

VEIDAS – VEIDRODIS

Veidas yra ne tik sielos veidrodis,
bet ir parodo mūsų organizmo svei-
katos būklę. Iš veido sprendžiame
apie žmogaus charakterį, apie jo jaus-
mus. Sveiko žmogaus veidas turės
gražią, normalią spalvą, raukšleles
apie akis, burną, oda bus nenutįsusi,
stangri. Nesveiko žmogaus veido
spalva bus papilkėjusi, pageltusi, vei-
das išvagotas smulkių, gilių raukš-
lelių, kaip dirvožemis sausros metu,
oda sukiužusi. Žmogaus veidas ats-
pindi organizmo ir sveikatos būklę.

Gerai būtų, jei žmonės nuo jau-
nystės ruoštųsi senatvei. Visada rei-
kia nusiprausus nesišluostyti veido
rankšluosčiu, o leisti veidui sugerti
drėgmę. Gerai nusiprausus aptrinti
veidą ir kaklą leduku. Pasitepus
kremu, pirštų galais pamasažuoti
veidą ir kaklą. Žurnaluose ir knygose
galima rasti, kaip tai daroma. Kelis
kartus per savaitę maudantis nu-
šveisti veidą ir kaklą su šveitikliais
(angl. ,,scrub’’), taip mes nuvalysime
senstančią veido odą, padėsime nau-
jai šviežiai odai augti ir suaktyvin-
sime kraujotaką, sustangrinsime vei-
do ir kaklo odą. Nuvalyta oda turi bū-
ti rūpestingai prižiūrima — reikia iš-
saugoti odos elastingumą ir užkirsti
kelią priešlaikiniam odos senėjimui.

SVEIKATA – GAMTOS DOVANA

Jei paklausime žmogaus, kas jam
yra svarbiausia, be abejo, jis pasakys,
kad sveikata ir ilgas gyvenimas. Gera
sveikata yra gamtos dovana, bet
reikia ja ir pasirūpinti. Sveikai gy-
venti galima įvairiai, tik mes pri-
tingime eiti sveikais žingsneliais. Pa-
kanka pažvelgti į žmones gatvėje, su-
sibūrimuose – iš jų judesių pama-
tysime, kad sąnariams trūksta elas-
tingumo, stinga judėjimo laisvės, ko-
jos keliamos sunkiai, keliai nesilen-
kia, stuburas ir kaklas tarsi medi-
niai. Retai sutiksi žmogų, kuriam ne-
skaudėtų pečių. Dauguma žmonių
rytais iš lovos keliasi sunkiai, o pas-
kui kiekvienas sako tą patį – sąnarius
skauda dėl to, kad senstame. Tačiau
esmė ne čia. Gamta suteikė kiekvie-
nam žmogaus sąnariui elastingumo,
kurį užtikrina speciali medžiaga, tam
tikras tepalas. Su amžiumi jis mažė-
ja. Sąnarių elastingumo sumažėji-
mo priežastis gali būti nepakanka-
mas judėjimas, nesveikas gyvenimo
būdas ir nesveika bei netinkama
mityba.

KŪNO ŠVARINIMASIS

Išorinė kūno švara, apsiplovimai
po dušu, vonios pirtys ir saunos vie-
nos  – iš veiksmingiausių ir malo-
niausių priemonių šalinti iš vidaus
organų ir odos nuodus, metų metus
besikaupiančius mūsų organizme.

Ant mūsų odos nuolatos patenka
visokie aplinkoje esantys nešvaru-
mai; be to, pati oda gamina riebalus
bei pleiskanas. Dulkės, nešvarumai,
kenksmingos aplinkos medžiagos, rie-
balai ir pleiskanos susijungia ir ant
mūsų odos paviršiaus sudaro sluoks-
nį, kurį nuolatos reikia šalinti.
Tačiau jeigu valyti odai pasirinksime
netinkamą priemonę, tuomet galima
sudirginti odą, pažeisti svarbų gyny-
binį odos riebalų – rūgščių apvalkalą.

Kartu padidėja infekcijos tikimybė,
vis dažniau sukeliamos sunkios aler-
ginės reakcijos.

Grynas vanduo gali nuplauti tik
paviršiuje esančius nešvarumus. Mū-
sų odos sudėtis yra kaip rėtis, pilna
skylučių, kurios užsikemša nuo neš-
varumų ir visokių aliejinių tepalų.
Tad būtina maudantis po dušu ar pa-
sikaitinus karštoje vonioje, gerai nu-
šveisti kūną su plaušinėmis ir geru
muilu. Nesirinkite skysto muilo, ku-
riame daug visokių ištirpintų chemi-
nių medžiagų, nesirinkite muilo, ku-
ris greitai putoja ir tirpsta – jis dau-
giau turi šarmo. Geriausia vartoti
kūdikiams skirtą muilą, kokoso rie-
šutų muilus. Stipriai trinama oda ne
tik nuvaloma, bet ir pamasažuo-
jama, kartu stimuliuojama ir kraujo-
taka. 

Labai svarbu grūdintis. Tad
maudantis reikia keisti vandens tem-
peratūrą: apsipilama karštu ir šaltu
vandeniu. Dar sveikiau yra naudotis
pirtimis ir saunomis. Tokie žmonės
rečiau serga gripu, mažiau jaučia oro
temperatūros pasikeitimus. Naudo-
jantis saunomis, mažiau sirgsime
sąnarių ligomis. Suomiai, kurie prau-
siasi pirtyje kasdien, sako, kad ,,pyk-
tis ir neapykanta sudega pirtyje”.
Suprasti lengva, juk besiprausiant
pirtyje apima ramybė ir savotiškas
pasitenkinimas. Pirtis yra sveikas
mūsų gyvenimo priedas.

(Bus daugiau)

Tęsinys

„Labiausiai lankoma pasaulio vaistinė”
Ilgoką straipsnį tokia antrašte

skelbia Vatikano dienraštis „L‘Osser-
vatore Romano”. Straipsnyje kalba-
ma apie Vatikano vaistinę, kuri
nežinia, ar tikrai yra labiausiai lanko-
ma vaistinė visame pasaulyje, tačiau
bent Romos mieste ji tikrai išsiskiria
iš kitų. Vaistinė išsiskiria pirmiausia
tuo, kad ji veikia ne Italijos, bet Va-
tikano teritorijoje, nors dauguma
(beveik visi) klientų yra italai. Kas-
dien Vatikano vaistinę aplanko maž-
daug po 2,000 žmonių. Per metus joje
apsilanko daugiau kaip pusė milijono,
vadinasi, po Šv. Petro bazilikos ir Va-
tikano muziejų ji yra labiausiai
lankoma Vatikano vieta.

Vatikano vaistinės istorija siekia

1874 m., kuomet bonifratrų vienuolis
brolis Eusebio Ludvig Fronmen,
Tiberio upės salos ligoninės vaistinės
direktorius, įkūrė nedidelį vaistų
sandėlį Vatikano teritorijoje. 1892 m.
Vatikane buvo įkurdinta bonifratrų
bendruomenė. Bonifratrai – vienuo-
liai ir gydytojai – buvo pakviesti rū-
pintis popiežiaus ir jo bendradarbių
sveikata. Šiandien Vatikane veikia
savarankiška, moderni ambulatorija,
kurioje dirba įvairių medicinos sričių
specialistai. Ligoninės Vatikane nėra,
tačiau Vatikano sveikatos draudimo
fondas yra sudaręs sutartis su Romos
mieste veikiančiomis ligoninėmis ir
klinikomis. Tad jei prireikia, popie-
žius, Kurijos pareigūnai, o taip pat ir
eiliniai Vatikano tarnautojai gydomi

tose ligoninėse. Vis dėlto jau daugiau
kaip 100 metų Vatikane gyvenanti
bonifratrų bendruomenė ir toliau
vykdo popiežiaus slaugų misiją. Vyks-
tant popiežiaus audiencijoms ir
kiekvieną kartą kai popiežius išvyks-
ta iš Vatikano į Romos miestą, jį lydi
Vatikano greitosios pagalbos automo-
bilis su broliais bonifratrais, pasiren-
gusiais suteikti pagalbą.

Minėtas 1874 m. Vatikane įkur-
tas vaistų sandėlis, iš pradžių tiekęs
vaistus tik Vatikano reikmėms, il-
gainiui išaugo į įprastinę, visiems
atvirą vaistinę. Daugėjant klientų,
1917 m. vaistinė buvo perkelta į nau-
jas patalpas, arčiau Šv. Onos vartų –
tai yra pagrindinių   Nukelta į 9 psl.

Suomiai, kurie prausiasi pirtyje kasdien, sako, kad ,,pyktis ir neapykanta
sudega pirtyje”. 
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Dainavos stovykla 
pusiaukelėje tarp Rygos

ir Maskvos!
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Michigan valstijos Transporto departmento išleistame žemėlapy-
je beieškodamas vieno miestelio netyčia pirštu ,,privažiavau”
Maskvos (Moscow) miestelį. Jo niekada nebuvau nei matęs, nei

apie jį girdėjęs. Pasirodo, šioji Maskva yra vos dvidešimt mylių į vakarus
nuo Dainavos jaunimo stovyklos, esančios keletą mylių į vakarus nuo
Manchester miestelio. Maždaug tokiu pat atstumu – apie 20 mylių – į piet-
ryčius nuo Dainavos yra nutolusi Ryga (Riga). Visi šie punktai ant že-
mėlapio sudaro trikampį.

Kai prieš trisdešimt devynerius metus atsikrausčiau į Lansing, Michi-
gan valstijos sostinę, ir pradėjau dirbti Protinės sveikatos centre, greit su-
žinojau, kad daugelis sostinės gyventojų vasaros savaitgaliais vyksta į
šiaurę – į gamtą ir savo vasarnamius. Atsimenu vieną pacientą, kuris porą
kartų minėjo per savaitgalį nuvykęs ir grįžęs iš St. Louis. Mano žiniomis,
St. Louis miestas, esantis Missouri valstijoje, buvo apie 10 valandų kelio į
vieną pusę. Netrukus išsiaiškinau su tuo pacientu, kad jis vykdavo ne į
Missouri, bet keliasdešimt mylių į šiaurę nuo Lansing. Pasirodo, kad ir
ten St. Louis miestelio būta.

Daugelį metų svajojau nuvažiuoti į Alaska valstiją, bet vis pritrūkda-
vo laiko. Atrodė, kad ten niekad ir nenuvyksiu. Apie 1979 metų pavasarį
teko grįžti namo pro Grand Rapids, bet šalutiniais keliais. Žemėlapyje
ieškodamas, kur geriausia važiuoti, radau Alaska miestelį, kurį specialiai
aplankiau per jį pravažiuodamas. Sakiau sau, kad dabar galėsiu kitiems
sakyti, kad Alaską aplankiau. Iš tikrųjų, tikrąją Alaską su visa šeima teko
aplankyti 1980 metais. Toje atmintinoje kelionėje susukome lygiai 10,000
mylių. 

Tik prieš porą dienų kruopščiai, su padidinamuoju stiklu peržiūrėjau
visus žemėlapyje išvardintus Michigan valstijos miestus ir miestelius.
Tame sąraše radau daugiau ar mažiau įdomių vietovių, kurias noriu bent
prabėgomis paminėti. Pirmiausia į akį krito du miesteliai, pavadinti kito
krašto vardu, tai Olandija (Holland) ir Norvegija (Norway). Bent dvi vie-
tovės turi svetimų salų ar regiono pavadinimus. Tai Elba ir Gibraltaras
(Gibraltar). Net keturiolika miestų ar miestelių puošiasi užsienyje esan-
čių miestų vardais. Tai: Atėnai (Athens), Hamburg, Hanover, Johanes-
burg, Milan, jau minėta Maskva (Moscow), Nazaretas (Nazareth), Orlea-
nas (Orleans), Paryžius (Paris) Pompeii, Romos centras (Rome Center),
Ryga (Riga), Verona ir Viena (Vienna).

Trys vietovės yra pasidabinusios kitų JAV valstijų vardais. Tai Alas-
ka, California ir Wyoming. Bent aštuonios vietovės, didesnės ir žinomes-
nės negu Michigan valstijoje, įsikūrusios kituose JAV regionuose. Tai Aus-
tin, Boston, Brooklyn, Memphis, Newark, Phoenix, Selma ir St. Louis.
Keletas vietovių priskirtina asmenų vardams ar pavardėms – Freda,
Leonidas, Napoleonas (Napoleon), Pulaski ir Romulus. Pastebėtas tik vie-
nas kompozitorius – Bachas (Bach) ir vienas šokio vardas – Valsas (Waltz).
Užtikau bent porą žodžių, tai Aloha ir Bravo. Šiomis dienomis ,,Survivor’’
TV programoje dažnai linksniuojamas vyrukas vardu Eric iš Hell mieste-
lio Michigan valstijoje. 

Dar užtikau apie dešimtį vietovių, kurios netinka jau minėtų katego-
rijų. Štai jų vardai: Baraga (misionieriaus, vėliau tapusio vyskupu pavar-
dė), Cadillac (nežinau, ar automobilio vardas buvo iš čia paimtas), Kalėdos
(Christmas), Climax, Kaleva, Kiva, Skandia, Sodus ir Sparta. Bent porą iš
ką tik paminėtųjų turi skandinavišką kilmę. 

Lietuviškiausia ir Amerikos lietuviams geriausiai žinoma yra
Dainava, tačiau ji tėra jaunimo stovyklos pavadinimas, o ne miestelio var-
das. Mano manymu, lietuviškiausiai skambąs vietovės pavadinimas yra
Almena. Pavadinimą radau gyvenviečių sąraše, bet pačiame žemėlapyje
tos vietovės neužtikau. 

Taigi, iš Michigan valstijos neišvykus galima rasti daugybę miestų,
net valstybių pavadinimų, kurių vardai pasiskolinti ir įamžinti šioje val-
stijoje. Tiems skaitytojams, kurie šį aprašymą skaitė iki galo, dar turiu
trumpą žinutę. Michigan valstijoje antra, daugiausiai turistų lankoma
vietovė yra Frankenmuth miestelis apie 20 mylių į šiaurę nuo Flint mies-
to. Kasmet tame miestelyje vyksta bavariški festivaliai. Šįmet bus 50-tasis
festivalis, įvyksiantis birželio 12–15 dienomis. Numatomi paradai, šokiai,
dainos, žaidimai, kitokie užsiėmimai, maistas ir alaus. Daugiau informa-
cijos telefonu: 800.FUN.FEST arba internete www.FrankenmuthFes-
tivals.com. Rugpjūčio 8–16 dienomis miestelyje įvyks Vasaros muzikos
šventė (Summer Music Fest), o rugsėjo mėn. 18–21 dienomis – garsioji
Frankenmuth Octoberfest.  

SEIMO NEGERBIANTYS
PARLAMENTARAI

KÊSTUTIS GIRNIUS

Parlamentų veiksmingumas pri-
klauso nuo daugelio veiksnių, ir ne
tik nuo parlamentarų politinių ge-
bėjimų. Kartais ūkio ir užsienio poli-
tikos konjunktūra yra tokia palanki,
kad kiekvieną parlamento žingsnį
lydi sėkmė. O kitąkart net protin-
giausi įstatymai negali panaikinti dėl
tarptautinių aplinkybių kilusių bėdų.
Kartais parlamento neveiksmingumą
nulemia rinkėjai, savo balsus beveik
po lygiai atidavę dviem ideologiškai
nesuderinamoms politinėms jėgoms.
Kitais atvejais atsakomybė tenka
patiems politikams, nesugebantiems
susitarti dėl asmeninių ambicijų ar
kitų priežasčių.

Deputatai visada gali ir turi iš-
saugoti parlamento institucinį oru-
mą, užtikrinti, kad jo galios nebūtų
dirbtinai apribojamos, nepriimti nu-
tarimų, kurie nesuderinami su pag-
rindinėmis jo užduotimis. Seimas yra
svarbiausia Lietuvos valstybės insti-
tucija, nustatanti pagrindines politi-
kos gaires, prižiūrinti Vyriausybės
veiklą.

Be to, čia ryškiausiai išreikšta gy-
ventojų valia. Seime vyksta svar-
biausi šalies politiniai debatai. Deja,
dabartiniai deputatai užmiršta, kad
visi Seimo nariai privalo ginti pa-
matines institucines vertybes ir ne-
gali leisti politinėms aistroms ar vai-
dams užgožti tos pagarbos, kurie jie
turi rodyti Seimui kaip institucijai.
Institucinio orumo pažeidimo pavyz-
džių daug, bet paminėsiu tik kelis.

Geras pavyzdys – Seimo elgesys,
prasidėjus Vyriausybės deryboms su
,,NDX energija”. Nors galiojantis
Atominės elektrinės (AE) įstatymas
nurodė, jog nacionalinis investuoto-
jas turi būti kuriamas ,,Lietuvos
energijos” pagrindu, Seimas nesi-
priešino ultimatyviam ,,NDX energi-
jos” reikalavimui, kad nacionalinis
investuotojas būtų kuriamas patro-
nuojančios bendrovės ,,Leo LT” pag-
rindu. Užuot įsakmiai nurodęs Vy-
riausybei, kad derybininkai turi
gerbti galiojantį įstatymą ir atmesti
,,NDX energijos” sąlygas, Seimas ty-
lėjo. Ir tik paskui pataisė AE įsta-
tymą, kad jis atitiktų Vyriausybės ir
,,NDX energijos” susitarimą. Tuo
Seimas parodė, kad jis savo paties
priimtus įstatymus laiko negaluti-
niais nutarimais, kurių, reikalui
esant, galima nepaisyti. Teisinėje val-
stybėje įstatymai gerbiami, o ne kei-
čiami post factum, kad jie atitiktų
valdžios veiksmus.

Be teisės prižiūrėti vykdomosios
valdžios veiksmus Seimas negali
įgyvendinti savo pagrindinių – įsta-
tymų leidybos, jų veiksmingo įverti-
nimo, apkaltos ir kitų funkcijų. Su-
brendusios demokratijos šalyse val-
džios institucijos privalo parlamento

komitetams perduoti jų prašomus
dokumentus. Į komitetų apklausas
kviečiami atsakingi pareigūnai turi
atsakyti į jiems pateikiamus klausi-
mus. Tik pačiais ypatingiausiais atve-
jais vykdomoji valdžia gali nepaklusti
parlamentui. Pavyzdžiui, kai Ameri-
kos prezidentas įsako kai kuriems
pareigūnams nesuteikti visos reika-
laujamos informacijos ar atsakyti į
visus klausimus, nes tokios informa-
cijos perdavimas neleistų jam atlikti
savo pareigų. JAV Aukščiausiasis
Teismas dar nėra nustatęs šios prezi-
dento privilegijos apimties, bet
kiekvienu atveju tik prezidentas gali
ja naudotis, o ne koks nors pareigū-
nas, net einantis pačias atsakingiau-
sias pareigas, tarkime, gynybos ar
užsienio reikalų ministro.

Valstybės saugumo departamen-
tas (VSD) jau ištisus metus atsisako
perduoti Nacionaliniam saugumo ir
gynybos komitetui (NSGK) reikalau-
jamus dokumentus. Seimas nesusku-
bo ginti komiteto, taigi savo teisių, o
elgėsi taip, lyg NSGK būtų kokia
nors nepriklausoma institucija, kurio
nesutarimai su VSD nieko bendra
neturi su Seimu.

Seimo laikyseną veikiausiai lėmė
daugelio deputatų nepritarimas ko-
miteto pastangoms išaiškinti VSD
veiklos užkulisius. Bet šis komitetas
kalba Seimo vardu, tad Seimas negali
nuo jo atsiriboti, juolab kad būta
dviejų pavojingų atvejų. Pirma – vie-
nai žinybai nepaisius teisėtų Seimo
komiteto reikalavimų, jos pavyzdžiu
gali pasekti ir kitos. Antra – numo-
damas ranka į komiteto reikalavi-
mus, Seimas susilpnino savo ir taip
ribotas galimybes atlikti priežiūros
funkciją.

Dar gėdingiau Seimas elgėsi per-
nai kovo 15 d., kai tuometis VSD va-
dovas Arvydas Pocius iš Seimos
tribūnos apkaltino NSGK pirmininką
Algimantą Matulevičių bendradar-
biavus su KGB ir leido suprasti, kad
jis ir toliau tai daro. Tuo A. Pocius
netiesiogiai pripažino, kad Saugumo
departamentas renka medžiagą apie
parlamentarus, kuri gali būti panau-
dota siekiant diskredituoti savo kri-
tikus.

Jeigu JAV ar bet kurioje Vakarų
demokratijos šalyje saugumietis drįs-
tų panašiai apkaltinti parlamentarą,
jis būtų atleistas iš pareigų tą pačią
dieną. Juk grasindamas A. Matule-
vičiui A.Pocius grasino visam Seimui
ir jį žemino, tarsi parodė, kad klerkas
grasinimais ar ,,kompromatais” gali
priversti Seimą nusileisti. Užuot ats-
tatydinęs A. Pocių, Seimas jį net pa-
laikė, nepritardamas nutarimo pro-
jektui atleisti jį iš pareigų.

Dar verta paminėti balandžio 1-
ąją parodytas socialdemokratų pas-
tangas pradėti parlamentinį tyrimą ir
nustatyti, kaip užsienio jėgos ,,įtako-
jo ar kitaip bandė paveikti” konserva-
torius ir kitas partijas, kurios prieši-
nosi ,,Leo LT” įteisinančiam įstaty-
mui.

Pirmą dieną net 37 deputatai pa-
sisakė už nutarimo projektą, nors ty-
rimas buvo grindžiamas prielaida, jog
kitaip manantys parlamentarai, ko
gero, yra svetimos valstybės papirkti
ar veikiami.

Koktu, kad Seimo nariai mėgina
suvaržyti nenuginčijamą ir neribo-
jamą kiekvieno parlamentaro teisę

reikšti savo įsitikinimus ir pasisakyti
svarbiausiais dienos klausimais. Pri-
tarus projektui, žodžio laisvė ir teisė
atstovauti savo rinkėjams būtų smar-
kiai nukentėjusi. Ilgainiui parlamen-
tarai prablaivėjo ir atsisakė šio ke-
tinimo. Tai, kad projektas iš viso bu-

vo svarstomas, rodo, jog kai kurie
deputatai nesuvokia, kas yra Seimas.
Kai patys parlamentarai negerbia
Seimo, nestebina, kad panašiai elgia-
si paprasti piliečiai.

Veidas.lt

Koktu, kad Seimo nariai
mėgina suvaržyti nenu-
ginčijamą ir neribojamą
kiekvieno parlamentaro
teisę reikšti savo įsitikini-
mus ir pasisakyti svarbiau-
siais dienos klausimais. 
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46-uosius metus Lietuvių Fondas pasitinka 
su išskirtiniu dėmesiu jaunimui

Atkelta iš 1 psl.  išlaidos buvo kur
kas mažesnės —  4 proc. LF tarybos
pirmininko nuomone, idealus santy-
kis turėtų būti atvirkščias — plėtros
veikla turėtų viršyti administracinius
darbus. 

2007 metais buvo surengta LF
narių apklausa, kur be kitų klausimų
buvo klausiama, kam pinigų reikėtų
skirti daugiausiai ir kam jų visai
neskirti. Daugiausia Fondo narių pa-
ramą norėtų skirti mokytojams, jau-
nimui ir švietimui, mažiausiai ar vi-
sai neskirti — Lietuvai ir stipendi-
joms. A. Tamulis pastebėjo, jog nie-
kas neatsakė, jog nereikia remti švie-
timo ir jaunimo. Būtent tai LF tarybą
ir valdybą paskatino šiuos 2008-uo-
sius metus paskelbti jaunimo ir švie-
timo metais.

LF taryba ir valdyba taip pat
klausė narių nuomonės bendrai apie
Fondo veiklą. Pavyzdžiui, paklausti
apie pelno paskirstymą trys ketvir-
čiai atsakiusiųjų buvo patenkinti LF
skirstymu ir 7 proc. — nepatenkinti.
Į klausimą, ką nariai galvoja apie LF
veiklą, nepatenkintųjų dabartine
Fondo veikla buvo 11 proc., o 80 proc.
narių atsakė, jog jie yra patenkinti ar
net labai patenkinti LF veikla. 

A. Tamulis padėkojo LF tarybos
nariams, kurie nusprendė toliau ne-
kandidatuoti: Sigitai Balzekienei (ji
liks LF valdyboje), Robertui Vitui,
kuris padėjo suorganizuoti Plėtros
komitetą, ir kol kas ilgiausiai LF ta-
ryboje nuo 1990-ųjų metų išdirbusiai
Ramonai Žemaitienei bei trims tary-
bos nariams: Jūratei Budrienei, Sau-
liui Kupriui ir Vyteniui Kirvelaičiui,
kurie nusprendė kandidatuoti į tary-
bą (visi trys suvažiavimui baigiantis
buvo perrinkti į LF tarybą).

LF tarybos pirmininkas išreiškė
norą sukurti galimybę LF nariams
kuo daugiau dalyvauti Fondo veiklo-
je. Todėl pasiūlė šiame suvažiavime
apsvarstyti ir priimti keletą Fondo
įstatų pakeitimų. Vienas jų — tai na-
rių dalyvavimas rinkimuose balsuo-
jant paštu, antrasis — administraci-
nis pakeitimas — Valdybos pirminin-
ko rinkimų eigos pakeitimas, kuris
pagal dabartinius įstatus turėtų būti
išrinktas metų pradžioje. Pabaigda-
mas A. Tamulis palinkėjo visiems
kartu švęsti naujus 2008-uosius —
Jaunimo — metus.

R. Astrauskas: Daugėja 
jaunesnio amžiaus narių

Pristatęs LF valdybos narius
(kun. Valdas Aušra, S. Balzekienė,
Saulius Čyvas — iždininkas, Kęstutis
Ječius — sekretorius, Marius Kas-
niūnas, Tadas Kubilius, kuris prieš
porą mėnesių išvažiavo nuolatiniam
gyvenimui į Lietuvą tęsti diploma-
tinės karjeros, ir Laima Petroliū-
nienė), valdybos pirmininkas pasi-
džiaugė, jog prie jos prisijungė du
nauji nariai: Jonas Staškus ir Jūratė
Zubinas. 

R. Astrauskas priminė susirinku-
siems, jog 2006 metai buvo paskelbti
naujų narių metais Fonde, o 2007-
aisiais bandyta pabrėžti Fondo prak-
tinę reikšmę, klausiant savęs ir kitų
— kodėl man ir mano šeimai LF yra
svarbus, kodėl turiu jį remti. Tad
paskutiniaisiais metais LF plėtra,
Fondo įvaizdis, tolimesnio sėkmingo
Fondo augimo pamatų sutvirtinimas
buvo ir tebėra vieni iš pagrindinių LF
valdybos uždavinių.

Toks kryptingas LF tarybos ir
valdybos tikslų siekimas pasitvirtino:
2007 m. į LF įstojo 57 nauji nariai bei
27 nariai kandidatai. Ypač smagu, —
sakė R. Astrauskas, — kad palaips-
niui didėja jaunesnio amžiaus narių
skaičius. 2007 m. daugiausia į LF
įstojo nuo 25 iki 50 metų narių, o tai
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sudaro 46 proc. bendro narių skai-
čiaus. Padaugėjo ir naujų jaunųjų
narių, kurių amžius yra nuo gimimo
dienos iki 25-erių metų, jie sudaro 26
proc. Vienas narys į Fondą buvo įra-
šytas vos 2 dienų amžiaus. 

Suvedus paskutiniųjų penkerių
metų duomenis, gyvųjų narių įnašai
2007 metais yra didžiausi — 206,947
dol. Tai, LF valdybos pirmininko

nuomone, Fondo vadovybės vykdomų
projektų rezultatas.

Šiuo metu LF veikia 68 specialio-
sios paskirties fondai. Bendra jų
suma — 4,237,524 (18 fondų skirti
įvairiems paramos projektams, 50 —
skirti stipendijoms). Pirmininkas
pasidžiaugė neseniai įkurtais naujais
specialiosios paskirties fondais. Tai
pasiekta valdybos ir Plėtros komiteto
bendrų pastangų dėka. Paskutinių
penkerių metų statistika rodo, jog
2007 m. specialios paskirties fondų
forma į LF įplaukė daugiausia lėšų —
350,126 dol. Didžiausią sumą —
100,000 — įnešė dr. Polius Raslavi-
čius įsteigdamas dr. Raslavičių fondą.
Naujausias specialus fondas buvo
įsteigtas šio suvažiavimo metu — tai
Vytauto Vizgirdos (Aurora, IL) fon-
das su 10,000 dol. suma. Tiesa, R. As-
trauskas apgailestavo, jog nelabai
džiugina faktas, jog JAV veikiančių
lietuviškų organizacijų įnašai 2007
metais sudarė tik 300 dol. Tai ma-
žiausia suma per paskutiniuosius
penkerius metus. 

Augant Fondui vis dažniau su-
siduriama su problema, nes adminis-
tracijos techninė bazė neatitinka da-
bartinių poreikių bei šiandieninių
pelno nesiekiančių organizacijų ad-
ministravimo principų. Todėl pasku-
tiniu metu imtasi žygių LF adminis-

traciją pakelti keletu laiptelių aukš-
čiau, siekiant administravimą pada-
ryti ne tik modernesniu, veiksmin-
gesniu, bet ir sumažinti administra-
vimo išlaidas. Būtent šiam tikslui
paskutiniaisiais metais buvo skirta
daugiau lėšų keliems projektams
įgyvendinti. Vienas iš tokių projektų
— tai pasenusios ir ne visiškai tik-
slios Fondo narių duomenų bazės ir

narystės apskaičiavimo atnaujinimas
Microsoft formate. Pereinant prie
naujos kompiuterizuotos bazės LF
taryba valdybai pavedė atlikti pilną
LF narysčių auditą pagal 45-erius
metus sukauptą dokumentų archyvą.
Tai didelės apimties projektas, rei-
kalaujantis daug laiko ir lėšų. Dalis
audito jau baigta, išvados perduotos
Įstatų komitetui, kuris papildys ir
patobulins narysčių apskaitos tvarką.
Abu šiuos projektus atlieka LF raš-
tinės darbuotojai šalia įprasto darbo. 

LF valdybos pirmininkas ypa-
tingą dėmesį atkreipė į LF pastangas
plėstis. Jis sakė, jog LF plėtros pro-
jektų 2007 metais buvo ypač daug.
Tai: naujo beveik 10 min. filmo
(DVD) apie LF išleidimas; Livetos ir
Petro Kazlauskų koncertinio turo,
skirto Fondo 45-erių metų veiklai,
drauge su JAV LB suorganizavimas;
lankstinuko, propaguojančio sutar-
tinius įnašus, išleidimas; tradicinių
LF krepšinio taurės rungtynių suor-
ganizavimas (šiais metais rungtynes
laimėjo „Lituanicos” krepšinio klu-
bas, kuris 1,000 dol. prizą paskyrė Či-
kagos lituanistinei mokyklai); Joni-
nių šventės 250 dol. prizo įsteigimas;
LF golfo dienos bei LF jubiliejinio po-
kylio surengimas.       

Bus daugiau.Jono Kuprio nuotraukos

Iš kairės: Marija Remienė, Regina Narušienė ir Gedgaudai.
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Aušros Vartų klausimas kartosis ir kartosis
2008 m. balandžio 25–26 d.

Lietuvių sielovados konferencijoje
pasveikinimo žodį taręs LR gen. kon-
sulas New York Jonas Paslauskas
prisipažino, jog konferencijoje daly-
vauja tam, kad suprastų tikrus ben-
dros veiklos niuansus, kurių yra
daug. Jis įsitikinęs, jog tik per dialogą
tarp dvasininkijos ir išeivijos, veiks-
mų derinimą, skirtingų pozicijų su-
pratimą ir toleravimą galima bus
įveikti iššūkius, kuriuos pateikia ši
diena. LR gen. konsulas New York
mielai sutiko plačiau pakalbėti apie
šiandieninius lietuvių katalikų JAV
iššūkius.

— Turbūt šioje konferencijo-
je pirmiausia dalyvaujate dėl
Aušros Vartų (AV) New York
parapijos reikalų, taip pat ir dėl
dialogo, apie kurį užsiminėte
savo įžanginiame žodyje, tarp
diplomatų ir dvasininkijos už-
mezgimo?

— Kai atvažiavau praėjusią va-
sarą į New York, visi įvykiai jau buvo
pačiame įkarštyje, supratau, kad
New York arkivyskupijoje jau buvo
priimtas sprendimas AV bažnyčią
uždaryti. Man pasirodė, kad mes, lie-
tuviai, arba tie, kurie esame labai ak-
tyvūs savo bendruomenėse, ar tie,
kurie kovojame kiekvieną sekma-
dienį, protestuojame ir meldžiamės
prie Šv. Patriko katedros, iš tiesų
aukojame savo laiką, daug energijos
ir meilės tai bažnyčiai. Tačiau kartais
mums trūksta to nuolatinio ryšio su
pačia bažnyčia. Kaip geriau, protin-
giau, subtiliau elgtis tokioje sudėtin-
goje situacijoje? Atsakymo į šį klau-
simą ieškojimas, bandymas pažiūrėti
į kitą patirtį ir atvedė mane į šią kon-
ferenciją. Džiaugiuosi, kad joje daly-
vauja ir New York JAV LB apygardos
pirmininkė Ramutė Žukaitė, kuri,
tikiuosi, turės progos pasikalbėti su
čia atvažiavusiais ir pasidalinti savo
patirtimi bei išgirsti kitą nuomonę.
Jokios piktos valios aš čia neįžvelgiu,
bet kaip neretai lietuviams nutinka
— trūksta išsikalbėjimo savame kie-
me. Kad lįsdami į bažnyčios daržą,
kur būdami pasauliečiais ne viską
mokame daryti taip, kaip reikia dary-
ti, gal parenkame ne tuos šūkius,
tariame ne tuos žodžius, kurie gal ir
užgauna bažnyčios atstovus ir patį
kardinolą. Todėl pasikalbėti reikia, ir
tai daryti ne iš tribūnos, o susitikus
tarpusavyje.

— Kokias pamokas po AV
bažnyčios uždarymo išmoksime

ateičiai?
— Pirma pamoka vis dėlto yra ta,

kad nereikia nusigręžti nuo bažny-
čios, kad reikia turėti viduje tą norą
eiti į bažnyčią. Aš sakau lietuviams:
niekada nieko nekaltinkite, o pa-
žiūrėkite į save. Jei į bažnyčią ateina
penki šeši žmonės, jei bažnyčioje
nesituokiama, nekrikštijami vaikai,
Katalikų Bažnyčia turi teisę daryti
sprendimus, kuriuos ji daro. Iš kitos
pusės, yra grupė žmonių, tame pa-
čiame Manhattan, kuri dėl bažnyčios
kovoja, bet ji turėtų suprasti ir baž-
nyčios veiksmus, o ne tik ją kaltinti.
Kai tą padarys, gal ir patys pradės
daugiau dėmesio skirti ėjimui į
Mišias, bandyti įsitraukti į kultūrinę
veiklą, kuri vyko AV salėje. Tad pir-
moji pamoka yra pradėti nuo savęs.
Antras, taip pat svarbus dalykas —
nekaltinkite kitų, o bandykite su-
prasti. Trečias dalykas — nenormalu,
kai lietuviai su bažnyčia kalbasi
pakeltu tonu. Juk kitoje pusėje,
bažnyčioje, taip pat yra žmonės su
savo ambicijomis, savo jausmais. Ir
jei įžeisi žmogų vieną kartą, antrą
kartą, jis pradės į lietuvius reaguoti
liguistai, su priešiškumu. Tai yra
nepateisinama. Tuos tris dalykus
atsimenant, reikia žiūrėti į ateitį, o
ateitis tikrai bus sudėtinga. AV klau-
simas visose lietuviškose parapijose
turbūt kartosis ir kartosis. Todėl
dabar turime labai ramiai paklausti
pačių kunigų, kaip elgtis, paklausti
kitų tautiečių, kurie galbūt turėjo
kitokią patirtį ar žiūri gana skep-
tiškai ir nepatikliai į tokių aktyvistų
veiksmus. 

— Ar ne apie panašias
pamokas galima kalbėti komen-
tuojant klebono Stanislovo Anu-
žio atsistatydinimą iš Los Ange-
les lietuviškos parapijos parei-
gų?

— Taip, aš tai taip pat susiečiau
su jau anksčiau mano paminėtais

dalykais. Lietuviškoje išeivijos spau-
doje skaičiau LA parapijos komiteto
pareiškimą. Jame atsakymų yra labai
daug. Esu su klebonu susitikęs, jis
buvo daugelio LA lietuvių mėgiamas,
prieinamas, gal buvo pernelyg pa-
saulietiškas. Bet kaip ir savo kalboje
sakiau, čia vėl susiduriame su ryšio
nebuvimu iš lietuvių bendruomenės
pusės. Manau, kad tai suvaidino di-
delį vaidmenį. Man atrodo, kad mes
toje konkrečioje situacijoje, kai kuni-
gas Anužis buvo išsiųstas į vienuo-
lyną, turėjome elgtis santūriau ir gal
būtume kitokių pasekmių sulaukę.
Gal mes, turėdami daug gerų norų
dėl bažnyčios ir kunigo, kartais palei-
džiame savo emocijas ir nesusimąs-
tome, kad lendame, kišamės į bažny-
čios veiksmų lauką, elgesio normų
lauką, kurios nusistovėjo šimtme-
čiais, kur egzistuoja savi elgesio pro-
tokolai ir t.t. Ir tuo metu, kai kun.
Anužis buvo vienuolyne, gal reikėjo
išlaikyti tylos pauzę. Reikėjo daugiau
diplomatijos. 

— Tad remiantis šiais keliais
pavyzdžiais lietuvių šiauriečiais
anaiptol nepavadinsime?

— Net ir tas karščiavimasis yra
geras dalykas, jis rodo, kad žmonės
pergyvena, kad jiems ne vis tiek, kas
su jų parapija ar kunigu bus. Jie daro
gerą darbą, bet čia reikia subtilumo.
Kartais mes tą Sąjūdžio mitingų
būdą perkeliame į mūsų santykį su
bažnyčia, o tas neveikia arba duoda
atvirkščią rezultatą. 

— Kaip Jums, kaip diploma-
tui, atrodo, ką galima būtų pa-
daryti, kad pokalbis su dvasi-
ninkija būtų užmegztas ir toliau
vyktų?

— Lietuviai tarpusavyje turėtų
būti atviri ir žinoti, ko nori. Aš, kaip
diplomatas, iš karto paklausiau AV
parapijos lietuvių, ar jie leis, patars
man eiti pas kardinolą Edward

Eagan ir pasakyti, kad jeigu negaliu
kritikuoti bažnyčios veiksmų, negaliu
jai nurodinėti, ką daryti su bažnyčia,
gal jis, uždarydamas bažnyčią, suras
Manhattan kokią nors bažnyčią,
kurioje lietuviai galėtų tokią ir tokią
valandą melstis. Iki šiol iš lietuvių
grupės negaunu atsakymo į šį savo
klausimą, nežinau, ar jiems šito rei-
kia. Ir čia yra esmių esmė. Jeigu mes
kalbame apie meldimąsi, apie dvasi-
nį, religinį poreikį, tada mes tikrai
galime padėti sujungti savo jėgas ir
pastangas. Aš pasiruošęs padėti ir
dirbti. Pavyzdžiui, AV klausimą iškė-
liau Baltuosiuose Rūmuose, LR pre-
zidento žmonai Almai Adamkienei
susitikus su JAV prezidento žmona
Laura Bush. Adamkus taip pat apie
AV kalbėjo su popiežiumi Vatikane.
Bet gal mes tą dialogą konkrečiai
dėl AV bažnyčios pradėjome pavėluo-
tai, neįsitraukėme, kai santykiai dar
nebuvo apgadinti su kardinolu
Eagan. 

— Ar ne per dažnai čia gy-
venantys lietuviai gręžiasi į Lie-
tuvą, prašydami pagalbos?

— Sutinku su arkivysk. Tamke-
vičiaus, SJ konferencijoje išsaky-
tomis mintimis visu šimtu procentų.
Taip, Lietuva norėtų padėti, bet ži-
nodami, kas Lietuvoje vyksta, kokia
ten padėtis, kad ir ten trūksta kunigų
parapijose, ir vėl turime klausti sa-
vęs, ar mes bandėme, pvz., nukreipti
savo vaikus į kunigystę, ar išsakėme
tokią mintį savo šeimose? Paban-
dykime sau užduoti tokį klausimą ir
jei būsime nuoširdūs ir jį sau užduo-
sime, gal atsistosime į kelią, kur per
metus bus galima pasiųsti du ar tris
jaunus žmones į kunigystę.

— Dėkoju už pokalbį.

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė

LR generalinis konsulas New York
Jonas Paslauskas.

Jono Kuprio nuotr.

Kur kadaise buvo Aušros Vartų altorius, dabar ten — Kryžių kalnas — tokiais žodžiais į redakciją neseniai kreipėsi
JAV LB New York apylinkės pirmininkė Ramutė Žukaitė. Kas sekmadienį per AV parapijiečių akcijas pastatomas
kryžius, kuris vis kažkur pradingsta. Neseniai dviems AV parapijiečiams: R. Žukaitei ir Mindaugui Blaudžiūnui, —
pavyko pro šonines AV duris patekti į bažnyčią. Čia jie sužinojo kryžių likimą — po kiekvieno sekmadienio juos
sukrauna ten, kur kadaise buvo altorius.
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Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) –
Lietuva ir Lenkija geriau viena kitą
suprastų įprasmindamos bendrą is-
torinę praeitį, teigia Seimo pirminin-
kas Česlovas Juršėnas.

Šią temą, minint Abiejų Tautų
Respublikos 1791-ųjų gegužės 3-osios
konstitucijos metines, Seimo pirmi-
ninkas Č. Juršėnas, viešėdamas Var-
šuvoje, aptarė su Lenkijos parlamen-
to vadovu Bronislav Komorovskij. 

Anot Lietuvos Seimo pirmininko,
vienas iš abi kaimynines valstybes
vienijančių istorinių įvykių – Katynės
žudynės.

,,Istorinė praeitis, kuri mus jun-
gia ir kuri gali dar labiau jungti. Sa-
kysim, Katynės tragedija. Verta
svarstyti, kaip įamžinti Katynės au-
kų atminimą ir Vilniuje, nes tos au-

kos vertos pagarbos. Tai būtų dar vie-
nas taškas, kuris mus jungtų, mes ge-
riau vieni kitus suprastume”, – kal-
bėjo Č.Juršėnas.

Katynė – miškas Rusijoje netoli
Smolensko, kur 1940 metų pradžioje
NKVD masiškai išžudė Lenkijos gy-
ventojus.

Kaimyninėje Lenkijoje Abiejų
Tautų Respublikos konstitucijos die-
na yra viena didžiausių valstybinių
švenčių.

1791 metais priimta Lietuvos ir
Lenkijos valstybės Konstitucija nus-
tatė pagrindinius valstybės valdymo
principus ir buvo pirmoji rašytinė
Konstitucija Europoje. Iki tol pasau-
lyje buvo tik vienas tokio pobūdžio
rašytinis dokumentas – 1787 metais
priimta JAV Konstitucija.

Lietuvos kurortai skelbia sezono
pradžią, didmiesčiai tuštėja, tarsi
mostelėjus stebuklinga lazdele. Poil-
sio dienos įsiveržė kaip viesulas, nu-
pūsdamas Gegužės 1-osios ar net Mo-
tinos dienos paminėjimą. Šių laikų
pasaulyje šventės praranda savo ta-
patybę, tampa dienomis, kai nereikia
eiti į darbą. Ne tiek praturtina, kiek
nuvargina. Išbandymas poilsiu daž-
nam kur kas sunkesnis nei sudėtin-
giausias darbas.  Tai liudija toli gražu
ne poilsio paslaugų trūkumą, bet vei-
kiau nerimastingą šiuolaikinio žmo-
gaus dvasinę būseną.

Vos ne kasdien girdime, kad lai-
kas – pinigai, kad turime kiekvieną
savo gyvenimo sekundę išgręžti dar-
bui arba bent jau „prifarširuoti” emo-
cijų, naujos informacijos, kuri leis
ateityje daugiau „išspausti” iš gyveni-
mo. Darboholizmas tampa taisykle ir
kartu nauja vergovės forma.

Sustoti baisu, nes kiti pralenks,
nes gali ką nors pražiopsoti, nes ne-
sukaupsi, kiek galėtum. Taip ir bėga-
me, kol pagaliau susidėvime ir lieka-
me ties tuščia klausimo – ką bandėme
pralenkti? – gelda.

Sustoti baisu,  nes, pasinėrę į
darbus, įtikime, kad esame titanai,
laikantys pasaulio rūmą. Jei nors se-
kundei atsitrauksime, tai pasaulis su-
grius, įsivyraus sumaištis.  Įsijautus į
titanų vaidmenį, nesunku pradėti
manyti, jog esame pasaulio šeiminin-

kai. Esą mes tvarkome pasaulį, esa-
me gėrio ir blogio matas, viskas su-
kasi aplink mus. Deja, patys nepaste-
bime, jog  tampame vis mažiau laisvi.
Mes siekiame kuo daugiau uždirbti,
paskui nervinamės, kaip geriausiai
padauginti jau uždirbtus pinigus, kol
nebepastebime, kad pinigais prade-
dame rūpintis kur kas daugiau nei sa-
vimi ar savo artimaisiais. Tampame
tik pinigų dauginimo priemone.

Tačiau ar tikrai gyvenimas yra
lenktynės? Ar darbas mus praturti-
na? Ar paprasčiausiai nesislepiame
darbe patys nuo savęs? O gal įsitrau-
kiame į keistas lenktynes, nes tai lei-
džia pabėgti nuo gąsdinančio gyveni-
mo prasmės klausimo. Tačiau ar įma-
noma nuo jo pabėgti?

Prieš keliasdešimt metų psicho-
terapeutas Viktor Frankl rašė apie
vis labiau plintantį sutrikimą – „sek-
madienio neurozę”: „Sekmadienį, kai
apmiršta savaitės darbo tempas, iš-
kart atsiskleidžia, kokia skurdi pras-
mės požiūriu didmiesčio kasdienybė.
Apskritai susidaro įspūdis, kad tas
tempas būtinas žmogui, nematan-
čiam gyvenime jokio tikslo, todėl be-
sistengiančiam kuo greičiau skuosti
gyvenimo keliu, kad tik nepastebėtų
jo netikslingumo. Antra vertus, žmo-
gaus pastangos pabėgti nuo savęs be-
vaisės, nes sekmadienį, kai ištisą parą
neįmanoma aktyviai bėgti, jis vėl
kaktomuša susiduria su savo egzis-
tencijos netikslingumu, turinio stoka,

beprasmybe.”

Neabejoju, kad šie žodžiai labai
taikliai nusako ir mūsų dabartinę
padėtį. Tų, kurie šiandien pavargę
sugrįš iš poilsio maratono, šiaip ne
taip jį įveikę, tirpdę alkoholiu ar kitų
dirgiklių medžiokle. Kurie per laisva-
dienius bandys išgerti daugiau už ki-
tus, važiuoti greičiau už kitus, ieškos
bet ko ekstremalaus, kad tik išvengtų
akistatos su savimi.

Karas keliuose, kraupi savižudy-
bių, alkoholizmo, neurozių statistika
pirmiausia liudija apie betvarkę mū-
sų galvose ir širdyse. Apie tai, jog ne-
sugebame atrasti savo vietos, blaško-
mės ir nirštame. Griežtiname eismo
taisykles, didiname baudas, bet aki-
vaizdu, jog problemos glūdi kur kas
giliau.

Poilsio dienos galėtų tapti gali-
mybe stabtelėti ir susimąstyti – kaip

mes gyvename? Kokių tikslų siekia-
me? Ar nesame supainioję tikslus ir
priemones? Kas gyvenime ne taip, jei
bijome sustoti? Ar mūsų darbas ir po-
ilsis mus turtina dvasiškai, ar po išo-
rės blizgučiais vis didėja nevilties tuš-
tuma?  Tai klausimai, kurių neįma-
noma aplenkti, kad ir kaip skubėtu-
me. Jie vis vien mus paveja ligų, san-
tykių krizių, depresijų, skaudžių ne-
tekčių pavidalu. Tai klausimai, nuo
kurių nepabėgsime emigruodami,
paprasčiausiai pakeisdami darbą ar
stačia galva nerdami į naują sumany-
mą.

Pamatiniai klausimai yra sudė-
tingi. Dažnai į juos nėra lengva atsa-
kyti ir atsakymą tenka nuolat keisti,
permąstyti. Tačiau, įsileidę juos į gy-
venimą, įgauname galimybę gyventi,
o ne vien tik bėgti, dirbti ar  karštli-
giškai ieškoti dirgiklių.

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

Šių laikų pasaulyje šventės praranda savo tapatybę, tampa dienomis, kai nereikia
eiti į darbą.

Išbandymas poilsiu

Mirè gydytojas Petras Kisielius

Vilnius, gegužės 5 d. (ELTA) –
Vilniaus rotušėje šiandien rengiamas
istorinio albumo ,,Vytautas”, kurį
prabangiai išleido ,,Šviesos” leidykla,
aukcionas. Jo metu bus galima įsigyti
10 numeruotų, 4 vardinius ir vieną
pirmojo 1933 metų leidimo albumą
,,Vytauto žygis”.

Aukciono metu surinktos lėšos
bus paaukotos Mstislav Rostropovič
labdaros ir paramos fondui ,,Parama
Lietuvos vaikams”. Šįmet šis fondas
pažymi penkerių metų veiklos sukak-
tį. Fondas siekia skatinti ir sudaryti
sąlygas išskirtinių gabumų Lietuvos
vaikų ugdymui, taip pat teikia pagal-
bą vaikams, sergantiems retomis,
sunkiai gydomomis ligomis, remia
Vilniaus universitetinę Santariškių
vaikų ligoninę ir kraujo vėžiu sirgu-
sių vaikų reabilitaciją Turkijoje. Per-
nai miręs pasaulinio garso violončeli-
ninkas ir dirigentas M. Rostropovič
nuo seno buvo nuoširdus Lietuvos bi-
čiulis, ne kartą koncertavęs Lietuvoje
ir užsienyje su lietuvių atlikėjais, sa-
vo lėšomis parėmė talentingą Lietu-
vos jaunimą.

,,Šiuo metu yra išlikę labai ne-
daug 1933 metais išleistų ‘Vytauto
žygio’ knygų. Džiaugiamės, kad
mums pavyko šį albumą išleisti iš
naujo ir taip jį atgaivinti antrajam gy-
venimui. Tikiu, kad aukciono metu
surinktos lėšos padės skatinti išskir-
tinių gabumų turinčių vaikų ug-

dymą”, – sako leidyklos ,,Šviesa” val-
dybos pirmininkas Arvydas Andri-
jauskas.

Albume pateikiama išsami istori-
nė medžiaga apie Lietuvos Didįjį ku-
nigaikštį Vytautą ir įamžintos labai
plačiai visoje Lietuvoje minėtos Vy-
tauto mirties 500 metų sukaktuvės
1930 metais.

Pirmojoje albumo dalyje, skirtoje
Vytauto asmenybei apibūdinti, patei-
kiamas monografinis straipsnis ir Vy-
tauto bei jo žmonos portretai, to lai-
kotarpio monetų atvaizdai, pilių, me-
nančių Vytauto laikus, griuvėsių nuo-
traukos, įvairi kita ikonografinė me-
džiaga. Įspūdingas Lietuvos Didžio-
sios kunigaikštystės žemėlapis Vy-
tauto valdymo laikais.

Antroji dalis skirta jubiliejiniams
Vytauto Didžiojo metams nušviesti.
Čia gausu nuotraukų, kuriose įam-
žinti Vytauto Didžiojo komiteto ir 300
jo skyrių provincijoje nariai. Albumo
iliustracijose – daugelis žinomų to
meto asmenybių – nuo aukščiausių
valstybės pareigūnų, kultūros veikėjų
iki įmonių vadovų. Skaitytojas gali
pamatyti jubiliejinių metų eisenas,
paminklų atidengimo vaizdus. Visa
tai sudaro ryškų tuometinės Lietu-
vos paveikslą, atspindi to laikmečio
kultūrinę ir politinę tikrovę. Foto-
grafuotą leidimą užbaigia Kovo 11-o-
sios signataro profesoriaus Broniaus
Genzelio palydimasis straipsnis.

Albumo ,,Vytautas” aukciono lèšos
bus skirtos Lietuvos vaikams

Lietuvâ ir Lenkijâ� suartintû� bendros 
istorinès patirties îamžinimas 

Atkelta iš  1 psl. federacijos
va-das, ateitininkų kongreso (1970
m.) rengimo komiteto pirmininkas. 

P. Kisielius buvo visų PLB seimų
išeivijoje rinktas narys, PLB VI seimo
(1983 m.) komiteto pirmininkas. IX
lietuvių išeivijos tautinių šokių šven-
tės rengimo komiteto pirmininkas,
Lietuvių  katalikų spaudos draugijos
pirmininkas, vicepirmininkas. Apie

20 metų dainavo lietuvių choruose.
Priklausė Lietuvių fronto bičiuliams,
buvo jų valdybos pirmininkas, tary-
bos narys. Rėmė lietuvių kultūros
renginius, buvo „Draugo” laikraščio
romano premijos mecenatas. 

Petras Kisielius 1996 m. Popie-
žiaus Jono Pauliaus II apdovanotas
Šv. Silvestro riterio ordinu.



DRAUGAS, 2008 m. gegužės 6 d., antradienis                     7

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

Tiriamos orlaivio numušimo 
virš Abchazijos priežastys

RYGA
Gelbėtojai pirmadienį evakavo

šimtus keleivių ir įgulos narių iš
kruizinio laivo, kuris Baltijos jūroje
užplaukė ant seklumos, pranešė
Latvijos pakrančių apsaugos pa-rei-
gūnas. Evakuacija buvo pradėta po
to, kai nepavyko nutempti laivo nuo
seklumos ir buvo perspėta dėl pras-
tėsiančio oro. Kruizinis laivas ,,Mona
Lisa”, kuriuo plaukė 651 keleivis,
daugiausia – pagyvenę žmonėsi, ir
maždaug 330 įgulos narių, ant seklu-
mos prie Latvijos krantų užplaukė
sekmadienį. Visi keleiviai jaučiasi
gerai. ,,Mona Lisa” plaukė iš Lenki-
jos Gdansko uosto į Latvijos sostinę
Rygą, bet maždaug 80 km nuo Latvi-
jos krantų užplaukė ant seklumos. 

VARŠUVA 
Lenkų policija pirmadienį įsi-

veržė į vieno Varšuvos viešbučio
kambarį vaduoti trijų izraeliečių, ku-
riuos pagrobė tikriausiai arabų kil-
mės vyras, pranešė policijos atstovas.
Tas vyras sakė, kad turi sprogmenų,
bet per operaciją jų nebuvo rasta.
Kratos metu žmonės iš viešbučio bu-
vo evakuoti. ,,Tas vyras, 23 metų Mo-
hamed A., kurio pilietybė nenustaty-
ta, užsirakino kambaryje drauge su
trimis žydais. Jis sakė, kad turi
sprogmenų”, – nurodė policijos atsto-
vas M. Sokolowskij. ,,Policija įsiveržė į
kambarį ir sulaikė įtariamąjį. Jis
sprogmenų neturėjo. Policijai pavyko
gana greitai paleisti įkaitus”, – pridūrė
atstovas.

BEIJING
2002 metų žiemos olimpinių žai-

dynių greitojo čiuožimo čempionė
Yang Yang pradėjo olimpinės ugnies
nešimą Kinijos Sanjos kurortiniame
mieste pietinėje Hainano provincijo-
je, praneša oficialusis Beijing olim-
piados tinklalapis. Nešimas prasidėjo
prie 49 metrų aukščio skulptūros
,,Ugnies feniksas” dirbtinėje Fenhu-
an saloje, kuri su Sanjos centru su-
jungta 390 metrų ilgio tiltu. Olimpi-

nis deglas buvo nešamas Sanjoje dau-
giau kaip 30 kilometrų. Pietinėje
Hainano saloje pradėjęs savo kelionę
Kinijos teritorijoje, deglas bus nuneš-
tas į 119 miestų visuose Kinijos re-
gionuose ir provincijose, kurių yra
31. Estafetė baigsis rugpjūčio 8 dieną
pagrindiniame olimpiniame stadione
Beijing.

BAGDADAS
Irako prezidento Jalal Talabani

žmonai sekmadienį pavyko išvengti
bombos sprogimo Bagdado centre,
tačiau keturi jos apsaugininkai buvo
sužeisti, pranešė saugumo pareigū-
nai. Ją gabenęs automobilis ir ap-
sauga važiavo pro nacionalinį teat-
rą, esantį centriniame miesto Kara-
dos rajone, ir tuo metu nugriaudėjo
sprogimas, žurnalistams sakė pirmo-
sios damos apsaugos vadovas. Šalti-
nis, artimas J. Talabani tarnybai, sa-
kė, kad sprogimas kliudė paskutinį
palydos automobilį, kuriuo važiavo
keturi apsaugininkai.

WASHINGTON, DC
Senatorius B. Obama aplenkė sa-

vo varžovę išankstiniuose demokratų
partijos rinkimuose Ramiojo vande-
nyno Guam saloje. Rinkimuose daly-
vavo beveik puspenkto tūkstančio
žmonių, o H. Clinton atsiliko tik sep-
tyniais balsais.

SANTA KRUSAS
Bolivijos Santa Kruso provincijai

balsavus už autonomiją, pirmadienį
ryte gatvėse šventė tūkstančiai žmo-
nių, bet prezidentas Evo Morales
perspėjo, kad šis balsavimas yra ,,ne-
teisėtas ir nekonstitucinis”. Oficialiai
suskaičiavus 22 proc. balsalapių, pa-
aiškėjo, kad 82 proc. Santa Kruso
rinkėjų pritaria autonomijai. Televi-
zijos paskelbti balsavusiųjų apklausų
rezultatai rodo, kad autonomijai pri-
tarė 85 proc. provincijos gyventojų.
Referendumas sukėlė susirūpinimą,
nes Santa Kruse yra daug dujų telki-
nių, kurie yra gyvybiškai svarbūs Bo-
livijos, skurdžiausios Pietų Amerikos
šalies, ekonomikai.

EUROPA

PIETŲ AMERIKA

Kinijos spauda kaltina 
Dalai Lamâ apgavystèmis

ARTIMIEJI RYTAI

JAVBeijing, gegužės 5 d. (AFP–
BNS) – Kinijos valstybinė spauda pir-
madienį, kitą dieną po to, kai kinų
pareigūnai, kaip pranešta, susitarė
su Dalai Lamos pasiuntiniais neuž-
trenkti durų dialogui, apkaltino Ti-
beto dvasinį vadovą ,,siaubingais nu-
sikaltimais”.

Kinijos pareigūnai su Dalai La-
mos pasiuntiniais sekmadienį susiti-
ko Pietų Kinijoje. Tai buvo pirmosios
jų derybos po daugiau nei metų pert-
raukos. Jos buvo surengtos pasauliui
dėl neramumų Tibete spaudžiant
Beijing atnaujinti derybas su Tibeto
vadovu tremtyje.

Šis itin slaptas susitikimas Šen-
dženo mieste, kurio tiksli vieta nes-
kelbiama, baigėsi susitarimu susitik-
ti vėl, bet naujo susitikimo data ne-
buvo paskirta, pranešė Kinijos val-
stybinė naujienų agentūra ,,Xinhua”.
Apie jokius kitus svarbius susitikimo
rezultatus neskelbiama.

Tibeto vyriausybė tremtyje, kuri
prieš derybas sakė, kad svarbiausias
klausimas bus dabartinės represijų
Tibete bangos nutraukimas, pirma-
dienį jokių detalių nepaskelbė.

Kinijos prezidentas Hu Jintao
sekmadienį išreiškė viltį, kad derybo-
se bus padaryta pažanga, ir sakė no-
rintis, kad kanalai būsimoms dery-
boms liktų atviri.

Tačiau Kinija, kuri kaltino Dalai
Lamą dėl kovo 14 d. Tibeto sostinėje
Lhasoje prasidėjusių ir į kitus tibe-
tiečių gyvenamus regionus išplitusių
neramumų, neparodė, kad tos dery-
bos būtų kaip nors pakeitusios jos
požiūrį.

,,Po kovo 14 d. įvykių Lhasoje
Dalai ne tik kad neatsisakė pripažin-
ti savo siaubingus nusikaltimus, bet
ir toliau tęsė savo apgavystes”, – pir-
madienį rašo ,,Tibet Daily”. Šiame
straipsnyje, kuriame sekmadienio de-
rybos neminimos, Dalai Lamos rei-
kalavimai dėl ,,tikros autonomijos”
Tibete ir ,,didesnio Tibeto regiono”
vadinami apgavikiškais.

,,Dalai klika bando supainioti vi-
suomenę ir sukelti etninę neapykan-
tą”, – teigiama straipsnyje. Jame pri-
duriama, kad Dalai Lamos bandymas
,,sukurti didesnį Tibeto regioną yra
jo bandymo suskaldyti tėvynę dalis”.

Tbilisis, gegužės 5 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Tarptautinių specialistų
grupė baigė tirti balandžio 20 d. įvy-
kį, kurio metu virš Abchazijos buvo
numuštas nepilotuojamas gruzinų
orlaivis, sakoma Gruzijos gynybos
ministerijos pranešime.

Dokumente nurodoma, kad atas-
kaita apie įvykio tyrimą bus paskelb-
ta artimiausiu metu. Grupė buvo su-
daryta iš specialistų, kuriuos delega-
vo JAV ir Baltijos šalys.

Gruzija teigia, kad balandžio 20
d. Rusijos naikintuvas MiG–29 ,,nu-
mušė neginkluotą, nepilotuojamą or-
laivį, kuris vykdė įprastą upių apžiū-
rą virš Gruzijos teritorijos”.

Rusijos karinės oro pajėgos kate-
goriškai neigia šiuos Gruzijos teigi-
mus ir tvirtina, kad orlaivį virš Galio
rajono – dešimtojo dešimtmečio Gru-
zijos ir Abchzijos ginkluotų nesutari-
mų zonos – numušė abchazų pajėgos.
Lėktuvo nuolaužos nukrito į Juodąją
jūrą. Vaizdo įrašą, kuris, Gruzijos tei-
gimu, įrodo jos versiją, Rusija pavadi-
no montažu.

Gruzijos URM pavadino šį įvykį
,,agresijos aktu”, keliančiu grėsmę
taikos nesutarimų zonoje palaikymui
ir ,,įrodančiu, kad Rusija nėra neut-
rali šalis derybų procese”.

Gruzijos gynybos ministerija pir-
madienį taip pat paneigė, kad sekma-
dienį, gegužės 4 dieną, buvo numušti
dar du nepilotuojamieji jos orlaiviai
virš Abchazijos. Gruzijos nuomone,
tokia ,,dezinformacija” siekiama nu-
kreipti tarptautinės bendruomenės
dėmesį nuo balandžio 20 d. įvykio.
Tbilisio teigimu, minėtoje teritorijoje
sekmadienį Gruzija nevykdė jokių
skrydžių ir šie pranešimai yra visiš-
kas melas.

Rusija sako, kad gerbia Gruzijos
teritorijos vientisumą, bet gins savo
piliečių Abchazijoje ir Pietų Osetijoje,
kurių dauguma turi Rusijos pasus,
interesus.

Abchazija ir Pietų Osetija – re-
gionai, paskelbę nepriklausomybę
nuo Gruzijos, kuri kaltina Rusiją
aneksija ir separatistų rėmimu.

AZIJA

Kinijos pareigūnai su Dalai Lamos pasiuntiniais susitiko Pietų Kinijoje.              
Reuters nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
Kristaus Žengimas į Dangų

Dievas mumyse
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

￼ Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat
pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per
Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kan-
čios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt
dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą, beval-
gant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo
pažado, – „apie kurį, – tarė jis, – esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikšti-
jo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia”. Susirin-
kusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio kara-
lystę?” Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nus-
tatė savo galia. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės
ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig
pat žemės pakraščių”. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir
debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį
dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai
galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į
dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų”.

(Šeštinių skaitinys iš Apaštalų darbų 1, 1-11)

Per visą Velykų oktavą Mišių me-
tu skaitėme apie tai, kaip Jėzus po
prisikėlimo gyvas netikėtai pasirody-
davo saviesiems, visuomet aplenkda-
mas jų lūkesčius. Kiekvienas toks su-
sitikimas mokinių širdyse sukeldavo
džiaugsmą ir žadindavo viltį. Negali-
me pamiršti džiaugsmo, kurį jautė
Marija Magdalietė, išgirdusi, kaip
Viešpats ją pašaukė vardu, kai tas
kreipimasis nubloškė šalin visą liū-
desį ir grąžino norą gyventi. Atsime-
name, kaip džiugiai buvo nustebę
Emauso mokiniai, supratę, jog vie-
nišas keleivis, ėjęs kartu su jais, o
paskui, besiartinant vakarui, sutikęs
pasilikti drauge ir laužęs kartu duo-
ną, buvo pats Viešpats. Minime ir
džiugų išgąstį mokinių, užsidariusių
ir drebančių iš baimės, tačiau pama-
čiusių Viešpatį ir išgirdusių Jo linkė-
jimą: „Ramybė jums”. Žinome, kaip
nusižeminęs prabilo apaštalas To-
mas, kuriam Jėzus pasiūlė paliesti
žaizdas savo pirštu: „Mano Viešpats
ir mano Dievas!”

Šiandien girdime dar vieną džiu-
gų Jėzaus pažadą: „Nepaliksiu jūsų
našlaičiais”. Išganytojas dar kartą
parodo savo gerumą apaštalams, ku-
riuos rengia didžiai pasiuntinybei.
Jam rūpi, kad mokiniai, skelbdami
Gerąją Naujieną, patys jaustų nuola-
tinę globą ir paramą iš aukštybių.
Viešpats žino, kad Jo mokiniai yra tik
silpni žmonės, kurių tikėjimas buvo
išbandytas Jo kančia, nukryžiavimu,
mirtimi ir palaidojimu, todėl nori pri-
minti jiems savo nuolatinį buvimą su
jais, savo pergalę prieš mirtį ir nuo-
dėmę. Jis yra gyvas ir visąlaik yra su
jais. Apaštalų, atsisveikinančių su
dangun žengiančiu Išganytoju vaiz-
das savotiškai primena mus visus.
Mes irgi dažnai su tikėjimu ir džiau-
gsmu sekame Jėzų, tačiau kartais,
gal ir nesąmoningai, laukiame to
paties, ko laukė ir apaštalai: gerovės
ir sėkmės „čia”, žemėje. Yra akimir-

kų, kai atrodo, kad viskas mūsų
gyvenime tamsu ir bloga, kai jaučia-
mės, tarsi pats Dievas slėptųsi nuo
mūsų, nebūtų Jo valdžios, o visas
tikėjimas atrodytų tarsi kažkieno
sugalvota fantazija. Būna didžios sie-
los tuštumos akimirkų, kai jaučia-
mės, jog esame visiškai žlugę. Sunku
jaustis, tarsi Dievo nebūtų… Dau-
giau ar mažiau visi tikriausiai kartais
patiriame tą Dievo „nebuvimo” jaus-
mą, tačiau, įveikus išmėginimą, su
dar didesniu džiaugsmu pajuntame,
kad Dievas visuomet būna kartu su
mumis.

Žengdamas į dangų Jėzus paža-
dėjo apaštalams: „Nepaliksiu jūsų
našlaičiais”. Dievas visuomet įvykdo,
ką pažadėjęs. Todėl mes žinome, kad
Jėzus yra gyvas, kad Jis nebėra pa-
valdus mūsų žmogiškos prigimties
silpnumui, ir dar daugiau, Jis visuo-
met yra kartu su mumis, yra mu-
myse, visąlaik pasirengęs dalytis su
mumis savo dieviška galybe. Drauge
su apaštalais mes žinome, kad gyve-
nimas nesibaigia aklina siena ir nuo-
lat prisimename mūsų Viešpaties
žodžius: „Einu jums vietos paruošti”.
Tai mūsų tikroji buveinė, į kurią ke-
liaujame per pasaulį, stengdamiesi
nepasiduoti baimei ir netikrumui,
kurie lydi mūsų žmogišką prigimtį.
Sakyčiau, kad mes visi turėtume sek-
ti apaštalų pavyzdžiu, nors jiems ir
buvo papriekaištauta dėl to, kad šie
stovi, žiūrėdami į dangų. Bent jau sa-
vo dvasioje privalome nuolat žvelgti
aukštyn, kad viską pasaulyje maty-
tume iš aukštybių ateinančioje švie-
soje, išgyventi kiekvieną savo gyveni-
mo akimirką taip, tarsi ji jau prik-
lausytų amžinybei, kad jaustumės
dangaus „piliečiais”, suvokdami savo
sieloje, kad Dievo Dangus jau yra mu-
myse, nes pats Jėzus gyvena mumy-
se.

Pagal „Vatikano radiją” parengė 
N. Šmerauskas

Los Angeles apylinkės
veikla Lietuvai atgimstant
ZIGMAS VISKANTA

Prieš 20 metų dauguma JAV lie-
tuvių telkinių spontaniškai pradėjo
veiklą pagelbėti atgimstančiai tėvy-
nei. Neatsiliko ir Los Angeles Lietu-
vių Bendruomenės apylinkė. Veiklu-
sis pirmininkas Edmundas Kuli-
kauskas skubiai įsteigė Lietuvai rem-
ti komitetą (LRK). LRK tikslas buvo
padėti atgimstančiai Lietuvai. Pirma-
sis pirmininkas buvo žymus fizikas
dr. Jonas Žmuizdinas. Profesoriui
Landsbergiui prašant jis sukėlė lėšų
nupirkti keletą modernių kompiute-
rių dienraščiui ,,Respublikai”, nes
tada šis dienraštis rėmė Sąjūdį. Taip
pat dr. Žmuizdinas paruošė prašymą
National Endowment for Democracy
prašant kelių šimtų tūkstančių do-
lerių sumos nupirkti Sąjūdžiui mo-
dernią spaustuvę. Žinoma, šis pro-
jektas dėl įvairių priežasčių nebuvo
patenkintas, bet LRK įrodė, kad gali
paruošti profesionalų prašymą. LRK
suorganizavo pirmą kovo 11 minėji-
mą Los Angeles. Parapijos salėje pir-
mą kartą LA istorijoje atsilankė 4
kongreso nariai, daug vietinių aukštų
valdininkų, Respublikonų ir Demok-
ratų partijų šulai ir nemažai asmenų,
atstovaujančių kitų tautybių organi-
zacijoms. Dalyvavo Lietuvos garbės
konsulas Vytautas Čekanauskas, Lat-
vijos ir Estijos garbės konsulai. Pie-
tinės California lietuviai gausiai pri-
sidėjo prie minėjimo ir viso LRK
darbo.

Vėliau LRK  įsteigė ir finansavo
Veiklos centrą (VC). Šio centro tiks-
las buvo lobistinė veikla amerikiečių
visuomenėje pietinėje California. VC
bendradarbiavo su LB Krašto valdy-
bos įstaiga Washington ir kun. K. Pu-
gevičiaus informacijos įstaigomis
Washington ir New York. Pirma VC
įstaiga buvo įkurta Albino Markevi-
čiaus verslo pastate Santa Monica.
Markevičius neėmė nuomos ir teikė
veltui telefono, fakso ir kitas paslau-
gas. Čia pirmieji dirbo studentai Au-
rius Jarašūnas ir Tina Petrušytė,
dabar Udrienė. Jie suorganizavo
Kongreso kontaktavimo tinklą, sek-
dami  KV tinklo visoje JAV pavyzdžiu
įsteigto Vytauto Maciūno, dabartinio
KV pirmininko. Tinklo uždavinys bu-
vo turėti nors keletą asmenų kiek-
viename Pietinės California Kong-
reso rajone, kurių yra 34. Kiekvienas
iš šių asmenų betarpiškai susipažino
su savo Kongreso nariu ir kreipėsi į jį
Lietuvos reikalais. Kitas didelis VC

darbas buvo informuoti vietinius po-
litikus ir žiniasklaidą apie įvykius
Lietuvoje.

Toliau VC vadovavo studentė
Daiva Venckutė, kuri buvo ypatingai
pareiginga. Ji vėliau išvyko į Lietuvą
dirbti savanore Seime kaip anglų kal-
bos vertėja. Laikui bėgant VC persi-
kėlė į Lietuvių tautinius namus Los
Angeles. Čia gavo atskirą patogų
kambarį ir galėjo naudotis didele
skautų būklo sale. Viskas veltui buvo
gauta iš Lietuvių tautinių namų
valdybos, kurios pirmininku buvo
A+A Jonas Petronis. Čia pradėjo
dirbti charizmatiška Dalytė Trot-
manaitė, dabar Lovett, poeto Braz-
džionio anūkė. VC vadovai pritraukė
daug jaunimo, kurie jiems pagelbėjo
veiksmingai dirbti.

Dalytė Trotmanaitė suorganiza-
vo ne tik LA lietuvius, bet ir kitų tau-
tybių atstovus: lenkų, armėnų, kroa-
tų ir čekų. Ji suruošė keletą didelių
demonstracijų prie Federalinio pasta-
to LA. Šios demonstracijos skelbė
apie Sovietų Sąjungos žiaurumus ir
patraukė didelį dėmesį LA žiniasklai-
dos. Prisimenu, kaip Dalytė suruošė
Šv. Kazimiero bažnyčioje vakarines
mišias po sausio 13-tos įvykių Vil-
niuje. Susirinko pilnutėlė bažnyčia
lietuvių. Tikrai neprisimenu ar pa-
mokslas, ar maldos dalyvius sujaudi-
no iki ašarų. Po mišių žmonės lūku-
riavo lauke ir daugelis aukojo Dalytei
šimtinėmis VC darbui paremti. Da-
lytė taip pat paliko kelių šimtų pus-
lapių archyvą apie VC darbus.

Taigi LA jaunimas, suorganizuo-
tas čia minėtų asmenų, aktyviai prisi-
dėjo prie Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo. Galima būtų kreiptis į Lie-
tuvos prezidentą su prašymu, kad jie
būtų apdovanoti. Bet manau, kad
jiems didžiausias atpildas yra nepri-
klausoma Lietuva ir jiems medaliai
nėra svarbus. Vis dėlto gaila, kad jų
darbas nė vienu sakiniu nebuvo pa-
minėtas prieš keletą metų išleistoj
LB istorijoje.

Pabaigai reikia pridėti, kad prieš
dvidešimt metų visos Pietinės Cali-
fornia lietuvių organizacijos aktyviai
dirbo padėdamos Lietuvai. Aš čia ra-
šau tiktai apie LB apylinkės veiklą,
kurioje  pats dalyvavau, ir todėl prisi-
miniau. Noriu paraginti, kad kiti as-
menys parašytų apie tą veiklą, kurios
aš čia neminėjau.

Lietuvai remti komiteto posėdis, 1991m. Iš dešinės: Vytautas Plukas, Rim-
tautas Dabšys, Dalytė Trotmanaitė, Zigmas Viskanta, Juozas Venckus,
Regina Gasparonienė, Danguolė Navickienė, Edmundas Kulikauskas ir
Vytautas Bartkus.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

,,(...mudvi kartu pabuvome tik
porą mėnesių. Tai buvo 1950 m.
balandžio 23 d. Iš jų būrio tada buvo
likę tik trys. STIRNA buvo labai liūd-
na. Gedėjo savo sužadėtinio, dažnai
apie jį kalbėdavo. Tai buvo kontras-
tas tai lieknai, aukštai, linksmai gim-
nazistei, kurią matydavau per per-
traukas koridoriuose. Ji buvo viena
klase aukščiau). O rudenį aš jau pati
buvau NKVD nasruose.” – 2002 m.
rašo Izabelės pusseserei Irenai Dur-
golcienei, gyvenančiai Vilniuje, bu-
vusi ryšininkė Jadvyga Brazauskaitė
iš Kauno. Po Vytenio žūties ji ilgam
pasineria į gedulą, vaikšto prislėgta,
sunkiai susidorodama su mylimojo
netektimi.

Tačiau tada, išgirdus pribloš-
kiančią žinią, nebūta laiko raudoti ir
pasiduoti emocijoms. Tą pačią naktį
V. Šniuolis Izabelę atveda į bunkerį
Stasio Mikniaus sodyboje į Minaičių
kaimą gydyti sunkiai sužeistą L.
Mingilą.

,,Jis buvo labai smarkiai sužeis-
tas, – pasakoja šio įvykio liudininkė,
tada buvusi dar paauglė Julijona
Mikniūtė–Petrėtienė, – dešinioji ran-
ka su sutrupintu kaulu vos kabojo.
Peršautas smakras, skeveldrų sulau-
žytas žandikaulias – ligonis negalėjo
nė kalbėti, nė valgyti. Kai atvedė
Stirną, tai ji iš pradžių gydė jį be jo-
kių medikamentų, visas operacijas
reikėjo atlikti be specialių įrankių,
nei gipso neturėjo, nei narkozės. Tai
ranką sudėjo ir aptvarsčiusi bintais,
sutvirtino kaulą šakaliukais. O mai-
tindavo įkišusi į burną šiaudelį, pro
kurį įpildavo sultinio. Per visą žiemą
gydė, ir – išgydė. Pavasariop Mingilas
pasveiko.

Mano seserį Stirna siųsdavo į Še-
duvą parnešti vaistų. Parašydavo ant
popierėlio kokių reikia, ir pasakyda-
vo, jeigu vaistininkė bus toji šviesiais
plaukais, tai drąsiai jai paduok ir pa-
prašyk, o jeigu kita – juodaplaukė, tai
anai neduok, nes gali įtarti!

Šiaip tai aš eidavau sargybą,
jeigu pamatydavau ką įtartino, tuoj
pranešdavau. O jeigu vyrai iš bunke-
rio išeidavo – sutartiniu ženklu mūsų
kieme buvo šulinys su svirtimi. Jeigu
svirtis būdavo pakelta – reiškia pavo-
jus! O jeigu nuleista žemyn – visur
ramu, pavojaus nėra. Kartą, pavasa-
riop, kai dar tebebuvo sniegas, vieną
rytą mūsų sodybą užplūdo ,,balčiu-
kai’’ (čekistai) su šunimis. O vyrai bun-
keryje. Ties vėdinimo angomis aptir-
pęs sniegas. Išsivarė tėvuką į kiemą,
bado geležiniais virbais visus paša-
lius, klojimą, svirną, kuriame buvo
bunkeris. Tai tėvukas, sako – aš nė
gyvas, nė miręs, stoviu ir žiūriu, jeigu
smaigas pataikys į nusiledimo angą –
man amen, viskas baigta. Dūrė šalia,
nepataikė. Taip ir nerado to bunke-
rio, kuriame tada slėpėsi partizanai.”

Tuo metu, kai Izabelė, kaip įma-
nydama gelbėjo iš mirties nasrų dai-
lininką – vieną iš trijų brolių parti-
zanų – L. Mingilą, aistros dėl jos to-
limesnio likimo neatslūgo. MGB nuo-
lat vykdė šmeižto kompaniją prieš ją,
išdavusią čekistų paslaptis, per už-
verbuotus ryšininkus skleisdami pra-

manus ir įteigdami žmonėms, kad
Izabelė KGB agentė daug ką išdavusi
– buvo kuriama visuotina nepakan-
tos nuomonė. Iš kitos pusės – Lukšio
būrio vadas Albinas Stoškus (Stoške-
vičius) – DAINOTAS, (gal įkvėptas
meilės pavydo) rašė raportus Vyriau-
siajai vadovybei, nukreiptus prieš
Maironio rinktinės vadą Vytautą
Sankauską–DAUKANTĄ. Kaltino jį
aplaidumu ir minkštaširdiškumu –
globoja KGB agentę STIRNĄ ir ne-
vykdo KV įsakymo – Karo lauko teis-
mo. Prilygino ją net Daukanto mei-
luže. Ko gero, daug dezinformacijos
per KGB užverbuotus ryšininkus,
Izabelei išėjus į laisvę, buvo perduota
ir Kalnų srities vadui A. Slučkai-
ŠARŪNUI, kad šis 1949 m. rugsėjo
30 d. buvusiai jo vadovaujamos Algi-
manto apygardoas įgaliotinei ryžosi
pasirašyti patį rūsčiausią nuospren-
dį: 

„LLKS
P. V.  Slaptai 
KV 49.09.30 320 
Pranešu Tamstai, kad buvusi

ryšininkė Stirna (Izabelė Vilimaitė)
yra nusikaltusi LLKS išdavimu ir
visa eile tiesioginių išdavimų, kurių
dalį pateikiu:

1. 1948 m. spalio 1 d. išdavė UŠ
būstinę, kurioje paimta visi tuo metu
buvę dokumentai, inventorius. 

2. 1949 m. vasario mėn. pabai-
goje išdavė UŠ apygardos atsargines
būstines ,,Dainavą’’ ir ,,Briedyn’’,
kurių pasekoje buvo iššifruota žie-
mos laikymosi štabo taktika. 

3. 1949 m. balandžio mėn. 27 d.
išdavė Šimonių girioje Partizanų
stovyklą, kurioje žuvo /tuo kart ten
atvykęs /UŠ Org. SkV – Stardas, BrV-
Vilkas ir dar keturi P(artizanai).

4. 1949 m. gegužės mėn. 7 d. iš-
davė UŠ komendantūros būstinės
laikymosi vietovę, kurioje žuvo ko-
mendantas P(artizanų) vrš. Kariūnas
ir dar du k(omendant)ūros pareigū-
nai. 

5. 1949 m. gegužės mėn. 31 d.
atvedė rusus į Piktagalio miške
esančią Partizanų stovyklą, kurioje
žuvo penki P(artizanai) ir vienas
paimtas gyvas. 

6. 1949 m. vasario mėn. išdavė
Ž-Vilko būrį, kurio pasėkoje žuvo
devyni P(artizanai). 

Stirna yra išdavusi visą eilę ry-
šininkų, pareigūnų Prisikėlimo apy-
gardos ribose. 

Nusikaltimo daviniai aiškūs, to-
dėl reikalauju tučtuojau surasti iš-
davikę Stirną, perduoti Karo Lauko
Teismui ir nubausti aukščiausia
bausme – sušaudymu.

KV Šarūnas 
L. e. adjutanto p. Pūga 

Viktoras Šniuolis, tik filmuojant
pirmą kartą išgirdęs apie šį įsakymą,
sutrikęs iš nuostabos, nerado žodžių:
„Kaip galima teisti žmogų, kuris ko-
vodamas už Tėvynės laisvę paaukojo
savo gyvybę!’’ – stebėjosi jis. ,,Šarū-
nas tikriausiai buvo apgautas ir įkal-
bėtas MGB slaptų agentų arba šis
įsakymas yra MGB klastotė!’’ 

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 20

Atkelta iš 2 psl. vartų, vedančių į
„ūkinę” Vatikano teritorijos dalį.
1929 m., kai Laterano sutartimis bu-
vo sureguliuoti dvišaliai Šv. Sosto ir
Italijos santykiai, vaistinė buvo dar
kartą perkelta į erdvesnes patalpas,
kuriose ji veikia ir dabar. Galiausiai
dar vienas pertvarkymas įvyko
šiomis dienomis. Lig šiol vienose
patalpose veikę vaistų ir kosmetikos
skyriai buvo padalinti. Vaistai par-
duodami tose pačiose patalpose, o
higienos priemonių ir kosmetikos
skyrius perkeltas į gretimai esančias
naujas patalpas, su vaistine sujung-
tas dengtu perėjimu.

Kaip minėta, Vatikano vaistinėje
kasdien apsilanko maždaug po 2,000
žmonių. Kodėl? Juk čia pat Romos
mieste netrūksta itališkų vaistinių.
Vatikano vaistinės populiarumą visų
pirma lemia dvi priežastys – žemes-
nės vaistų kainos ir didesnė pasiūla.
Kaip žinoma, Vatikanas — tai ne
Italija, čia negalioja itališka mokesčių
sistema, tad ir vaistai pigesni. Itali-
joje ir Vatikane parduodamų vaistų
kainos skiriasi keliolika procentų.
Nors kai kuriais atvejais kainos skir-
tumas gali būti žymiai didesnis. 

Tačiau ne tik kainos lemia Va-
tikano vaistinės populiarumą. Kita
priežastis – vaistų pasiūla ir ypač tų
vaistų, kurių Italijoje nėra. Žinoma,
tai nereiškia, kad Vatikane būtų
prekiaujama tais farmaciniais pro-
duktais, kurie Italijoje draudžiami.
Išskyrus paprastus bendro naudoji-
mo vaistus, kiti parduodami pagal
gydytojų receptus ir šitos tvarkos
laikomasi gana griežtai. Tą pasiūlos
skirtumą lemia formalios ar kartais
ir biurokratinės priežastys. Kaip
žinoma, kiekvienoje šalyje veikia

tarnybos, kurios išduoda leidimus
prekiauti vaistais. Tais atvejais, kai
pasaulinėje farmacijos rinkoje atsir-
anda nauja vaistų rūšis, kad ji patek-
tų į nacionalinę rinką, reikia atlikti
tyrimus. Leidimas prekiauti tais vais-
tais suteikiamas tik užbaigus ates-
tavimo procedūrą.

Procedūros greičiau užbaigiamos
tose šalyse, kur vaistai gaminami.
Tad italas gydytojas, žinodamas apie
konkrečius naujus vaistus, kurie jau
buvo atestuoti tarkim JAV, juos skiria
savo pacientui. Italijoje tų vaistų dar
nėra, bet Vatikano vaistinėje jau gali-
ma juos įsigyti. Tie patys vaistai po
kurio laiko atsiras ir itališkose vais-
tinėse. Tačiau kartais tai užtrunka
keletą mėnesių, o būna atvejų, kad ir
keletą metų. Vatikano vaistinė siūlo
ir platų vitaminų, maisto papildų,
specialaus maisto kūdikiams pasirin-
kimą. Prekiaujama ne tik itališkais,
bet ir užsienyje, dažniausia JAV
pagamintais produktais. Vatikano
vaistinėje taip pat galima įsigyti
anyžių trauktinės, kurią pagal seną
receptūrą gamina vienuoliai boni-
fratrai. Ko Vatikano vaistinėje ne-
gausi? Vatikano vaistinė neprekiauja
kontraceptinėmis priemonėmis ir
viskuo, ko naudojimas nesuderina-
mas su katalikišku moralės mokymu.

Ar visi gali pateikti į Vatikano
vaistinę? Vatikano vaistinė atvira
visiems. Reikia tik gydytojo recepto.
Su receptu ir asmens tapatybės doku-
mentu reikia kreiptis į Vatikano žan-
darmerijos postą prie Šv. Onos vartų.
Ten išduodamas vienkartinis laikinas
leidimas, su kuriuo galima eiti į to-
lėliau, maždaug už dviejų šimtų met-
rų, nuo vartų esančią Vatikano vais-
tinę.

Vatikano radijas

„Labiausiai lankoma pasaulio vaistinė”

D È M E S I O !  D È M E S I O !  D È M E S I O !
Neseniai atvykote, ieõkote darbo ar buto, 

taçiau skelbtis laikraõtyje brangiai kainuoja?
Ne bèda. 

DRAUGAS jùsû skelbimâ iõspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500. 
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Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
KRISTINA LAPIENYTÈ
LTSC periodikos skyriaus vedèja

Paklausus Čikagos apylinkių lie-
tuvius (ypač jaunesnės kartos), kur
yra dideli lietuviškos literatūros,
archyvų klodai, ko gero daugelis nu-
rodytų Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejų, kuriame yra sukaupta tikrai
nemaža kolekcija. Ir tikrai mažesnė
dalis lietuvių yra girdėjusi apie Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
archyvus. O pasižiūrėti tikrai yra ką.
Bet apie viską iš pradžių. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras (LTSC) – pelno nesiekianti
korporacija, įregistruota 1982 metais
Ilinois valstijoje. Įsikūrusi Čikagoje,
Jaunimo centro patalpose (5620 S.
Claremont Ave.). O kur? –  tikriau-
siai paklaus ne vienas, buvęs Jauni-
mo centre ir archyvų nė akyse nema-
tęs. Antrame aukšte kukliai įsikūrusi
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
raštinė ir du darbo kambariai, tre-
čiame aukšte – prof. dr. J. Račkausko,
LTSC valdybos pirmininko raštinė.
Patys archyvai – trečiajame Jaunimo
centro aukšte, virš mokyklos klasių,
pagal projektą specialiai numatytame
archyvams (deja, projektas iki galo
nebuvo įgyvendintas). Čia saugomi
Pasaulio lietuvių archyvo dokumen-
tai, biblioteka, daiktiniai eksponatai.
Periodikos archyvas į Jaunimo centro
patalpas nebetelpa, jam, kaip ir
Budrio foto archyvui, nuomojamos
patalpos iš Tėvų jėzuitų, vienuolyne. 

Kas yra Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras? 

Tai milijonai puslapių dokumen-
tų, tūkstančiai nuotraukų, knygų,

laikraščių ir žurnalų. Tai:

Pasaulio lietuvių archyvas –
apie 113,000 knygų; 2,300 pavadi-
nimų periodika (nuo 150 metų), 384
vienetai rankraščių (tarp jų Jono Ba-
sanavičiaus, Antano Škėmos, Algi-
manto Mackaus, Jurgio Jankaus);
723 asmenų fondai, 164 organizacijų
fondai. PLA pasididžiavimas – Lie-
tuvių DP (,,Displaced persons”) Vo-
kietijoje medžiaga, kurią sudaro
234,489 puslapiai dokumentų. Visi
šie dokumentai įtraukti į fondus, ati-
tinkančius įvairias lietuvių DP sto-
vyklas bei organizacijas Vokietijos
miestuose ir apylinkėse. Iš viso yra
130 aprašų, sudėtų abėcėlės tvarka. 

Muzikologijos archyvas – di-
džiulis kambarys, esantis po Tėvų jė-
zuitų koplyčia, pavyzdingai tvarkytas
J. Kreivėno, vėliau K. Skaisgirio. Tik-
riausiai mažai kam žinoma, kad čia
saugomos ne tik 1918-1939 metų lie-
tuviškų chorų nuotraukos, progra-
mos, bet ir Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio užrašytos natos. O kur be-
galės lietuviškų plokštelių, garso įra-
šų, gaidų. 

Jono Dainausko biblioteka ir
archyvas kol kas laukia tyrinėtojų.
Tai tikras lobis Lietuvos istorijos ty-
rinėtojams, kur sukaupta daugybė
istorinių šaltinių įvairiomis kalbo-
mis. 

Taip pat LTSC veikia Meno ar-
chyvas, kuriame saugoma darbai
tokių dailininkų kaip M. Dobužins-
kio, V. Petravičiaus, A. Varno ir kt. 

Lietuvių muziejus, kurio sten-
dai yra Jaunimo centro koridoriuose,

taip pat įkurtas Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro rūpesčiu. Kiekvieną
šeštadienį, atvedę vaikus į mokyklą,
renginių metu, visi gali pasižiūrėti į
M. Krupavičiaus, M. K. Čiurlionio,
Vydūno, retų knygų, Sibiro trem-
tinių, tautodailės ir kitokius stendus. 

LTSC dar veikia S. Budrio foto
archyvas, Ramovėnų muziejus, Pe-
dagoginis lituanistikos institutas,
Medicinos muziejus, vaizdinių garsi-
nių priemonių skyrius. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras buvo įkurtas siekiant rinkti,
kaupti ir saugoti mokslo  ir kultūros
vertybes, sukurtas išeivijoje. Vienas
iš tikslų – padaryti medžiagą priei-
namą visai lietuviškajai visuomenei.
Dabar, po 25 metų, tikslai tie patys –
stengtis, kad mūsų kultūrinis pavel-
das būtų išsaugotas. Tiktai šiais lai-
kais tam yra daug daugiau priemo-
nių. Dabartiniame technikos amžiuje
stengiamės modernėti ir mes. Kiek-
vienas gaunamas archyvas yra apra-
šomas, o aprašas dedamas į interneto
puslapį www.lithuanianresearch.
org. Pastebėjome, kad žmonėms tai
yra labai paranku, kadangi taip leng-
viau, net kojos neiškeliant iš namų,
pasitikrinti, kas archyve yra, kokios
medžiagos reikėtų ir panašiai. Ar-
chyvo ateities planai labai dideli –
idealu būtų, jog visa turima medžiaga
būtų kuo greičiau suvesta į skaitme-
nines laikmenas, kompiuterizuota,
skenuota ir pan. Ypač svarbu išsau-
goti garso, vaizdo įrašus, senas nuo-
traukas. 

Kaip ir dauguma išeivijos lietu-
viškų organizacijų, padejuojame dėl
finansų – esame vienintelis archyvas
Amerikoje, kuris nuomoja patalpas,
neturi savų. Kartais tenka girdėti
nuomonių – jeigu taip sunku, tai
siųskime archyvus į Lietuvą. Toks
sprendimas, kaip ir kiekvienas kraš-
tutinumas, turi savų pliusų ir minu-
sų. Kita vertus, sveika žmogaus logi-
ka sako, kad archyvai pagal savo pas-
kirtį nėra pelną teikianti institucija
(taigi ir Lietuvoje neišvengiamai kyla

finansavimo problemų). Archyvų ver-
tė, nors ir didžiulė, negali padengti su
jų išlaikymu susijusių išlaidų. Tačiau
kokia būtų tauta, jeigu jai nerūpėtų
sava istorija? Ir išeivijoje turi būti
mūsų įvykius dokumentuojančios
medžiagos. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras yra dėkingas Lietuvių Fon-
dui, be kurio paramos būtų labai
sunku išmokėti nuomas už patalpas.
Taip pat esame dėkingi visiems
tiems, kurie siunčia aukas per kas-
metinius mūsų aukų vajus. Dėkojame
už bet kokią auką. Jau keletą metų iš
eilės suvedu aukų vajaus duomenis.
Visada būna džiugu gauti vokelius su
aukomis. Pastebėjau, kad kiekvienais
metais gauname vieną voką, kur
būna įdėtas vienas doleris. Iš pradžių
pagalvojau – šaiposi kažkas, vos ne
įsižeidžiau. O paskui atėjo kita mintis
– žmogui tegu nors tiek, bet vis tiek
rūpi.

Dėkojame ir visiems tiems, kurie
siunčia savo šeimos ar organizacijos
dokumentus, nuotraukas į Pasaulio
lietuvių archyvą. Jūsų dėka jis ple-
čiasi, didėja. Beje, Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centras mielai priima
savanorius, kurie norėtų mums
padėti aprašant archyvus, kataloguo-
jant knygas ar kaip nors kitaip. Visų
labai laukiame. Prašytume kreiptis
tel. 773-434-4545 arba el. paštu:
info@lithuanianresearch.org. 

Buvau užsimojusi parašyti infor-
matyvų, viską aprėpiantį straipsnį.
Išėjo ne toks platus, šiek tiek asme-
niškas. Tačiau aš priimu archyvus
asmeniškai (jeigu taip galima pasa-
kyti). Pradirbau čia bene 6 metus ir
man, kaip ir visiems dirbantiems
Lituanistikos tyrimo ir studijų cen-
tre, rūpi, kas vyksta su mūsų archy-
vais, rūpi, kad jie būtų kuo priei-
namesni. Taip pat norisi, kad  ir pa-
vieniai žmonės, ir organizacijos su-
voktų, kaip svarbu ne tik saugoti
medžiagą, bet ir padaryti ją priei-
namą – aprašyti, fotografuoti, ske-
nuoti. 

Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvas Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centre.

Liaudies universiteto ,,Žinyčios” įsteigimo Čikagoje 1918  gruodžio 24 d.
dokumentas, saugomas Pasaulio lietuvių archyve, LTSC. 

Nuotraukos iš LTSC archyvų.

Visus besidominčius Lietuvos istorija kviečiame į Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro rengiamą parodą, kurioje galėsite

pamatyti originalių retų XIX–XX amžiaus dokumentų, nuotraukų,
knygų, laikraščių. Paroda įvyks gegužės 9 d. 7:30 val .v. 

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. 
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„Lietuvą Dievas apveizdi ir gina,
Amžiais suvargusios jos neapleis:
Ateičiai dvasios galiūnus augina
Vesdamas juos stebuklingais keliais”.

Dvasios Galiūnui Ateitininkų federacijos Vadui
A † A

dr. PETRUI KISIELIUI

iškeliavus į amžinuosius namus, gilią užuojautą reiški-
ame šeimai ir visiems giminėms bei bičiuliams ir kartu
liūdime.

Ateitininkų sendraugių sąjungos
Centro valdyba

Tauriam lietuviui ir mylimam vyrui
A † A

KĘSTUČIUI ŠUKIUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo mylimai žmo-
nai SALOMĖJAI ŠUKIENEI ir kartu liūdime.

Clevelando ateitininkai

Dvasiškai turtingam tautos patriotui, Lietuvių Bend-
ruomenės darbuotojui, visuomenininkui, organizatoriui

A † A
dr. PETRUI KISIELIUI

amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą velio-
nio žmonai STEFAI, dukrai dr. JOLITAI NARUTIE-
NEI, sūnui dr. PETRUI V. KISIELIUI ir jų šeimoms
bei visiems giminėms.

JAV LB Krašto valdyba

Dabar einu į didžią tylumą,
į tylą palaimintą ir plačią,
kuri priims mane kaip lauktą svečią.

V. M. Putinas

Lietuvių Katalikų spaudos draugijos garbės pirminin-
kui, didžiam spaudos rėmėjui

A † A
dr. PETRUI KISIELIUI

iškeliavus į Visagalio buveinę, reiškiame gilią užuo-
jautą žmonai STEFAI, dukrai dr. JOLITAI NARU-
TIENEI, sūnui dr. PETRUI V. KISIELIUI ir jų šei-
moms bei visiems giminėms ir kartu liūdime.

Lietuvių Katalikų spaudos draugijos direktoriai
Draugo fondo taryba

Draugo redakcija ir administracija

A † A
Dr. PETRUI KISIELIUI

mirius, liūdėti likusiems mylimai žmonai STEFAI,
dukrai dr. JOLITAI ir jos vyrui dr. VYTAUTUI NARU-
ČIAMS, sūnui dr. PETRUI ir jo žmonai DAIVAI KI-
SIELIAMS bei jų šeimoms, nuoširdžią užuojautą
reiškiame ir kartu liūdime.

Prismindami dr. Petro visada ypatingai draugišką
bendradarbiavimą, buvusieji VIII PLB valdybos nariai:

Rimas Česonis Milda Lenkauskienė
Juozas Gaila Paulius Mickus
Vacys  Garbonkus Bronius Nainys
Vytautas Kamantas dr. Vitalija  Vasaitienė
Baniutė Kronienė Aleksas Vitkus

A † A
JERONIMUI ŠVABUI

iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojautą žmonai VERO-
NIKAI, vaikams – LAIMAI, REGINAI ir ANDRIUI su
šeimomis bei seseriai JULIJAI ŠVABAITEI-GYLIENEI
reiškia brolio a. a. Stanislovo Švabo šeima.

Zofija Švabienė, vaikai Mečislovas,
Vidimantas ir Daiva  su šeimomis Lietuvoje

bei Eimontas ir Virginijus su šeimomis Čikagoje

Dabar Tu vaikščioji
Po tėviškės kiemą
Ieškodamas šulinio vandenio,
Ir aš išlydžiu Tavo sielą
Pro antaninę obelį.

sesuo Julija Š.

A † A
Inž. JERONIMAS ŠVABAS

Sulaukęs gilios senatvės iškeliavo amžinybėn 2008 m. gegužės 4 d.
Nuliūdę liko: žmona  Veronika, duktė Regina su vyru Dean,

duktė Laima Petrulienė su vyru Vytu, sūnus Andrius su žmona Vi-
da, anūkai Dean, Dominykas, Kajus ir Darius, sesuo Julija Švabaitė-
Gylienė, sesuo Anelė Brazauskienė Lietuvoje ir kiti giminės Ame-
rikoje bei Lietuvoje.

A. a. Jeronimas bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 7 d. nuo 3 v.
p.p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį,  gegužės 8 d. 9:30 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Jeronimas  bus paly-
dėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos
šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organizaci-
jai.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
Dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai STE-
FAI, dukrai dr. JOLITAi, jos vyrui dr. VYTAUTUI ir jų
sūnui ARUI NARUČIAMS, sūnui dr. PETRUI VYTE-
NIUI, jo žmonai DAIVAI, jų vaikams ŽARAI, SIGAI,
MANTUI, ZIGMUI ir ŽIVAI, giminėms bei artimie-
siems. Liūdime kartu.

Cicero LB apylinkė ir valdyba
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�Kaip ir praeitais metais, Ziono
lietuvių liuteronų parapija ir vaikų
darželis ,,Spindulėlis”, 9000 S. Me-
nard Ave., Oak Lawn, IL 60453, orga-
nizuoja vasaros stovyklą 5–12 metų
vaikams. Stovykla, kuri veiks pen-
kias dienas per savaitę nuo 8 val. r.
iki 6 val. v., pradės veikti nuo birželio
9 d. Dėl sąlygų ir kainų prašome
skambinti tel.: 708-422-1433. Kvie-
čiame atsakingus paauglius, kurie
nori įgyti bendruomenei naudingo
darbo valandų (Community service
hours), dirbti savanoriais vasaros sto-
vykloje. Prašome tėvus skambinti į
raštinę, kad suderintume sąlygas.

�Ateitininkų namuose Lemonte
pokalbiai apie Šiluvos Mariją vyks
gegužės 6 ir 20 d. 9:30 val. r. Juos ves
kun. Kęstutis Trimakas. Pokalbiai
baigsis šv. Mišiomis apie 12 val. p. p.
Įėjimas nemokamas. Visi laukiami.
Informacija tel.: 630-257-8087 (Vida
Maleiškienė).

�Kviečiame į parodą, skirtą Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
veiklos 25 metų sukakčiai paminėti.
Parodos atidarymas gegužės 9 d. 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. Bus eksponuojami žymių Lie-
tuvos politikos ir kultūros veikėjų
rankraščiai, senieji dokumentai, me-
morialiniai daiktai ir daug kitų įdo-
mių dalykų. 

�Gegužės 11 d. 10:30 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago) vyks šv. Mišios, skirtos
Motinos dienai paminėti. Po Mišių
parapijos salėje meninę programą at-
liks lietuvių liaudies muzikos ansam-
blis ,,Gabija” (vadovė Genė Razu-
mienė) ir mokytojos Jolantos Banie-
nės fortepijono klasės mokiniai.

�Lietuvių Moterų Dailininkių
organizacija kviečia nares į pasita-
rimą rudeninės parodos ruošos rei-
kalais. Pasitarimas įvyks gegužės 18
d., sekmadienį, po 11 val. šv. Mišių
Pasaulio lietuvių centro Lietuvių dai-
lės muziejaus patalpose.  Visos narės
kviečiamos dalyvauti pasitarime ir
pristatyti savo darbų projektus.

�Jaunimo centro Moterų klubo
narės sekmadienį, gegužės 18 d., nuo
8 val. r. kviečia visus į Jaunimo cen-
tro kavinę pasivaišinti – papusryčiau-

ti skaniausiais mieliniais blynais su
obuolių koše. Turėsite galimybę
pabendrauti su draugais ir tėvu
Antanu Gražuliu. Savo apsilankymu
paremsite Jaunimo centrą.

�Gegužės 23 d., penktadienį,
7:30 val. v. kviečiame į tėvo Antano
Saulaičio, SJ knygos „Esame vieni
dėl kitų” knygos pristatymą.  Vakaras
vyks Lietuvių Dailės muziejuje, PLC,
Lemonte. Pageidaujantys galės įsi-
gyti knygą su tėvo Antano autografu.

�Gegužės 24 d. PLC Bočių menė-
je įvyks JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos metinis suvažiavimas. Regis-
tracijos pradžia – 9 val. r.

�JAV LB Švietimo tarybos ren-
giama sukaktuvinė – 40-oji– mokyto-
jų tobulinimosi kursų savaitė tema
,,Pakalbėkim, parašykim...” Dainavo-
je vyks birželio 22–29 dienomis.
Skambinkite Kristinai Petraitienei tel.:
630-290-4490 arba rašykite  el. paštu:
Kriste007@hotmail.com

�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 progra-
mėle. Rengia Krikščioniškos tarny-
bos komitetas. Bilietus įsigyti pas
Izabelę Korsakienę sekmadieniais po
šv. Mišių,  tel.  248-926-9114, arba ra-
šyti:  izabelek@yahoo.com

�Baltimorės Lietuvių festivalio
Rengimo komitetas praneša, kad 36-
asis kasmetinis lietuvių festivalis
įvyks Catonsville Armory, 130 Mellor
Ave,. Catonsville, Maryland, gegužės
17–18 dienomis (šeštadienį ir sekma-
dienį) nuo 11 val. r. iki 6 val. v. At-
vykusius džiugins tautiniai šokiai,
linksma muzika, darbai iš gintaro,
medžio drožiniai, keramika. Veiks
paroda apie pokario partizaninį ju-
dėjimą Lietuvoje. Įėjimo kaina – 3
dol. Tel. pasiteiravimui: 410-646-
0261 arba raštu: Marytė Patlabaitė,
3550 Benzinger Rd., Baltimore. Kvie-
čiame visus apsilankyti.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlyje

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

Dainos, kurias kūrė ir dainavo
tremtiniai tolyn nuo Lietuvos dun-
dančiuose vagonuose, dainos, niū-
niuotos partizanų bunkeriuose ir už-
rašytos mergaičių ryšininkių sąsiuvi-
nėliuose, – neabejotinai unikalus mū-
sų istorijos bei kultūros paveldas. De-
ja, dar mažai žinomas, įvertintas ir
vertinamas. Ši kompaktinė plokštelė
– dar vienas būdas tokia forma pa-
sikalbėti su klausytoju apie istoriją,
kurią kartais buvo per sunku iš-
reikšti žodžiais.

Kompaktinėje plokštelėje yra
visko – nuo tradiciškai atliekamų
Lietuvos partizanų dainų iki moder-
nių improvizacijų, dainų-pasakojimų
bei dainų-apmąstymų.

Partizanų ir tremties dainas at-
lieka Veronika Povilionienė, ansam-
bliai „Blezdinga”, „Bičiuliai”, tautiš-
ka kapelija „Sutaras” ir jaunieji dai-

nininkai – Jonas Čepulis, Rasa Bu-
bulytė, Ieva Narkutė bei Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centro rengiamo mokinių kon-
kurso „Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija” nugalėtojai. Net
Petro Vyšniausko saksofoną galima
išgirsti. Čia dainuojantys vyresnieji
ir jaunuoliai, pratęsdami tradiciją
daina kalbėti apie svarbiausius daly-
kus, tarsi sumezga okupacijų sutrau-
kytus kartų ryšius.

Greta kompaktinės plokštelės
yra knygelė, kurioje rasite visų dainų
žodžius. Jos iliustracijoms panaudoti
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro konkurso
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių
istorija” dalyvių piešiniai bei jų frag-
mentai.

Plokštelę išleido Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras, 2008 m. 

Kompaktinės plokštelės „O taip
norėjosi gyvent…” ieškokite ,,Drau-
go” knygynėlyje. Kaina  — 19 dol.
Plokštelę galima įsigyti paštu, pride-
dant 9,25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 3 dol.
Persiunčiant daugiau CD, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą plokštelę –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

„O taip norėjosi gyvent…”

Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jus šeštadienį, gegužės 24 d. 7 val.
vakaro maloniai kviečia į fotografo
Arūno Baltėno parodą. Parodos ati-
darymo metu fotografo darbus pris-
tatys žurnalistė ir meno kritikė Lil-
lian Vallee. Bus eksponuojama 80 juo-
dai baltų fotonuotraukų iš serijų:
,,Senasis Vilnius”, ,,Kaimynai”, ,,Dai-
lininkai”. 

Arūno Baltėno senojo Vilniaus
fotonuotraukos tarytum sugrąžina į
nutolusius studijų laikus. Grįžta gra-
žūs prisiminimai, malonu pasivaikš-
čioti gerai pažįstamomis senamiesčio
gatvelėmis, Vilnelės pakrantėmis, už-
sukti į tuos pačius arkų pusmėnuliais
įrėmintus kiemus... Smagu sugrįžti į
jaunystės Vilnių! 

Arūnas Baltėnas gimė 1956 m.
Kaune, 1979 m. baigė Vilniaus uni-
versitetą, 1980–1982 Lietuvos MA
Matematikos ir kibernetikos instituto aspirantas, 1982–1984 jaunesnysis
mokslinis bendradarbis. Nuo 1995 R. Paknio leidyklos meno vadovas. Arūno
Baltėno darbai atspausdinti daugelyje albumų: Lietuvos tautodailė, Lietuvos
istorijos paminklai, Lietuvos bažnyčių menas, Senovės lietuvių skulptūra ir
kt. Jis yra surengęs 7 asmenines parodas Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje, JAV,
jo senojo Vilniaus fotografijos saugomos Lietuvos fotomenininkų sąjungos,
Lietuvos dailės muziejaus, Paryžiaus Nacionalinės bibliotekos kolekcijose,
taip pat privačiose kolekcijose Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje,
Rusijoje, Britanijoje, JAV. 

Įėjimas nemokamas
Paroda veiks iki rugpjūčio 23 d.
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Čikaga
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.

This program is made possible in part by Grants from the Illinois Arts Council,
Chicago Department of Cultural Affairs, the ECPC.

Balzeko lietuviû
kultùros muziejuje

6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-6500

Dievo apvaizdos lietuvių parapija Detroite, MI, 2008 m. balandžio 27 d.
šventė šimto metų sukaktį bei Šiluvos Marijos 400 metų jubiliejų. Iškil-
mingas šv. Mišias koncelebravo svečias iš Lietuvos – Kauno arkivysku-
pas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ.                         Jono Urbono nuotr.

Arūno Baltėno fotonuotrauka iš seri-
jos ,,Senasis Vilnius” 


