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Seimo narys konservatorius Saulius Pečeliūnas apgailestavo, kad parlamentarai
apskritai per lengva ranka nusiteikę dalinti pilietybes. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, birželio 30 d. (Alfa.lt) –
Airijoje ar bet kurioje kitoje valstybė-
je Lietuvos piliečiams gimęs kūdikis
nuo šiol bus ir Lietuvos pilietis. Iki
sovietų okupacijos Lietuvos pilietybę
turėję asmenys, kurie buvo ištremti
ar pabėgo iš Lietuvos, irgi galės turėti
antrą pasą. Prezidentas taip pat galės
už nuopelnus suteikti Lietuvos pilie-
tybę užsieniečiams.

Išlygos atsirado tik kitų šalių pi-
lietybę dėl kitų priežasčių priėmu-
siems asmenims. Teisė į lietuvišką
pasą palikta tik Europos Sąjungos
(ES) ir NATO valstybėse gyvenan-
tiems, o nepasiekiama tebebus, pa-
vyzdžiui, prieš keletą metų Australi-

joje ar Pietų Amerikoje apsigyvenu-
siems ir šių šalių pilietybę priėmu-
siems žmonėms.

Parlamentarai po ilgai trukusių
ginčų ir pataisų taisymo pirmadienį
per neeilinį plenarinį posėdį priėmė
naują Pilietybės įstatymą.

Daugiausiai pagyrų įstatymas su-
laukė dėl pagrindinės naujovės – pi-
lietybės suteikimo iš Lietuvos emig-
ravusių lietuvių vaikams. Įstatyme
rašoma, kad „vaikas, kurio abu tėvai
yra Lietuvos Respublikos piliečiai,
yra Lietuvos Respublikos pilietis, ne-
svarbu, ar jis gimė Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje, ar už jos ribų.” Tai iš-
spręs gausiai į, pavyzdžiui, Airiją iš-

vykusių lietuvių problemas, mat toje
šalyje Airijos pilietybė suteikiama
naujagimiui, o Lietuvos įstatymui
draudus turėti dvigubą pilietybę, kil-
davo sunkumų.

Daugiausiai peikimo ir abejonių
sukėlė įstatyme įteisinamas Lietuvos
išeivių skaldymas pagal priklausymą
Europos Sąjungos (ES) ir NATO ša-
lims.

„Gausiausios lietuvių bendruo-
menės turės teisę, jei norės, išsaugoti
pilietybę, – apie NATO šalis nares –
kaip JAV, Kanada – kalbėjo liberalas
sąjūdininkas Gintaras Steponavičius,
raginęs palaikyti įstatymo redakciją.
– Jie kažkada sugrįš.”

Tuo tarpu Tvarkos ir teisingumo
frakcijos nariui Egidijui Klumbiui tai
tapo vienu iš balsavimo prieš moty-
vų: „Lietuvius suskaldome į dvi dalis.
Už įstatymo ribų paliekame Austra-
liją, Naująją Zelandiją, Ukrainą, Pie-
tų Ameriką.”

„Darbietė” Ramunė Visockytė ir-
gi apgailestavo, kad Lietuvių Pasau-
lio Bendruomenė (LPB) neapgynė vi-
sų pasaulio lietuvių interesų. „Ap-
ginti tik NATO, o iš esmės – JAV lie-
tuvių interesai”, – pastebėjo ji.

Socialdemokratas Algirdas Sysas
pastebėjo, kad įstatymas – didelis
žingsnis į priekį, o dėl kai kurių vals-
tybių narių likimo jis sakė, jog tai
laikina. Jis vylėsi, kad, pavyzdžiui,
Ukraina greitai bus NATO narė.

Įstatymas įsigalios, jei jo neve-
tuos prezidentas Valdas Adamkus.

J. Kazickas
apdovanotas
už nuopelnus
Lietuvai

Ministras kvietè mylèti
Lietuvâ tokiâ, kokia ji yra

Vilnius, birželio 28 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus ordino
,,Už nuopelnus Lietuvai” Didžiuoju
kryžiumi apdovanojo dr. Juozą Ka-
zicką. Šis apdovanojimas verslinin-
kui, visuomenės veikėjui, filantropui,
mecenatui J. Kazickui paskirtas už
asmeninius nuopelnus atkuriant
Lietuvos nepriklausomybę ir užtikri-
nant mūsų valstybės tarptautinį pri-
pažinimą, už nuolatines pastangas
stiprinti Lietuvos ekonomiką bei re-
miant Lietuvos kultūrą, mokslą, švie-
timą ir sportą.

Prezidento Valdo Adamkaus tei-
gimu, šis apdovanojimas yra tik ma-
ža dalis pagarbos ir padėkos, nes yra
darbų, už kuriuos atlyginti neįma-
noma. Tardamas sveikinimo žodį, ša-
lies vadovas pabrėžė, kad jam didelė
garbė pažinti dr. J. Kazicką ne tik
Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Valsty-
bės vadovas atkreipė dėmesį, kad dr.
J. Kazickui Lietuva visuomet buvo
artima ir svarbi.

Išeivijos lietuviui, daug prisidė-
jusiam įtvirtinant Lietuvos neprik-
lausomybės pripažinimą bei pagalbą
užmezgant naujus ekonominius san-
tykius, suteiktas ne vienas garbės
vardas. Daktaras J. Kazickas yra
nuolatinis daugelio lietuvių organi-
zacijų išeivijoje rėmėjas, aktyviai re-
mia įvairius Lietuvos kultūros ir švie-
timo projektus, Valdovų rūmų atsta-
tymą.

•Sveikatos klausimais.
Regos problemos (p. 2)
•Žodžio laisvės apkasuo-
se (p. 3)
•Telkiniuose. Gyvas Phi-
ladelphia LB apylinkės
metinis susirinkimas (p.
8)
•Ministras kvietė mylėti
Lietuvą tokią, kokia ji
yra (p. 1, 5)
•Nieko sau sukaktis! (p.
8)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Sibiras – mano lemtis
(5) (p. 9)
•V. Jakubėno baletas
,,Vaivos juosta” (p. 10)

Dalia Cidzikaitè

Pirmą kartą Čikagoje ir jos apy-
linkėse surengtos Lietuvių dienos,
trukusios net dvi dienas, suteikė lie-
tuviškai visuomenei progą susitikti

su šventėje apsilankiusiu Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų minist-
ru Petru Vaitiekūnu ir jį lydėjusiais
aukštais asmenimis (Violeta Matu-
laite, ambasadore specialiems reika-
lams; Nukelta į 5 psl.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas susitikimo su
Čikagos lietuviais metu. Dalios Kavaliauskienės nuotr.

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

Regos problemos
Sulaukus vidutinio amžiaus su-

mažėja lęšiuko elastingumas (pres-
biopija), todėl vis sunkiau įžiūrėti
arti esančius daiktus. Senstant dau-
gelis žmonių kenčia nuo kataraktos,
gliaukomos, makuliarinės degene-
racijos. Jų metu akys negali sufo-
kusuoti vaizdo, jis tampa neryškus.

Katarakta – lęšiuko padrumstėji-
mas, kuris sukelia regėjimo proble-
mas. Lęšiukas susideda iš vandens ir
baltymų. Kartais baltymai susijungia
į gniužulėlius ir taip pablogina re-
gėjimą. Pradinėse stadijose katarakta
gali nesukelti regėjimo problemų,
tačiau laikui bėgant, ji gali plisti ir
apimti vis didesnę lęšiuko dalį. Re-
gėjimo aiškumas pamažu mažėja,
vaizdas tampa išplaukęs.

Gliaukomos metu padidėja akis-
pūdis ir sumažėja regėjimas. Maku-
liarinė degeneracija yra senatviniai
tinklainės pokyčiai. Liga pažeidžia
centrinę tinklainės dalį (vadinamąją
geltonąją dėmę) ir sukelia pradžioje
centrinio matymo praradimą, o vė-
liau ir aklumą.

Kai kurie regėjimo sutrikimai
būna paveldėti, todėl jų išvengti neį-
manoma, tačiau kitais atvejais akių
sveikata galima pasirūpinti patiems.
Kai šviesa labai ryški, užsidėkite

akinius nuo saulės – sumažės kata-
raktos dėl nuolatinio ultravioletinių
spindulių poveikio tikimybė. Imda-
miesi rizikingų darbų, naudokitės
apsauginiais akiniais. Kasdien valgy-
kite daug daržovių, vaisių, kad akių
kraujagysles ir nervus aprūpintu-
mėte reikiamomis medžiagomis.
Ypač naudingi oranžiniai ir geltoni
vaisiai ir tamsios lapinės daržovės.
Juose randami antioksidantai, kaip
beta karotinas, ir vitaminai C ir E,
stiprinantys akis. Labai svarbu

įjungti į dietą špinatus ir raudonus
garbanotus kopūstus. Šios daržovės
turi augalinį liuteiną – natūralų ka-
rotenoidą, padedantį sumažinti kata-
raktos ir makuliarinės degeneracijos
pavojų. Liuteinas yra tirpus rieba-
luose, todėl rekomenduojama ruošti
šias daržoves su aliejumi arba pa-
kepinti svieste. Šių daržovių pataria-
ma naudoti po pusę puodelio 2–4 kar-
tus savaitėje. Labai naudingos akims
yra mėlynės. Jose randamas antiok-
sidantas proantocianinas, lėtinantis
kataraktos procesą. Venkite produk-
tų su aukštu glikeminiu indeksu.
Praktika parodė, kad žmonės, varto-
jantys daugiau karbonhidratų, tokių
kaip tortai, sausainiai, balta duona,
cukrus, kukurūzų aliejus, dažniau
turi akių pakenkimus nei tie, kurie
stengiasi jų nenaudoti. Taip pat
mažiau vartokite gyvulinės kilmės
riebalų ir venkite cigarečių dūmų,
kad tinklainėje nepradėtų kauptis
laisvieji radikalai ir nesivystytų tin-
klainės makulopatija.

Pagerinti regėjimui svarbu ne tik
dieta, bet ir akių pratimai. Jie pade-
da atpalaiduoti ir sustiprinti akių
raumenis. Vienas iš pratimų yra žva-
kės stebėjimas. Žvakę pastatykite 90
cm atstumu akių lygyje. Įtemptai
žiūrėkite į liepsną 10 sekundžių, pas-
kui 30 sekundžių pailsėkite, uždengę
akis delnais. Paskui žiūrėkite į liep-
sną viena akimi, po to abiem, sukio-
dami galvą. Po kiekvieno karto pail-
sėkite. Kartokite pratimą iš pradžių,
žiūrėdami 10 sekundžių, paskui 20, o
vėliau 30. Kas savaitę ilginkite laiką
10 sekundžių, kol galėsite įdėmiai
žiūrėti vieną, dvi ar tris minutes.

Labai svarbu akims tinkamai
pailsėt. Jei dirbate su kompiuteriu,

kas pusvalandį leiskite akims pail-
sėti, o tuo pačiu jas ir pamankštin-
kite. Uždenkite akis delnais, neleis-
dami šviesai jų dirginti. Giliai kvė-
puokite, įkvėpdami pro nosį, lėtai
iškvėpkite. Lėtinkite kvėpavimo grei-
tį iki 4 kartų per minutę. Tęskite 3–4
minutes. Kitas atpalaiduojantis pra-
timas yra laikant pieštuką akių lygy-
je per ištiestą ranką ir sutelkiant
žvilgsnį kelioms sekundėms. Tada
žvilgsnį perkeliam į nosies galiuką.
Kartojame kelis kartus.

Atsiminkite, kad atliekant dar-
bus, kuriems reikia atidumo, pavyz-
džiui, skaitant būtinas geras ap-
švietimas. Atsisėskite taip, kad švie-
sa sklistų iš už jūsų kairiojo peties,
jeigu esate dešiniarankis, ir iš už jūsų
dešiniojo – jei esate kairiarankis.
Pradėkite skaityti laikraštį nuo
stambesnio šrifto.

Atsiradus regos sutrikimams,
kreipiamės į gydytoją, kai pablogėja
regėjimas, kai pradeda skaudėti akis,
kai pakinta vienos akies regėjimas.
Skubi gydytojo pagalba reikalinga,
kai staiga netekote regėjimo, kai re-
gėjimo praradimą lydi galvos skaus-
mas.

Mylėkime ir rūpinkimės akimis,
nes jos yra brangiausias mūsų turtas!

Paruošta pagal žurnalą ,,Natural
Health’’ ir knygą ,,Natūralūs kasdie-
ninių negalavimų gydymo būdai’’.

Atsakome į laikraščio skaitytojos
klausimą, kuri teiraujasi, ar dantų
rentgenogramos nėra pavojingos ir
kaip dažnai jas galima atlikti.

Dantų rentgenogramos yra sau-
gios. Jų metu gaunamas nedidelis
radiacijos kiekis. Daugumai žmonių
tikslinga atlikti rentgenogramą kas 2
metai, bet tai nusprendžia jūsų sto-
matologas. Atliekant dantų rentge-
nogramą, gaunama 5 kartus mažiau
spindulių nei atliekant mamogramą.

Rentgenogramos parodo jūsų
dantų bei šaknų būklę, žandikaulio ir
veido kaulų sandarą. Taip pat padeda
nustatyti dantenų stovį, galimus
absecus (pūlinius) ir atipinius da-
rinius.

Prieš atliekant dantų rentgenog-
ramas, turite pasakyti stomatologui
apie gaunamą radiacinę gydymą ir
apie prieš tai turėtas kitų organų
rentgenogramas.

Vis dažniau policijos pareigūnai
visoje šalyje tampa neatlygintinai
kraujo donorais. Į Kraujo donorystės
centro kvietimą bendradarbiauti
dalyvaujant akcijoje „Aš galiu išgel-
bėti gyvybę” atsiliepė Kėdainių ra-
jono policijos komisariato darbuoto-
jai. Birželio 27 d. jie dovanojo po 450
ml kraujo tiems, kuriems jo labiau-
siai reikia.

„Eismo įvykiuose tenka matyti
daug sužalotų žmonių, kuriems dėl
patirtų sužalojimų gyvybei išsaugoti
skubiai reikalingas kraujas. Tai ver-
čia susimąstyti ir pagalvoti, kad gal-
būt kada nors mano kraujas kažkam

suteiks vilties išgyventi – duodamas
kraują aš dovanoju gyvybę”, – teigė
Eismo priežiūros poskyrio viršinin-
kas Giedrius Čižinauskas.

Dovanodami rytojaus dieną ki-
tiems, donorai neabejojo šios akcijos
reikšmingumu. Kadangi jie atsisakė
piniginio atlyginimo, visų laukė ma-
lonios dovanėlės. Kraujo donorystės
centro darbuotojai teigė esantys dė-
kingi Kėdainių rajono policijos komi-
sariato darbuotojams už geranoriš-
kumą ir išreiškė viltį, kad ir ateityje
jie bus neabejingi ir dalyvaus tokiose
akcijose.

Delfi.lt

Policijos pareigūnai dovanoja kraują

Lauko kavinėse rūkyti neuždrausta
Seimas birželio 26 d. galutinai

apsisprendė dėl draudimo rūkyti lau-
ko kavinėse bei visose kitose lais-
valaikio praleidimo įstaigose. Seimas
priėmė liberalcentristų pataisą, siū-
lančią nevaryti rūkalių iš lauko ka-
vinių. Už balsavo 53 Seimo nariai,
prieš – 5, susilaikė 13 parlamentarų.

Tokiu būdu Seimas pakeitė anks-
čiau priimtą sprendimą, kada balsų
dauguma buvo nutarta drausti rūkyti

lauko kavinėse. Seimo Sveikatos
apsaugos komitetas birželio 25 d.
pareiškė, kad drausti rūkyti lauko
kavinėse yra dar per anksti. Anot
komiteto vadovo Antano Matulo,
visuomenė tokiam draudimui yra
neparuošta. Rūkyti kavinių ir resto-
ranų viduje Lietuvoje draudžiama jau
pusantrų metų – nuo 2007-ųjų pra-
džios.

Lrt.lt

Palangos kavinės laikosi švaros
Valstybinė maisto ir veterinarijos

tarnyba patikrinusi Klaipėdoje ir
Palangoje veikiančias kavines ir res-
toranus nustatė, jog dauguma yra
gerai pasirengusios poilsiautojų ant-
plūdžiui, praneša tarnyba.

Palangoje buvo surengta 90 pa-
tikrinimų, kai kuriose kavinėse rasta
pažeidimų, būdingų sezoninėms įmo-
nėms – kavinėse nesistemingai re-
gistruojami savikontrolės įrašai, lai-
ku neatliekami geriamojo vandens ir
maisto produktų laboratoriniai tyri-

mai, trūksta priemonių rankų ir
paviršių dezinfekavimui, pažeidžia-
mos produktų laikymo sąlygos, ne-
ženklinami pusgaminiai ir paga-
minti patiekalai, bloga produktų kil-
mės kontrolė.

Palangoje laikinai buvo sustab-
dyta vienos kavinės veikla, 7 įstai-
goms uždrausta tiekti produktus į
rinką, nubausta 10 asmenų. Klaipė-
doje, patikrinus 12 sezoninių kavinių
veiklą, grubių pažeidimų nerasta.

Delfi.lt
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,,Sauliau, Sauliau,
kam mane

persekioji?”
ALEKSAS VITKUS

Kai šių metų pradžioje popiežius Benediktas XVI paskelbė Šv. Pau-
liaus atminimui pašvęstus jubiliejinius metus, jie taip kalbėjo:
„Brangūs broliai ir seserys, taip kaip ir (Bažnyčios) pradžioje,

taip ir šiandien Kristui reikia pasirengusių aukotis apaštalų. Jam reikia
liudytojų ir kankinių kaip Šv. Paulius.” Tie jubiliejiniai metai prasidės šio
birželio mėnesio 28 d. ir tęsis iki 2009 m. birželio 29 d. Po tokios popie-
žiaus kalbos susirūpinau, nes pabijojau, kad tai gali nustelbti mums lietu-
viams brangią Šiluvos Mariją, kurios stebuklingo pasirodymo 400 metų
sukaktį taip pat švęsime šįmet. Supratęs, kad tai bus tik rugsėjo mėnesį,
nusiraminau.

Tie Šv. Pauliaus metai bus įvairiai švenčiami Romoje, ir, pagal popie-
žiaus pageidavimą, jie turėtų būti tinkamai paminėti ir vietinėse baž-
nyčiose, vienuolynuose ir visur kitur, kur būtų koks nors ryšys su Šv. Pau-
liumi. Čikagoje mes, lietuviai, tolimoje pietinėje Roseland apylinkėje turė-
jome Šv. Petro ir Povilo (Pauliaus) bažnyčią, įkurtą 1913 m., kuri, deja,
lietuviams jau nebepriklauso. Kiek teko sužinoti, po didžiųjų Šiluvos Ma-
rijos 400 metų sukakties minėjimų Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Le-
monte, irgi bus bandoma kokiu nors būdu prisiminti ir tą didįjį krikščio-
niškos vienybės apaštalą Paulių. Lietuviai birželio 29 d. mėgsta švęsti Pet-
rines, o tai juk irgi Šv. Petro ir Šv. Pauliaus diena.

Kas buvo tas popiežiaus minimas kaip veiksmingas, iškalbus krikščio-
nybės misionierius, pirmasis jos teologas, daug keliavęs apaštalas, daug
laiškų parašęs, šių dienų rašytojų patronas-globėjas? Jo laiškai romie-
čiams, korintiečiams, galatams, efeziečiams, filipiečiams, kolosiečiams,
tesalonikiečiams, žydams bei keli pastoraciniai asmeniniai laiškai juk yra
laikomi Šventojo Rašto Naujojo Testamento dalimi.

Istorikai sako, kad Sauliaus (rom. – Pauliaus) protėviai buvo kilę iš
Benjamino genties, gyveno šiaurinėje Galilėjoje, netoli Genezareto ežero.
Romėnams užėmus kraštą, jie persikėlė į dabartinės Turkijos vietovę Tar-
sus, ten praturtėjo ir net tapo Romos piliečiais. Saulius gimė toje fariziejų
žydų šeimoje gal ne daugiau kaip tik keli metai po Kristaus gimimo. Jam
buvo duotas pirmojo žydų karaliaus Sauliaus vardas, ir jis buvo ruošiamas
tapti žydų rabinu. Tėvas jį išsiuntė į Jeruzalės rabinų mokyklą. Jo moky-
tojai jam aiškino, kad naujasis Kristaus mokslas yra tik žydų religijos
sekta, kurią reikia išnaikinti. Taip jų paveiktas jis pritarė ir pirmojo krikš-
čionybės kankinio, diakono Šv. Stepono užmušimui akmenimis.

Gavęs iš vyriausiojo kunigo raštus Damasko sinagogoms, kad ten su-
tikus Kristaus mokslo sekėjus, jis juos suiminėtų ir gabentų į Jeruzalę pas
aukštuosius kunigus, kur jie būtų nubausti, Saulius išvyko į kelionę. Pri-
jojus netoli Damasko, jį staiga apšvietė šviesa, ir pasigirdo balsas: „Sau-
liau, Sauliau”, kam mane persekioji?” Po trijų dienų, atgavęs regėjimą,
Saulius priėmė krikštą, pasivadino romėnišku Pauliaus vardu ir pradėjo
skelbti Kristaus mokslą.

Pradžioje Paulius mokė Damaske. Jo apaštalavimas sukėlė vietinių
žydų nepasitenkinimą. Laikytas senosios žydų religijos išdaviku, jis turėjo
iš ten bėgti. Paulius skelbė Kristaus mokslą ne vien žydams, bet ir žydų
vadinamiems pagonims tokiems kaip graikai ir kiti. Po trejų metų darbo
Paulius atvyko į Jeruzalę. Iš kur, žydų grasinamas mirtimi, ir vėl turėjo
bėgti. Grįžęs į savo gimtąjį miestą Tarsus, jis ir toliau aiškino Kristaus
mokslą. Persikėlęs į Antiochiją (Sirija) savo energingu naujos religijos pla-
tinimu Paulius atkreipė vietinės valdžios dėmesį. Pauliaus sekėjai buvo
pagaliau suprasti ne kaip tik dar kitokia žydų tikėjimo sekta, bet tapo ži-
nomi kaip krikščionys. Sakoma, kad Paulius, Romos pilietis, gimimu – žy-
das, intelektu – graikas, buvo pirmas tikras krikščionis, pilnai supratęs
Kristaus teologijos sistemą.

Antiochijos bendruomenės vadovai kartu su Pauliumi 49 m. po Kr. at-
vyko į Jeruzalę išspręsti labai kontroversišką to laiko klausimą: „Ar gali
pagonys būti priimti į krikščionišką bendruomenę pirmiau netapę Judaiz-
mo ir Mozės įstatymo sekėjais?” Po ilgų ginčų buvo prieita prie išvados, kad
tai yra leistina, taip išvengiant naujosios bažnyčios skilimo (schizmos).

Negalėdamas aplankyti visų savo įsteigtų naujų krikščioniškų bend-
ruomenių, Paulius pradėjo joms siųsti laiškus, aiškinančius naująjį tikėji-
mą. Jo laiškai tesalonikiečiams ir galatams, daugelio istorikų nuomone, ir
buvo patys pirmieji Naujojo Testamento raštai, pasirodę dar anksčiau už
keturis pagrindinius Morkaus ir kitų trijų evangelistų Jėzaus gyvenimo
aprašymus.

Per savo gyvenimą ir apaštalavimą Šv. Paulius atliko tris misines ke-
liones. Jo laiškai yra patys seniausieji naujos Bažnyčios gyvenimo doku-
mentai, iš kurių sužinome apie ankstyvosios Bažnyčios tikėjimą, apie jos
mokymo ir hierarchijos vystymąsi. Jie stebina dvasinio turinio turtingu-
mu ir įvairiapusiška informacija. O jo Korinte rašytas laiškas romiečiams
yra žymiausias iš visų jo laiškų. Jame jis išdėsto teologinę doktriną apie
Dievo išganymo planą per Kristaus auką ir skirtumą tarp senojo Mozės
įstatymo ir Kristaus atpirkimo.

Iš Apaštalų darbų knygos, kurią parašė nuolatinis Pauliaus palydovas
evangelistas Lukas, galima matyti, kad Paulius buvo suimtas po jo priešų
sukeltų riaušių Jeruzalėje, nuvežtas į Romą ir ten imperatoriaus Nerono
įsakymu nuteistas mirties bausme, kuri jam, kaip Romos piliečiui, grei-
čiausiai buvo įvykdyta nukertant galvą. Tai galėjo būti apie 60 metų po
Kristaus gimimo. Bažnyčia neteko savo ankstyviausio ir geriausio jos atsi-
radimo liudytojo.

ŽODŽIO LAISVĖS APKASUOSE
KÊSTUTIS GIRNIUS

Lietuvos teismai atmetė ben-
drovės ,,M2 Invest”, kuri siekia nu-
griauti ,,Lietuvos” kino teatrą, skun-
dą dėl vardo sumenkinimo ir VSD ge-
neralinio direktoriaus pavaduotojo
Dariaus Jurgelevičiaus skundą dėl
garbės bei orumo pažeidimo. Skundų
patenkinimas būtų ne tik nutildęs
,,M2 Invest” ir D. Jurgelevičiaus kri-
tikus, bet ir sukūręs pavojingus žo-
džio laisvę ribojančius atvejus. Teis-
mams patenkinus ieškinius, žmonės
jaustų spaudimą tylėti arba steng-
tųsi apsidrausti, savo viešai reiškia-
mas kritines pastabas švelnindami
įvairiausiomis išlygomis.

Abiem atvejais ieškovas buvo ne
valdžia, bet privati bendrovė ir pa-
prastas pilietis (nors D. Jurgelevičius
yra valdžios tarnautojas).

Tai nerimą keliantis reiškinys. Ir
ne tik Lietuvoje. Verslininkai ir kiti
įtakingi, pasiturintys asmenys vis
dažniau kreipiasi į teismus, neva gin-
dami savo garbę, orumą ar vardą, o iš
tiesų siekdami nutildyti savo kriti-
kus. Jie laimi net pralaimėję bylą, nes
kritikai verčiami bylinėtis, samdytis
advokatus, gaišti laiką ir gali skirti ri-
botas lėšas. Kiti potencialūs kritikai
yra atbaidomi.

Dažnai skundai būna menkaver-
čiai, be rimtesnio pagrindo. Antai
,,M2 Invest” apkaltino paveldosau-
gininkę Jūratę Markevičienę dėl ben-
drovės reputacijos sumenkinimo, nes
per Lietuvos radijo laidą J. Marke-
vičienė kritiškai pasisakė dėl bendro-
vės veiklos. Vilniaus miesto 1-asis
apylinkės teismas nurodė, kad
,,reikšti nuomonę apie būtinumą iš-
saugoti miesto kultūrinį bei architek-
tūrinį paveldą ir taip ginti viešąjį
interesą atsakovei suteikia Konsti-
tucija ir Visuomenės informavimo
įstatymas”. Tiesa, nutarimas dar gali
būti skundžiamas.

Na, o Vilniaus miesto 3-iasis apy-
linkės teismas atmetė D. Jurgelevi-
čiaus skundą dėl garbės ir orumo.
Aukštas valstybės pareigūnas beveik
metus bylinėjosi su žurnalistais dėl
straipsnių ir komentarų, susijusių su
VSD karininko Vytauto Pociūno žū-
ties aplinkybėmis ir priežastimis.
Teismas nurodė, kad žurnalistų teigi-
niai nepažeidė D. Jurgelevičiaus, kaip
viešo asmens, teisių, ,,dauguma teigi-
nių yra nuomonės, o nuomonei netai-
kytinas tiesos kriterijus”.

Lietuvos teismai tebenagrinėja
,,Dujotekanos” mėginimą baudžia-
mojon atsakomybėn patraukti parla-
mentarą Algimantą Matulevičių už
šmeižtą, nes jo vadovaujamo NSKG
komiteto tyrime minimi įtartini ,,Du-
jotekanos” ryšiai. Bendrovės advoka-
tai nurodo, kad jokie teismai tokių
ryšių nenustatė.

,,Dujotekanos” advokatų logika
stulbina. Esą negalima kalbėti apie

Rusijos slaptųjų tarnybų keliamus
pavojus, iki kol teismai nepriima tai
patvirtinančio sprendimo. Jei teis-
mas nepriima sprendimo, tai esą
pavojaus nėra arba bent negalima
apie jį viešai kalbėti. Atseit nuo teis-
mų veiksmingumo priklauso depu-
tatų ir viso Seimo teisė pasisakyti
gyvybiškai svarbiais klausimais.

Nesunku įsivaizduoti, kokį po-
veikį turėtų šios logikos platesnis tai-
kymas. Kol teismas nenuteisia poli-
tiko už kyšininkavimą, nebūtų gali-
ma kalbėti apie jo korumpuotumą.
Arba apie ,,Draugystės” viešbučio ar
,,Alitos” privatizavimo peripetijas, Dar-
bo partijos finansinius sukačiavi-
mus. Bet negalime laukti, kad priva-
tus asmuo atliktų teismo darbą. Jo iš-
raiškos laisvė neturėtų tapti teismų
įkaite.

Atsargus žurnalistas, politikas ar
visuomenės veikėjas neskubės vadin-
ti politiko kyšininku, bet kalbės apie
,,įtariamą” ar ,,tiriamą” kyšininkavi-
mą. Bet net jei kategoriškiau pasisa-
kytų, jis neturėtų būti tampomas po
teismus.

Ne tik Lietuvoje piktnaudžiauja-
ma teismais, keliamos bylos dėl
šmeižto, garbės ar orumo pažeidimų,
siekiant nuslopinti žodžio laisvę.
Antai, kai anglų kalba leidžiamas
,,Kyiv Post” paskelbė straipsnį apie
Kijevo miesto savivaldybes pastangas
pasiglemžti žemės plotus, jas palygin-
damas su vieno turtingiausių Ukrai-
nos pramonininkų Rinat Akhmetov
veiksmais, šis iškėlė bylą laikraščiui
ne Ukrainoje, bet Didžiojoje Britani-
joje, kur lengviau laimėti bylas dėl
šmeižto ir kur laikraštį skaito tik šim-
tas gyventojų. R. Akhmetov bylą lai-
mėjo, laikraštis paskelbė atsiprašymą.

R. Akhmetov Anglijoje laimėjo ir
kitą bylą – prieš interneto žinių por-
talą ,,Obozrevatel”, nors portalas
anglų kalba nespausdina jokios me-
džiagos, neturi skyriaus Anglijoje. R.
Akhmetov net nebuvo priešinamasi,
nes advokatų išlaidos paprastai virši-
ja 200 tūkst. dolerių.

Neseniai Indonezijos konstituci-
nis teismas nurodė įtakingam Ameri-
kos savaitraščiui ,,Time” mokėti 100
mln. dolerių baudą, nes šis apkaltino
buvusio diktatoriaus Suhart šeimą
korupcija. Šitoks teisinis turizmas –
bylų kėlimas šalyse, kurių teisinė sis-
tema suteikia didžiausias galimybes
laimėti, nėra džiuginantis globali-
zacijos reiškinys.

Lietuvoje žodžio laisvės gynimą
apsunkina pati Konstitucija.

Konstitucijos 25 straipsnyje sa-
koma, kad ,,laisvė reikšti įsitikini-
mus, gauti ir skleisti informaciją ne-
gali būti ribojama kitaip, kaip tik
įstatymu, jei tai būtina apsaugoti
žmogaus sveikatai, garbei ir orumui,
privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti
konstitucinei santvarkai”. Ten pat
pabrėžiama, kad žodžio laisvė nesu-
derinama su nusikalstamais veiks-
mais, kaip šmeižtu ir klaidinga infor-
macija. Be to, 62 straispnyje nurodo-
ma, kad deputatas ,,už asmens įžei-
dimą ar šmeižtą gali būti traukiamas
baudžiamojon atsakomybėn bendrąja
tvarka”.

Teoriškai lengviausias sprendi-
mas būtų Konstitucijos pataisos,
kurios besąlygiškai gintų išraiškos
laisvę. Bet praktiškai neįmanoma pa-
taisyti Konstitucijos. Tikroviškesnė
galimybė – Seimas pataiso įstatymus,
smarkiai apribodamas galimybę kelti
bylas dėl garbės ir orumo pažeidimo,
šmeižto ir klaidingos informacijos.

,,Veidas”

Teoriškai lengviausias
sprendimas būtų Konstitu-
cijos pataisos, bet praktiškai
tai neįmanoma. Tikroviš-
kesnė galimybė – Seimas
pataiso įstatymus, smarkiai
apribodamas galimybę kelti
bylas dėl garbės ir orumo
pažeidimo, šmeižto ir klai-
dingos informacijos.
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ALGIMANTAS S. GEÇYS

Prisilaikant JAV LB įstatų, lygiai
po vienerių metų, š. m. birželio 8 d.
Philadelphia LB apylinkės valdyba
Šv. Andriejaus parapijos salėje su-
šaukė metinį apylinkės narių susi-
rinkimą. Dalyvaujant 47 asmenims,
susirinkimui pirmininkavo valdybos
ko-pirmininkai Roma Krušinskienė
ir Virgus Volertas, sekretoriavo Eglė
Garalevičienė. Prieš metus vykusia-
me susirinkime išrinkus LB apylin-
kės valdybą, šis susirinkimas apsiri-
bojo vien tik atliktų darbų ataskaita,
pranešimu apie bendruomeninių ins-

titucijų finansinę padėtį (be atliktos
revizijos!) ir veiklos planavimu ki-
tiems metams. Jei pereitų metų susi-
rinkimas renkant apylinkės vadovy-
bę galėjo būti apibūdintas kaip aud-
ringas, šių metų susirinkimas dėl
svarstytų ,,Bendruomenės Balso” ir
V. Krėvės lituanistinės mokyklos
klausimų laikytinas neįprastai gyvu.
Susirinkime paliesti klausimai keletą
savaičių buvo plačiai diskutuoti in-
ternete ir telefoniniuose pokalbiuose.
Tai dar vienas įrodymas, kad LB
veikla yra aktuali.

Taupant laiką, buvo pasiūlyta
pereitų metų metinio susirinkimo
protokolo neskaityti. Pritarta vien-
balsiai. Vis dėlto peršasi mintis, kad
perskaityti protokolą būtinai reikėjo,
ypač kad pereitų metų susirinkimo
LB apylinkės vadovybės rinkimų
klausimas atsidūrė JAV LB Garbės
teisme. Gerai, kad kalbėjusi R. Kru-
šinskienė dalyvius supažindino su
Garbės teismo sprendimu. Teismas
priėmė sprendimą, kad metinio susi-
rinkimo metu priimti nutarimai rink-
ti pirmininką ir balsuoti už pateiktą
sąrašą atitiko LB įstatų pažymai, tei-
giančiai, kad ,,JAV LB apylinkės vy-
riausias organas yra JAV LB apylin-
kės susirinkimas”. Dėl skundo teikė-
jos reikalavimo, kad būtų atšaukti spau-

doje išspausdinti pareiškimai jos as-
mens atžvilgiu, Garbės teismas kons-
tatavo, kad asmuo, pasiūlęs savo kan-
didatūrą į valdžios organą, savo ruož-
tu atveria save visuomenės kritikai.

Per metus LB apylinkės valdyba
surengė Lietuvos nepriklausomybės
švenčių minėjimą, Šv. Andriejaus
parapijoje paminėjo Baisiojo Birželio
tragiškąją sukaktį, J. ir L. Kazlauskų
koncertu paminėjo Lietuvių Fondo
45-rių metų sukaktį, surengė Jurgi-
tos Šeduikytės koncertą, prisidėjo
prie Pennsylvania vykusiose praty-
bose dalyvusių Lietuvos karių sava-
norių sutikimo, buvo atsakinga už

,,Bendruomenės Balso” ir V. Krėvės
lituanistinės mokyklos veiklą. Apy-
linkės valdybos iždininkė Daina Kri-
vickaitė pranešė, kad ižde turima
16,935.00 dol. suma, tačiau iki šiol
dar nėra atsiskaityta su LB Krašto
valdyba už Vasario 16/ Kovo 11
aukas, tad ižde esanti suma sumažės
iki maždaug 14,000.00 dol.

,,Bendruomenės Balso” ir
V. Krėvės lit. mokyklos reikalai

,,Bendruomenės Balso” koordi-
natorė Julija Dantienė pranešė, kad
yra nusprendusi po 22 vadovavimo
redakciniam kolektyvui metų trauk-
tis iš pareigų. Ji dirbs iki š. m. rug-
pjūčio 24 d., kada baigiasi pasirašyta
sutartis su WNWR radijo stotimi. No-
rą pasitraukti jai yra pareiškusios ir
kai kurios radijo pusvalandžio redak-
torės. Jaučiama, kad yra stipriai su-
mažėjęs valandėlės klausomumas, o
su juo ir finansinė parama radijo pro-
gramai. ,,Bendruomenės Balso” iždi-
ninkas Gediminas Dragūnas pranešė,
jog ižde turima 3,475.00 dol. Šios su-
mos turėtų pakakti iki sutarties su
radijo stotimi pabaigos. Šiais metais
,,Bendruomenės Balsas” sulaukė
stambių palūkanų iš Janės Kaulinie-
nės vyro atminčiai įkurtos sąskaitos,

Lietuvių Fondo ir per Maksiminą
Karašką gautos 1,000.00 dol. Karaš-
kų šeimos aukos. Susirinkimas atsi-
sakė priimti sprendimą, kuriuo būtų
nutraukta 55 metus LB apylinkės
globoje veikusi savaitinė radijo pro-
grama. Išrinkta komisija (Jūratė
Stirbienė, Teresė Gečienė ir Antanas
Krušinskas), kuriai pavesta ištirti
radijo pusvalandžio klausomumą,
visuomeninės paramos programai
išlaikyti galimybes bei ieškoti naujų
redaktorių.

V. Krėvės lituanistinės mokyklos
vedėja Jūratė Vrubliauskienė prane-
šė, kad mokyklą šiais metais baigė
vienas mokinys – Saulius Gečas. Šiuo
metu mokykloje mokosi 15 vaikų, o
ateinančiais metais jų skaičius turėtų
padidėti. Kitiems mokslo metams jau
yra užsiregistravusių naujų mokinių.
Šiais mokslo metais buvo suremon-
tuotos mokyklos patalpos. Mokyklos
ižde, kurį tvarko dr. Gintarė Gečytė–
Akerley, yra 19,450.00 dol. (Gautas a.
a. Juozo Kalinausko mokyklai skirtas
10,000.00 dol. palikimas.) Vedėja pra-
nešė, kad nuo kitų metų mokykla ne-
besivadovaus JAV LB Švietimo tary-
bos mokymo gairėmis, bet remsis
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento (TMIDo) mokykloms pateik-
ta programa. Vedėja taip pat pareiš-
kė, kad mokykloje toliau nebus mo-
komasi iš ,,morališkai pasenusių”,
Chicagoje išleistų mokyklinių vado-
vėlių.

Nereikia aiškinti, jog susirinki-
mo dalyviai J. Vrubliauskienės pa-
reiškimus suprato kaip nusiteikimą
ignoruoti JAV LB Švietimo tarybą, o
pasisakymą dėl jos darbuotojų pa-
ruoštų vadovėlių palaikė ,,antrosios
bangos” autorių – švietėjų nepagrįsta
kritika. Nejaugi daugiau kaip pus-
šimtį metų gyvuojanti JAV LB Švieti-
mo taryba vaikus mokino iš amoralių
vadovėlių, kuriuos parašė abejotinos
moralės asmenys? Į susirinkime daly-
vavusio JAV LB Krašto valdybos
pirm. Vyto Maciūno (jis priklauso
Philadelphia LB apylinkei!) klau-
simą, kuo iš esmės skiriasi TMIDo ir
JAV LB Švietimo tarybos paruoštos

švietimo gairės, vedėja atsakyti nepa-
jėgė. A. Gečys priminė, kad daugiau
kaip prieš pusšimtį metų įkurta V.
Krėvės mokykla visada veikė JAV LB
Švietimo tarybos žinioje ir Philadel-
phia LB apylinkės valdybos globoje.
TMIDo veikla apima ne tik lietuvių
išeiviją, bet ir Lietuvos mažumas:
lenkus, karaimus, čigonus ir kt.,
TMIDas programų nekuria ir vado-
vėlių neleidžia.

Susirinkime gyvai reiškėsi Rimas
Gedeika, Saulius Garalevičius, Vy-
tautas Volertas, Teresė Gečienė, Vita-
lija Dunčienė, Aldona Page, Danutė
Surdėnienė ir kt.

Susirinkimo pabaigoje LB vado-
vai norėjo sužinoti, kokių renginių vi-
suomenė pageidauja. Tikimasi atei-
nančiais metais Philadelphia sulauk-
ti keleto meno grupių iš Lietuvos.
Bus organizuojamas lietuviškų filmų
rodymas. Buvo pasiūlyta ištirti ga-
limybę Philadelphia apylinkėje su-
rengti Jonines. Pageidauta, kad LB
apylinkės valdyba atgaivintų soli-
darumo įnašų rinkimą ir LB nario
kortelių, teikiančių galimybių nusi-
pirkti pigiau bilietus renginiuose
išdavimą. Susirinkimas baigtas ,,Lie-
tuva brangi”.

Mirė žmogus išsaugojęs
Šv. Andriejaus parapiją

Š. m. birželio 4 d. mirė prel. Tho-
mas J. Hilferty, žmogus prieš 17 me-
tų išgelbėjęs Šv. Andriejaus lietuvių
parapiją nuo Philadelphia arkivysku-
pijos suplanuoto parapijos uždarymo.
Tuo metu jis buvo vienas iš penkių
arkivyskupijos rajoninių vikarų, at-
sakingų už parapijų veiklos priežiū-
rą. Gavęs nutarimą uždaryti Šv.
Andriejaus parapiją, prel. Hilferty
ėmėsi jam patikėto uždavinio. Tuo
metu lietuvio klebono parapija jau
neturėjo, tad prel. Hilferty siekdamas
ramaus bažnyčios uždarymo susiti-
kinėjo su parapijos komitetu, kuriam
sumaniai vadovavo Renata Baraitė-
Kučienė. Bažnyčia dar kuriam laikui
buvo laikoma atdara ir sekmadieniais
prel. Hilferty Nukelta į 9 psl.

Gyvas Philadelphia LB
apylinkės metinis susirinkimas

Šv. Andriejaus Philadelphia lietuvių parapijai švenčiant 75 metų nuo
įsteigimo sukaktį, su prel. Thomas Hilferty sveikinasi LR generalinis kon-
sulas New York dr. Petras Anusas. Iš k. į d. dr. Petras Anusas, prel. Thomas
Hilferty ir Algimantas Gečys. Sėdi prel. Francis Statkus, buvęs Philadelphia
arkivyskupijos kancleris.

Švenčiant Šv. Andriejaus Philadelphia lietuvių parapijos 75 metų nuo
įsteigimo sukaktį, šv. Mišių pradžios procesiją pasitinka tautiniais rūbais
pasipuošusios parapijietės. Pirmas prel. Thomas Hilferty, už jo Šv. Jurgio
lietuvių parapijos klebonas prel. Juozas Anderlonis ir Šv. Andriejaus para-
pijos steigėjų sūnus kun. Danielius Staniškis.

Nuotraukos iš parapijos archyvo.
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LR Užsienio reikalų ministras kvietė mylėti
Lietuvą tokią, kokia ji yra

Atkelta iš 1 psl. Valdemaru
Sarapinu, LR Vyriausybės kancleriu;
Mindaugu Jurkynu, LR ministro pir-
mininko patarėju; LR ambasadoriumi
JAV Andriumi Brūzga ir LR gen. kon-
sulu Čikagoje Arvydu Daunoravičiu-
mi). Susitikimas įvyko š. m. birželio
29 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont.

Gal dėl tikrai susikaupusių, išei-
viją tiesiogiai liečiančių problemų ar
dėl paprasto fakto, jog aukšti LR Vy-
riausybės pareigūnai ne taip dažnai
aplanko Amerikos išeivius, susitiki-
mas su LR užsienio reikalų ministru
ir jį lydėjusiais aukštais pareigūnais
buvo emocionalus, atviras, vietomis
kaltinantis, išsakęs susirinkusiųjų
nepasitenkinimą priimamais įstaty-
mais, vykdoma vidaus politika, susi-
rūpinimą, kaip ir kuria linkme Lietu-
va toliau suks savo politiką tiek išei-
vijoje gyvenančių lietuvių, tiek vidaus
bei užsienio politikos atžvilgiu.

Tikimasi, jog dviguba
LR pilietybe džiaugsis ir

JAV lietuviai

Žinoma, vienas iš svarbiausių
klausimų, kuris rūpėjo PLC susirin-
kusiems, buvo dvigubos pilietybės
klausimas. LR Užsienio reikalų mi-
nistras pradėjo džiugia gaida — šią
savaitę, liepos 1 d., LR Seimas svars-
tys pilietybės klausimą ir, ministro
teigimu, gali būti, jog tą pačią dieną
siūlomas naujas pilietybės projektas
bus ir priimtas. P. Vaitiekūno įsitiki-
nimu, jis bus geresnis už tą, kuris yra
dabar, su daugeliu išimčių. Ir gal jis
nebus pakankamai geras, tačiau tuo
įstatymo keitimas nesibaigs. ,,Jeigu
turėsime pakankamai išminties ir
valios, pakeisime šiuo metu egzistuo-
jantį įstatymą, kuris, mano nuomone,
neatitinka šiandienos reikalavimų”, –
kalbėjo užsienio reikalų ministras.

LR ambasadorė specialiems rei-
kalams Violeta Matulaitė išsamiau
supažindino su siūlomu nauju piliety-
bės projektu. Jis numato 7 žmonių
grupes arba 7 atvejus, kurie suteiks,
nekeičiant LR Konstitucijos, galimy-
bę lietuviams turėti dvigubą piliety-
bę. Pirmajai grupei priklauso poli-
tiniai tremtiniai bei kaliniai bei jų
trijų kartų palikuonys. Antroji grupė
— per sovietinės okupacijos laiko-
tarpį iš Lietuvos pasitraukę asmenys
bei trijų kartų jų palikuonys (tai tie
žmonės, kurie iš Lietuvos išvyko dėl
politinių priežasčių nuo 1940 iki 1990
metų). Trečioji grupė – valstybėse, su
kuriomis Lietuva turi sieną, tradi-
ciškai gyvenantys lietuviai (tai lietu-
viškos salelės Lenkijoje, Baltarusijoje
ir Kaliningrado srityje). Į ketvirtąją
grupę įeina lietuvių piliečių vaikai,
nesvarbu, kur jie gimę, arba jei vie-

nas iš tėvų yra LR pilietis. Penktąją
grupę sudaro tie asmenys, kuriems
LR pilietybė yra suteikiama LR prezi-
dento dekretu už tam tikrus nuopel-
nus Lietuvai. Naujas atvejis – tai lie-
tuviai, kurie gyvena valstybėje, su
kuria Lietuva būtų pasirašiusi dvigu-
bos pilietybės sutartį (tiesa, kol kas
tokios valstybės ar sutarties nėra,
nors toks teisinis aktas yra numaty-
tas). Ir paskutiniąją grupę sudaro
piliečiai, kurie yra įgiję ES ir NATO
šalių narių pilietybę (į ją, žinoma,
įeina ir lietuviai, gyvenantys JAV).

Seimas yra mūsų pačių
veidrodis

Vaitiekūnas pritarė išeivijos no-
rui turėti galimybę iškelti savo kandi-
datą į LR Seimą. Kol kas Seimas su
tuo nesutinka. Čia, anot jo, ir jis
kreipėsi į neseniai Amerikoje suorga-
nizuotos peticijos dėl dvigubos pilie-
tybės įteisinimo komiteto narius,
dalyvavusius susitikime, reikėtų nau-
jos politinės peticijos bei politinės
pastangos. Galbūt šis būsimas įstaty-
mas būtų padėjęs LR užsienio reikalų
ministrui tinkamiau ir diplomatiš-
kiau atsakyti į Loretos Laureikytės
kaltinimą, kuriuo ji apgailestavo dėl
akivaizdaus inteligentijos, kaimo ir
kitų socialinių grupių skurdo Lie-
tuvoje, valdžioje sėdintiems žmo-
nėms, jos nuomone, išsidalinus, išsi-
pirkus Lietuvą. Į tai P. Vaitiekūnas
atsakė, jog Seimo niekas nenuleido
ant virvutės iš viršaus, jį išsirinkome
mes patys, pagal savo sąžinę, savo
supratimą. ,,Seimas yra mūsų pačių
atspindys, – įsitikinęs užsienio rei-
kalų ministras. – Valdžia Lietuvoje

nėra nuleista okupanto, ji – demok-
ratiškai išrinkta. Lietuva patyrė oku-
panto priespaudą ir tos 50 metų pa-
sekmės yra kur kas skaudesnės nei
galvota. Žmonės, mąstymas, suprati-
mas nepasikeitė.”

Šios dienos rūpesčiai: darbo
jėga, bevizis režimas

Teisininkas iš Lietuvos Adomas
Sudeika bandė pakeisti įkaitusį orą ir
žžsienio reikalų ministro dėmesį
atkreipė į keletą dalykų: darbo jėgos
(kokios?) trūkumą Lietuvoje, bevizį
režimą ir Lietuvoje stiprėjančią nu-
siteikimo prieš visa, kas amerikietiš-
ka, ar pačią Ameriką problemą. Nors
Vaitiekūnas teigiamai vertino lietu-
vių, ypač jaunų, emigravimą, saky-
damas, jog jie į Lietuvą sugrįžta su
nauja ir reikšminga šaliai patirtimi,
jis apgailestavo, jog kol kas tokių sug-
rįžtančių nėra daug. Lietuvai trūksta
tiek aukštos kvalifikacijos darbuoto-
jų, tiek ir paprastesniuose darbuose
dirbančių: prie kasos aparatų, staty-
bose ir t. t.

Į pokalbį įsijungęs LR ambasado-
rius JAV A. Brūzga sakė, jog apie
bevizį režimą bus kalbama ir šios de-
legacijos apsilankymo Washington,
DC metu. ,,Norime nei mažiau, nei
daugiau, o būti lygiaverčiai su kito-
mis ES narėmis”, – apie Lietuvos
ryžtą toliau siekti bevizio režimo su
JAV teigė ambasadorius. Anot jo, yra
padaryta labai daug: pasirašytas
memorandumas, kuriuo Lietuva įsi-
pareigojo užtikrinti saugumą Lie-
tuvoje, baigtos svarstyti dvi sutartys
su Amerika, kurios ir bus pagrindas
tam beviziui režimui. A. Brūzgos

paskaičiavimais, visa teisinė bazė
turėtų būti baigta formuoti iki šio
rudens. Spalio pradžioje įvyks dar
viena JAV vykdoma šalių kandidačių
patikra. ,,Jei mūsų pasiruošimas ati-
tiks reikalavimus, tikimės, jog Lie-
tuva bus pakviesta į bevizio režimo
programą. Vis dėlto problema yra
didesnė. Nesame užtikrinti, kad iki
metų pabaigos nebus griežtinamos
sąlygos, kad nebus priimta naujų
nutarimų JAV Kongrese, o gal apskri-
tai tas bevizis režimas bus dar labiau
suvaržytas ar net nutrauktas”, –
abejones išsakė A. Brūzga.

Santykiai su Rusija geri,
bet neturiningi

Dr. Tomas Remeikis domėjosi da-
bartiniais Lietuvos ir Rusijos san-
tykiais. ,,Santykiai geri, bet nelabai
turiningi”, — taip trumpai dabartinę
padėtį apibūdino P. Vaitiekūnas. Ru-
sija yra didelė ir galinga valstybė, ir
Lietuva mažai ką gali pasiūlyti. Prieš
porą metų, savo kadencijos pradžioje
jis buvo susitikęs su Rusijos užsienio
reikalų ministru Sergei Lavrov ir
nuvežė jam daugiau nei 20 pasiūlymų
bendradarbiauti. Susitikimas buvo
geranoriškas, tačiau kokių nors rea-
lių darbų neįvyko. ,,Esame ES ir
NATO nariai ir išnaudojame tas or-
ganizacijas, spręsdami savo ir visos
Europos santykius su Rusija. Turime
priartinti Rusiją arčiau Europos, ne
atstumti ją, bet pritraukti arčiau
Europos. Rusija yra reikalinga Euro-
pai, bet ir Europa yra reikalinga Ru-
sijai”, – įsitikinęs užsienio reikalų mi-
nistras. Jo nuomone, Lietuva čia vai-
dina svarbų vaidmenį. ,,Beje, – pri-
dūrė jis, – reikia nepamiršti, jog su
Rusija reikia ne tik verslą vesti, bet ir
laimėti šią šalį Vakarų civilizacijai,
neturime jos atiduoti Azijai.”

Paskutinį žodį susitikimo pa-
baigoje taręs LR Užsienio reikalų mi-
nistras P. Vaitiekūnas sakė, jog emi-
gracijos nesustabdysime, vienintelė
galimybė laimėti – pagerinti eko-
nomiką ir pakelti pragyvenimo lygį.
,,Lengva mylėti gražius, galingus ir
turtingus, kaip Amerika, – sakė jis. –
Mylėkime Lietuvą, kuri tokia dar
nėra, bet mūsų meilės ir tikėjimo
dėka gali tokia tapti.”

Šią savaitę skaitykite P. Vaitie-
kūno atsakymus į išeivijos žiniasklai-
dos klausimus.

Su užsienio reikalų ministru P. Vaitiekūnu į PLC didžiąją salę susirinko gausus lietuvių būrys.
Dalios Kavaliauskienės nuotr.

LR Užsienio reikalų ministrą lydėję aukšti pareigūnai (iš kairės): LR ambasadorius JAV Andrius Brūzga, LR Vy-
riausybės kancleris Valdemaras Sarapinas, ambasadorė specialiems reikalams Violeta Matulaitė, LR ministro
pirmininko patarėjas Mindaugas Jurkynas ir LR gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius.
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Vilnius, birželio 30 d. (Delfi.lt) –
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) tei-
gia, kad jau atstatyta dauguma už-
sienio interneto įsilaužėlių per pasta-
rąsias dienas sugadintų lietuviškų in-
terneto svetainių. Tačiau informaci-
jos, iš kurios šalies vyko puolimai,
RRT kol kas neturi ir abejoja, ar ją iš
viso pavyks gauti.

,,Neveikia tik kai kurios svetai-
nės, turinčios sudėtingesnes siste-
mas, pavyzdžiui, Socialdemokratų
partijos ar Palangos savivaldybės sve-
tainės”, – sakė Ryšių reguliavimo tar-
nybos Tinklų ir informacijos saugu-
mo skyriaus vyriausiasis specialistas
Sigitas Jurkevičius.

Interneto įsilaužėliai iš užsienio
šalių per kelias pastarąsias dienas įsi-
brovė ir buvusios Sovietų Sąjungos
simboliais ,,papuošė” daugiau nei 300
lietuviškų tinklalapių – tuos, kurie
turėjo mažiausią apsaugą.

,,Nustatėme, kad puolimai vyk-
dyti iš serverių, esančių Vokietijoje.
Todėl kreipėmės į kolegas šioje šalyje
prašydami pateikti daugiau duome-
nų”, – teigė S. Jurkevičius.

Svarbiausių šalies įstaigų – Sei-
mo, Vyriausybės, prezidentūros –
svetainių veikla nesutriko. Tai vienas
didžiausių įvykių lietuviškoje inter-
neto erdvėje.

Vilnius, birželio 30 d. (Delfi.lt) –
Sekmadienį Austrijos sostinėje Vie-
noje paaiškėjo naujasis Europos fut-
bolo karalius. Įspūdingu stiliumi įvei-
kę vokiečius Ispanijos futbolininkai
po 44 metų pertraukos vėl tapo stip-
riausia Senojo žemyno rinktine. Per-
galingą įvartį 33 minutę pelnė Fer-
nando Torres.

Rungtynes kiek aktyviau ir sėk-
mingiau pradėjo Vokietijos futboli-
ninkai. Jie iškart po teisėjo iš Italijos
Roberto Rosetti švilpuko metėsi į is-

panų aikštės pusę ir prispaudė var-
žovus prie jų vartų. Vis tik pavojin-
gesnių akimirkų Joachim Loew auk-
lėtiniams per pirmas 10 minučių ne-
pavyko sukurti, o ispanai tvarkingai
gynėsi.

Ispanijos futbolininkai Europos
futbolo čempionatų finale žaidė tre-
čią kartą. Paskutinį kartą Senojo že-
myno futbolo čempionato finale is-
panai žaidė 1984 metais, tačiau 0:2
pralaimėjo turnyro šeimininkei Pran-
cūzijai.

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

Rinktinės treneris L. Aragones – ant ispanų futbolininkų rankų. SCANPIX nuotr.

Ar išsaugosime Kuršiû nerijâ
ateinançioms kartoms?

Atstatomos uñsienio îsibrovèliû
sugadintos svetainès

Emigruoti nori kas penktas lietuvis

Ispanai iškovojo Europos
çempionato karùnâ

Praėjusią savaitę prezidentas
Valdas Adamkus susikvietė įvairių
valstybės įstaigų atstovus ir pabandė
išsiaiškinti, kas kliudo išsaugoti ne-
pakartojamą Kuršių nerijos gamtą
ateities kartoms, kas nutiko, jei
UNESCO priversta siųsti pavojaus
ženklus, jog jos saugomoje teritorijoje
vyksta negeri dalykai.

Nors po pokalbio Prezidentūroje
Valdas Adamkus apgailestavo, jog la-
bai mažai pasisekė pasistūmėti į prie-
kį, nes tarpžinybinės įtampos perne-
lyg įsisenėjusios, nuo pamatinių klau-
simų vis nuslystama į detales, tačiau,
jei šią diskusiją sugretintume su
jungtiniu Seimo Aplinkos apsaugos ir
Audito komitetų posėdžiu, vykusiu
prieš savaitę, kuriame bandyta įbau-
ginti Rūtą Baškytę ir Aureliją Stan-
cikienę, galima tvirtinti, jog žengtas
ypač svarbus žingsnis į priekį. Labai
gaila, kad prezidento surengtame
pokalbyje negalėjo dalyvauti nei Bro-
nius Bradauskas, nei Artūras Skar-
džius. Būtų pasimokę bent jau to,
kaip organizuoti pokalbį, idant jis ne-
virstų turgumi ir akių draskymusi.

Šiuo atveju svarbu ne vien preziden-
to autoritetas, bet ir aiški pamatinės
galimybės formuluotė: ar Kuršių ne-
rija turi būti atidžiai saugoma terito-
rija, ar miestą primenantis kurortas?

Paties prezidento požiūris šiuo
atveju nekelia abejonių. Jis tvirtai
pareiškė, kad, sprendžiant visas Kur-
šių nerijoje iškilusias problemas, pri-
valome jausti atsakomybę taip pat ir
ateinančioms kartoms, suvokti, jog
darome sprendimus, kurie turės il-
galaikių pasekmių. Beje, visi pokalbio
Prezidentūroje dalyviai sutiko, kad
Kuršių nerija yra visos Lietuvos tur-
tas, kurio nevalia prarasti. Tačiau ne-
pakanka vien apie tai paskelbti. Deja,
tai, kas jau ne pirmus metus vyksta
Kuršių nerijoje, liudija apie didžiulį
atotrūkį tarp kalbų ir darbų. Niekaip
nepavyksta nugriauti nelegaliai pas-
tatytų statinių, kuriami planai, ke-
liantys grėsmę nepakartojamai gam-
tai ir kraštovaizdžiui, pagaliau pa-
reigūnai, politikai kaltina vieni kitus,
bet kaltų dėl žalą visuomenei pada-
riusių klaidų taip ir nerandama.

SPORTAS

Prezidentas kantriai išklausė vi-
sus pokalbio dalyvius, neskubėjo
piršti savo nuomonės, bet, kas svar-
bu, pažadėjo jau artimiausiu metu
pateikti konkrečių pasiūlymų, akty-
viai dalyvauti išsaugant Kuršių neri-
ją ateinančioms kartoms. Svarbu ir
tai, kad valstybės vadovas paprašė
valstybės kontrolierę Rasą Budber-
gytę patikrinti, ar priimti sprendimai
ir parengti dokumentai užtikrina val-
stybės interesų apsaugą, o ši savo
ruožtu pažadėjo jau rudenį pradėti iš-
samų padėties visame Lietuvai prik-
lausančiame pajūrio ruože patikrini-
mą, kuris padės atsakyti, ar pakanka-
mai veiksmingai čia ginami visuome-
nės interesai. Neabejoju, jog toks pa-
tikrinimas ištirpdys nepamatuotus
siekius suversti atsakomybę už visas
tikras ir tariamas problemas Kuršių
nerijoje principingoms aplinkosaugi-
ninkėms.

Beje, apie svaidymąsi kaltinimais
būtina pakalbėti atskirai. Praėjusią
savaitę parlamentaras Bronius Bra-
dauskas, dalyvaudamas Lietuvos ra-
dijo laidoje „Dienos tema”, tvirtino,
kad tai, jog Kuršių nerijos nacionali-
nio parko direkcija tik perdavė infor-
maciją apie galimai nelegalias staty-
bas apskričiai ir pranešė apie jas pro-
kuratūrai, parodo neleistiną aplai-
dumą. Parlamentaras melu pavadino
parko direktorės tvirtinimą, kad nei
ji, nei jos kolegos kitose saugomose
teritorijose neturi teisės kreiptis į
teismą, gindamos visuomenės intere-
sus. Galiausiai B. Bradauskas netgi
viešai pažadėjo, jog, jei paaiškės, kad
jis klysta, paliks Aplinkos apsaugos

komiteto pirmininko vietą.

Iš tiesų, vargu, ar komiteto pir-
mininku dera būti žmogui, kuriam
trūksta nusimanymo srityje, už kurią
jis yra atsakingas? Taip teigiu, nes iš
karto po laidos kreipiausi į kelias val-
stybines įstaigas ir gavau vienareikš-
mišką atsakymą – Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas yra iš-
aiškinęs, kas gali kreiptis į teismą dėl
visuomenės interesų gynimo. Deja,
saugomų teritorijų pareigūnams to-
kia teisė nenumatyta. Žinoma, parla-
mentaras B. Bradauskas galėtų siūly-
ti atitinkamas įstatymų pataisas, ta-
čiau tam reikia žinoti įstatymus ir
tikrai norėti spręsti problemas.

Ar verta tikėtis, kad B. Bradaus-
kas įvykdys pažadą ir atsistatydins?
Na, priešingu atveju jis parodytų, jog
jo žodžiai nieko neverti.

Ar verta tikėtis, kad bus reikliai
įvertintas Klaipėdos apskrities virši-
ninko bei Neringos savivaldybės ad-
ministracijos vaidmuo? Po pokalbio
Prezidentūroje viltys, kad galiausiai
sužinosime, kieno aplaidumas ar blo-
ga valia atvėrė kelią nelegalioms sta-
tyboms, sustiprėjo.

Ar prezidentui pavyks perkirsti
sudėtingą problemų mazgą Kuršių
nerijoje? Neabejoju, jog daug priklau-
sys ir nuo visos visuomenės aktyvu-
mo bei ryžto. Kuršių nerijoje laikome
ne tik gamtos puoselėjimo, bet ir gy-
venimo teisinėje valstybėje egzaminą.
Neišlaikę jo, skaudžiai pralaimėsime
ir visur kitur.

Vilnius, birželio 30 d. (Delfi.lt) –
Emigruoti iš Lietuvos norėtų 22 proc.
šalies gyventojų, rodo tarptautinės ap-
klausos rezultatai. Tokia dalis lietuvių

teigiamai atsakė į klausimą, ar turėda-
mi galimybę norėtų nuolatos išvykti į
kitą valstybę. Galimų emigrantų Lie-
tuvoje yra šiek tiek daugiau nei Latvi-
joje ir Estijoje, iš kurių išvykti sako esą
pasirengę atitinkamai 19 ir 20 proc.
gyventojų, rodo interneto svetainėje
,,Gallup.com” skelbiami 2006–2008
metais atliktos apklausos rezultatai.

Tyrimo duomenimis, daugiau gali-
mų emigrantų nei Lietuva turi tokios
šalys kaip Jungtinė Karalystė ir Vo-
kietija (po 27 proc.). Tuo tarpu norin-
čiųjų emigruoti iš Baltarusijos (20
proc.) ir Rusijos (17 proc.) yra gerokai
mažiau.

82 šalių, kuriose vyko apklausa,
vidurkis yra 26 proc. Daugiausia no-
rinčiųjų emigruoti yra Afrikoje. La-
biausiai gyvenimu savo šalyje, regis,
yra patenkinti Saudo Arabijos žmonės
– iš jos ilgam laikui išvažiuoti pagei-
dautų vos 1 proc. gyventojų.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Siena su Gruzija bus uždaryta

PARYŽIUS
Prancūzija antradienį pirminin-

kavimą Europos Sąjungai (ES) peri-
ma ,,apsiginklavusi” labai veikliu
prezidentu ir ilgu įnoringų projektų
sąrašu, be to, tikisi viską įvykdyti ne-
paisydama to, kad Airijos rinkėjai per
referendumą atmetė Sąjungos pert-
varkos sutartį. Prezidentas Nicolas
Sarkozy vylėsi ateinantį pusmetį
pagrindinį dėmesį skirti tokioms
svarbioms sritims kaip imigracija,
Europos gynyba, energetika, klimato
kaita ir jo puoselėjamas Viduržemio
jūros regiono šalių sąjungos projek-
tas. ,,Svarbi prancūzų pirmininkavi-
mo darbo dalis bus grąžinti 27 Są-
jungos valstybes į vėžes”, – nurodė
jis. Be to, N. Sarkozy stengsis pras-
tumti virtinę projektų, kurių įspū-
dingiausias yra jo siūloma Vidurže-
mio jūros regiono valstybių sąjunga.
Paryžius ją tikisi pradėti kurti per
liepos 13 d. šalies sostinėje įvyksiantį
svarbų viršūnių susitikimą. Prieš pe-
rimdama vadovavimą Sąjungai Pran-
cūzija neslėpė savo noro sustiprinti
ES gynybos politiką.

SEULAS
Rusija išsiuntė keturis Pietų Ko-

rėjos šnipus, kurie rinko informaciją
apie Šiaurės Korėją, pirmadienį rašo
vienas laikraštis. Keturi diplomati-
nius pasus turintys korėjiečiai buvo
išsiųsti laikotarpiu nuo praėjusių me-
tų pabaigos iki šių metų birželio,
remdamasis neįvardijamais šaltiniais
abiejose šalyse rašo ,,Chosun Ilbo”.
Du agentai turėjo išvykti dveji metai
iki savo kadencijos pabaigos. Nė vie-
nas tų šnipų oficialiai nebuvo pas-
kelbtas ,,persona non grata”, o Seu-
las nesiėmė atsakomųjų veiksmų
prieš Rusijos agentus savo teritorijo-
je. Komunistinė Šiaurės Korėja ir ka-
pitalistinė Pietų Korėja formaliai te-
bekariauja, nes 1950-1953 m. karas
baigėsi tik paliaubomis. Abiejų šalių
agentai nuolat bando rinkti informa-
ciją apie priešininkę.

KABULAS
Afganistano pietuose per išpuolį

prieš Jungtinių Tautų (JT) pagalbos
koloną žuvo du policininkai, o rytuo-
se per bombos sprogimą žuvo du ka-
riai, pirmadienį pranešė pareigūnai.
Įtariami talibų partizanai sekmadie-
nį pietinėje Kandaharo provincijoje
puolė civilinius sunkvežimius, ku-
riais buvo vežami maisto produktai,
ir nužudė du ją lydėjusius policinin-
kus. Be to, kovotojai sudegino penkis
sunkvežimius su 126 t maisto, sakė
JT pareigūnas. JT Pasaulinė maisto
programa su tuo kroviniu ,,galėjo vie-
ną mėnesį maitinti 12,600 žmonių”,
– pridūrė pareigūnas.

WASHINGTON, DC
Jungtinių Valstijų administracija

gali pakeisti planus steigti priešrake-
tinės gynybos (PRG) sistemos objek-
tus Rytų Europoje, jeigu pergalę per
JAV prezidento rinkimus iškovos Ba-
rack Obama, mano buvęs JAV valsty-
bės sekretorės padėjėjas John Bolton.
,,Manau, kad B. Obama administra-
cija bus priešiška priešraketinės gy-
nybos sistemai. Tiesa, jis nekalbėjo
viešai šia tema”, – sakė J. Bolton, lai-
komas vienu įtakingiausių JAV neo-
konservatyvizmo ideologų, duoda-
mas interviu agentūrai ,,Interfax”.
Pasak diplomato, kuris taip pat buvo
JAV atstovas Jungtinėse Tautose,
šiuo metu didžiausią susirūpinimą
JAV kelia Iranas ir Šiaurės Korėja, ir
kad ir koks būtų galutinis PRG va-
riantas, Washington, DC pirmiausia
turi omenyje būtinybę apsiginti nuo
šių šalių grėsmės.

FLAGSTAFF
Arizona valstijoje sekmadienį

maždaug virš Flagstaff susidūrus
dviem medikų sraigtasparniams, šeši
žmonės žuvo, o dar vienas buvo sun-
kiai sužeistas, pranešė Federalinės
aviacijos administracijos atstovas.
Abu sraigtasparniai skrido į ligoninę,
nurodė atstovas Ian Gregor. Trys žu-
vę žmonės skrido įmonės ,,Air
Methods” sraigtasparniu ,,Bell 407”.
Mažiausiai vienas žuvusysis buvo
pacientas. Po avarijos kilo miško
gaisras, kuris netrukus buvo nuslo-
pintas, sakė Flagstaff ugniagesių de-
partamento atstovas. ,,Tikrai neno-
rėčiau spėlioti dėl to, kodėl taip atsi-
tiko”, – sakė I. Gregor.

EUROPA

AZIJA

Estijos ir Rusijos vadovai
nerado bendros kalbos

JAV

Vilnius, birželio 29 d. (BNS) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev šeštadienį turėjo retą progą susi-
tikti su Estijos prezidentu Toomas
Hendrik Ilves, bet po susitikimo abi-
pusiai kaltinimai tik dar sustiprėjo,
pranešė BBC Rusų tarnyba. D. Med-
vedev dalyvauja 5-ame Pasauliniame
finougrų tautų kongrese Chanty
Mansijsk.

Šiai tautų grupei priklauso estai,
suomiai ir vengrai, tad į Chanty Man-
sijsk atvyko ne tik Estijos, bet ir Ven-
grijos bei Suomijos prezidentai. Ta-
čiau dauguma finougrų etninių gru-
pių gyvena Rusijoje. Daugelis jų turi
specialius autonominius darinius, to-
kius, kaip Chantų-Mansių autonomi-
nė apygarda, kurioje ir vyksta kong-
resas.

Po susitikimo su D. Medvedev
Estijos prezidentas santūriai kalbėjo
apie jo rezultatus, praneša iš Chanty
Mansijsk BBC Rusų tarnybos kores-
pondentas Jurij Maloverjan. ,,Pokal-
bis buvo stebėtinai ramus, dalykiškas
ir konkretus”, – pasakė T. H. Ilves es-
tiškai.

Rusijos prezidento padėjėjas Ser-
gej Prichodka savo ruožtu pažymėjo,
kad ,,esame matę ir šiltesnių susiti-
kimų”. Kaip tvirtina šaltiniai ir Ru-
sijos, ir Estijos delegacijose, T. H. Il-
ves pasiūlė atsisakyti griežtų abipu-
sių pareiškimų viena kitos atžvilgiu.

Bet, pasak S. Prichodka, D. Med-
vedev į tai atsakė, jog jis pats niekada
nenaudojo griežtos kritikos Estijos

atžvilgiu, užtat ne kartą yra girdėjęs
panašių pasisakymų apie Rusiją iš T.
H. Ilves.

,,Nacizmo reabilitavimo”, kuriuo
Maskva dažnai kaltina Estiją, proble-
ma, pasak jos prezidento, su D. Med-
vedev nebuvo svarstoma, praneša J.
Maloverjan. Rusijos prezidentas šį
klausimą kėlė Rusijos ir Europos Są-
jungos viršūnių susitikime, kuris
penktadienį baigėsi Chanty Man-
sijsk.

T. H. Ilves pasiūlė Rusijai pasira-
šyti susitarimą dėl Estijoje esančių
Rusijos karių kapų. Praėjusiųjų metų
pavasarį perkėlus sovietų karį simbo-
lizuojantį paminklą ir broliškame ka-
pe buvusius palaikus iš Talino centro
į Karių kapines, Estijos sostinėje kilo
didžiulės riaušės. Rusiją į šį valdžios
sprendimą reagavo labai audringai,
jos sostinėje buvo rengiami susirinki-
mai prie Estijos ambasados, ragina-
ma neprekiauti estiškomis prekėmis.

Be to, T. H. Ilves patikino, kad
Estija neturėjo ir neturi teritorinių
priekaištų kaimyninei šaliai. Rusijos
ir Estijos pasienio sutarties patvirti-
nimas žlugo, kai Estijos parlamentas,
tvirtindamas dokumentą, užsiminė
apie prieškarinę Tartu sutartį, pagal
kurią siena buvo labiau nutolusi į ry-
tus.

Maskva tradiciškai piktinasi ne
tik istorijos pateikimu, bet ir rusa-
kalbių gyventojų Estijoje padėtimi –
daugelis jų neturi šios šalies pilietybės.

Suchumis, birželio 30 d. (,,In-
terfax”–BNS) – Abchazijos preziden-
tas Sergej Bagapš pareiškė, kad jo va-
dovaujamos nepripažintos respubli-
kos valdžia ketina visiškai uždaryti
sieną su Gruzija. ,,Bus nutrauktas
bet kuris judėjimas per Ingurio upę”,
– sakė S. Bagapš žurnalistams Su-
chumyje.

Jis pavadino sprogimus Suchu-
myje ir Gagroje ,,grynu terorizmu” ir
apkaltino jų organizavimu ir įvykdy-
mu Gruzijos specialiąsias tarnybas.
,,Mes padarysime viską, kad išaiškin-
tume šiuos teroro aktus. Bet kurioje
valstybėje sunku kovoti su teroriz-
mu, ir mes nesame išimtis”, – sakė

respublikos vadovas.
Anksčiau Abchazijos URM vado-

vas Sergej Šamba pareiškė, kad įvykę
pirmadienį Suchumyje sprogimai yra
Gruzijos teroristinio karo su respub-
lika tęsinys. ,,Aš galiu pasakyti, kad
tai tiesiogiai susiję su tais teroro ak-
tais, kure buvo įvykdyti Gagroje. Tai
dar kartą parodo, kokią valstybės po-
litiką vykdo Gruzija”, – pareiškė S.
Šamba.

Jis pabrėžė, jog Abchazija nagri-
nės kitas įvykusių sprogimų versijas,
bet nurodė: ,,Viskas rodo, kad šią ak-
ciją suplanavo Gruzijos specialiosios
tarnybos.”

Rusijos prezidentas D. Medvedev (d.) ir Estijos prezidentas T. H. Ilves susitikimo
Chanty Mansijsk metu. Reuters nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
Petro ir Pauliaus iškilmė

Dvi kolonos
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmo-
nės laiko Žmogaus Sūnų?” Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti
Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų.” Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane lai-
kote?” Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!” Jė-
zus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas
tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi
Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos
nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus
surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.” (Mt 16, 13–19)

Bažnyčioje yra tokių akimirkų,
kuomet vieno ar kito dalyko nesuge-
bame paaiškinti logiškai, tačiau jos
leidžia mums džiaugtis, kad priklau-
some Bažnyčiai, kad gyvename di-
džiąja svajone apie Dievo Karalystę.
Šį sekmadienį švenčiama iškilmė
kaip tik ir yra vienas iš tokių netikė-
tumų… Šiandien minime šventuo-
sius Petrą ir Paulių, jų kelią, jų ti-
kėjimą, jų kovą.

Tai žmonės, kuriems Dievas bu-
vo visas jų likimas. Jie panašūs į mus
ir būtini mums. Petras ir Paulius
tokie skirtingi, kad, atrodytų, tarp jų
beveik nėra nieko bendro.

Petras yra žvejys iš Kafarnaumo,
paprastas ir kiek netašytas žmogus,
karšto būdo ir pasižymintis nuojauta,
kreipiančia jį link didelės asmenybės.
Petras seka Mokytoją beatodairiškai.
Jis nėra pripratęs įsijungti į išmintin-
gas teologines diskusijas. Sekdamas
Jėzų, kurį myli visa širdimi, Petras
nesugeba laikytis diplomatijos ir ne
kartą, kaip aprašyta Evangelijoje,
neapdairiai išsišoka, pats save pas-
tatydamas į keblią padėtį.

Iš tiesų, ką Petras, įpratęs prie
sunkaus darbo, raukšlių išvagotu
veidu, įdiržusiomis nuo sunkių tinklų
metimo ir suskeldėjusiomis nuo van-
dens ir saulės rankomis, galėjo žinoti
apie pranašystes ir rabinų kivirčus?
Jis buvo paprastas ir konkretaus
žmogus, kur kas geriau išmanantis
apie ežerą ir žuvis, tačiau kaip tik jį
Jėzus pavadino Uola, ant kurios
stovės Bažnyčia.

Ne Jonas, didysis mistikas, o
Petras Jėzaus buvo išrinktas būti
apaštalų vadovu, jam buvo pavesta
saugoti brolių tikėjimą. Tikrai, žvel-
giant žmogišku požiūriu, nebuvo
įmanoma rasti labiau netinkančio
žmogaus.

Petro istorija kupina netikėtumų
ir labai skausminga. Jis turės patirti
kryžių, skaudžiai pajusti savo ribotu-
mą, karčiai apverkti parodytą silpnu-
mą… tam, kad taptų krikščionims
pavyzdžiu.

Nė vienas iš mūsų nežino savo
tikėjimo, kol jis nėra išmėginamas.
Petras taip pat jausdamasis subren-
dęs tikėjime ir tvirtas savo įsitikini-
muose, buvo priverstas kovoti su
savo baime, pajusti, ką reiškia išduoti
savo Mokytoją, ir pravirkti…

Neveltui jau po Jėzaus prisi-
kėlimo ant Tiberiados ežero kranto,
kur Jėzus klausė Petrą, ar šis Jį myli,
Petras nuleidžia galvą, jausdamas
viduje deginančią žaizdą. Taip, jis
tiki, jis myli, jis jaučiasi galįs su-
stiprinti brolius ir vesti juos, tačiau
sako tik vieną žodį: „Myliu!”

Todėl mes ir mylime Petrą. Jis
gal ir nėra pats geriausias iš apaštalų,

tačiau jis tikras, jis moka verkti ir
nesibijo savo klaidų. Mums artimos jo
ašaros, nes jo trapumas ir baimė yra
taip pat ir mūsų dalis.

Paulius yra visiškai kitoks. Mo-
kytas žmogus, intelektualas, nebijan-
tis ginčytis. Jo tikėjimas pasižymi sa-
votišku fanatizmu. Jis visur pasauly-
je regi Jėzaus iš Nazareto šviesą,
mums kalba apie karštą tikėjimą,
pranašysčių ilgesį, charizmas, Dva-
sios liepsną. Pauliui pradžioje prieši-
nosi jo buvę draugai, fariziejai, o vė-
liau naujieji broliai, krikščionys,
kuriem nepatiko jo skelbiamos min-
tys. Kai kurie jo pamoksluose įžvelgė
atsivėrimą pagonybei ir Evangelijos
išdavystę ir visokiomis priemonėmis
bandė jam sukliudyti. Pauliui teko
parodyti daug kantrybės ir užsispyri-
mo, kad žmonės išgristų apie skel-
biamą Dievo karalystę! Dėl jo atkak-
lumo ir patirtų išmėginimų mes ir
dabar esame Dievo malonės vaikai.

Be Pauliaus krikščionybė taip ir
būtų likusi Izraelio tautos tikėjimu.
Jis pasirūpino, kad būtų išgriautos
žmones skiriančios sienos, jo nuopel-
nais Evangelijos galybė persmelkė
žmonijos istoriją.

Paulius buvo aistringas žmogus,
mylintis ir dovanojantis save ben-
druomenėms. Neveltui nuo šios die-
nos Bažnyčia, minėdama jo gimimo
dutūkstantąsias metines, ragina mus
sau atskleisti ir geriau pažinti tą vidi-
nę liepsną, kuria gyveno Paulius. Tai
iš tiesų turėtų būti metai, leidžiantys
mums priartėti prie jo žodžių, suvok-
ti jo mintis iš naujo pažinti jo vidinę
kovą.

Petras ir Paulius buvo susitikę
gal tik keletą kartų. Kartais jie ginčy-
davosi, susikirsdavo, vienas kitą kvi-
etė būti ištikimais Jėzui. Tačiau
Viešpats, kurį jie abu karštai mylėjo,
juos abu padarė Bažnyčios kolo-
nomis. Petras, išreiškiantis tikėjimo
tvirtumą, ir Paulius, degantis noru
skelbti Evangeliją, paklusnus Dva-
sios įkvėpimui…

Būtų labai sunku drauge su-
jungti dvi tokias skirtingas asmeny-
bes, tačiau kaip tik taip elgiasi Baž-
nyčia, jiems skirdama bendrą šventę,
norėdama džiaugsmingai paminėti
tiek jų skirtingumą, tiek vidinį tikėji-
mo turtą. Tai gražu ir kartu labai
guodžia mus, kad šiandien minime
tuos du šventuosius: žvejį Petrą ir
mokslininką Paulių, dvi kolonas, ku-
riomis remiasi mūsų tikėjimas. Jie
padeda mums džiaugsmingai išgy-
venti priklausomybę Bažnyčiai.

Niekas nebūtų sujungęs dviejų
tokių skirtingų asmenų… Niekas…
Vien tik Kristus…

,,Vatikano radijas”

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

Tel. 773-585-9500

ANTANAS DUNDZILA

Jos čia tikrai šiandien neminė-
tume – mūsų gal net nebūtų, jei visa
tai būtų įvykę tik penkiom valandom
vėliau. Lai niekas negalvoja, kad
kelios valandos – tai niekis prieš am-
žinybę. Prieš šimtą metų, 1908 m.
birželio 30 dieną, tas penkių valandų
tarpas Lietuvai ir lietuviams lėmė to-
limesnį gyvavimą ar bent gyvenimą.

Tą rytą, 7 val. 14 min. vietiniu
laiku (14 minučių po vidurnakčio
Grinvičo observatorijoje netoli Lon-
dono), didelis dangaus kūnas – mete-
oras ar kometa – įskriejo žemės at-
mosferon ir sprogo Sibiro erdvėje,
taip vadinamoje Tunguskos apylinkė-
je. Kosminės apimties padarinys
buvo stulbinantis. Tundroje, dviejų
tūkstančių kvadratinių kilometrų
plote, išvartyta, sudeginta, sunaikin-
ta apie 80 milijonų medžių. Moks-
lininkai dar vis bando nustatyti, ar
katastrofa epicentre neišmušė didoko
ežero, nerandamo ankstesniuose caro
laikų žemėlapiuose. Teigiama, kad
katastrofos metu vidurnaktį Londo-
ne taip nušvito, kad buvo galima laik-
raštį skaityti. Neabejotina, kad ta
naktis tapo šviesia diena ir Lietuvoje.
Vienu žodžiu, karštis ir sunaikinimas
buvo nepaprastas. Sprogimo metu
atpalaiduoti milžiniški energijos kie-
kiai įvairių žinovų lyginami su di-
deliu Hirošimoje numestų atominių
bombų skaičiumi.

Visam pasauliui, o ypač Lietuvai
ir lietuviams, čia nusišypsojo laimė –
tas dangaus kūnas pataikė į neap-
gyventą Sibiro tundrą, o ne į didmies-
tį ar šiaip tankiau gyvenamą plotą ar
jūrą. Matote, žemės planetai sukantis
apie savo ašį, šiaurės Pabaltijis tam
dangaus kūnui irgi, atrodo, buvo
„pakeliui’’... Labai paprastai skai-
čiuojant, jei jis būtų atskridęs maž-
daug penkiomis valandomis vėliau,
jis būtų trenkęs ir į Pabaltijį, Peter-
burgo – Vilniaus ruože.

Kam įdomu, konkrečiau galime
kalbėti skaičiais. Tunguskos epicen-
tras yra apytikriai 61 laipsnis šiaurė-
je nuo pusiaujo ir 102 laipsniai ry-
tuose nuo Grinvičo. Mums čia rūpimo
Vilniaus koordinatės yra panašios –

55 laipsnis šiaurėje, tačiau 26 laipsnis
rytuose. Kai mūsų planeta pastoviai
sukasi 15 laipsnių per valandą grei-
čiu, 102 ir 26 laipsnių geodezinę
ilgumą skiria 76 laipsniai, tad ir gau-
name tas penkias valandas. Tiesa,
astronominius įvykio duomenis gali-
ma skaičiuoti atidžiau ir kiek skirtin-
gas prielaidas daryti. Tačiau, menkai
žinant daugybės meteorų nesukata-
loguotą, chaotišką skrajojimą saulės
sistemoje, matant žemėje ir mėnulyje
jų jau išraustus kraterius, galima
teigti, kad mūsų šalį nuo Tunguską
ištikusios kosminės nelaimės teskyrė
maždaug penkios valandos. Tik pen-
ketas valandų nuo sunaikinimo, gal
ir amžinybės!

Galvojant apie nuo Lietuvos
pašonėje tik penkių valandų skirtu-
mu įvykusią nelaimę, dera prisiminti,
kas tuo metu vyko caro okupuotame
krašte, kokią įtaką nelaimė būtų
galėjusi turėti už dešimtmečio atėju-
siai Vasario 16-jai. Tuometiniame
istorijos riedėjime žymių politinių
įvykių neužregistruota, tačiau tauti-
nis sąmonėjimas, kultūrinis gyveni-
mas bent Vilniuje augo ir plėtėsi po
1905 m. Didžiojo Vilniaus seimo. Štai
1906 m. buvo pasatyta pirmoji lietu-
viška opera ,,Birutė’’. 1907 m. įsteig-
ta Lietuvių dailės draugija, įvyko pir-
moji lietuvių dailininkų paroda. Tuo
laikotarpiu vien Vilniuje ėjo net
aštuoni lietuviški laikraščiai. Iš žy-
mesnių lietuvių Vilniuje 1908 m. gy-
veno Basanavičius, M. Biržiška,
skulptorius P. Rimša, J. Vileišis, A.
Smetona, Šlapeliai, A. Žmuidzina-
vičius, čia suminint tik kelis. Kos-
minė nelaimė būtų juos palietusi ir
pakeitusi Vasario 16 d. Aktą pasira-
šiusiųjų sudėtį.

Grįžtant prie sukakties pasau-
liniame akiratyje, tereikia pastebėti,
kad didesnių meteorų bei kometų
susidūrimo su mūsų planeta katas-
trofos yra rimtai svarstomos net
tarptautinėse konferencijose. Ne-
laimės pavojus yra realus ir ten
svarstoma ne apie ,,jei”, bet apie
,,apytikriai kuomet’’ ir kaip nuo to
apsisaugoti. Čia eina kalba – kol kas
tik kalba – ne apie romantišką, daž-
nai matomą žvaigždžių lietų, bet apie
galimai mirtiną nelaimę planetai.

NIEKO SAU SUKAKTIS!

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



DRAUGAS, 2008 m. liepos 1 d. antradienis 9

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

Krasnojarsko krašto tremtiniai

Antanas Rasiulis
Krasnojarsko regioninès lietuviû
tautinès kultùrinès autonomijos
,,Lietuva” pirmininkas, Rusija

Lietuviai tremtinio dalią patyrė
dar kryžiuočių laikais. Lietuvą pa-
vergę Rusijos imperatoriai trėmė ne
tik pavienes, nepaklusnias šeimas,
bet ir ištisus valstiečių kaimus. Ca-
rizmo imperinius užmojus paveldėjęs
stalinizmas panaudojo ir ištobulino
šimtametį Romanavų dinastijos pa-
tyrimą ištremti kitataučius, kitati-
kius, kitaminčius. 

XX amžiaus vidurio Lietuvos gy-
ventojų trėmimai savo mastais ir
žiaurumu toli pralenkė visus anks-
tesnius trėmimus juos drauge paė-
mus. Pagal ištremtų žmonių skaičių
pokarinės didžiosios buvo 1948 metų
gegužės, 1949 metų kovo ir 1951 me-
tų spalio mėnesių trėmimai. Visos jos
buvo įvykdytos remiantis stalininės
TSRS Ministrų tarybos nutarimais.
Jose buvo nurodyta, kiek ir kokios
kategorijos gyventojų reikia ištremti.
Vyriausybinius nutarimus įgyvendin-
ti buvo pavesta TSRS Valstybės sau-
gumo ir vidaus reikalų ministerijoms.
Šioms represinėms žinyboms pri-
klausė vidaus, pasienio ir konvojinė
kariuomenė, milicija, naikinamieji
būriai, operatyviniai darbuotojai. Tai
yra tos pajėgos, kurios praktiškai
vykdydavo trėmimus. 

Be to, trėmimų išvakarėse į Lie-
tuvą buvo perkeliami papildomi ka-
riniai daliniai iš RSFR, Baltarusijos
TSR ir Kaliningrado srities. TSRS
MGB vadovybė yra komandiravusi į
Lietuvą iki 2,5 tūkst. operatyvinių
saugumo darbuotojų iš visos sąjun-
gos. Tremtinių (įvardintų kaip bandi-
tai, buožės, nacionalistai, buožių
šeimos) įskaitines bylas sudarydavo
Lietuvos TSR MGB apskričių skyriai,
o jas tvirtindavo Lietuvos TSR val-
stybės saugumo ministras. Patvir-
tintos bylos grįždavo į MGB apskričių
skyrius ir ten buvo sudaromi trem-
tinių šeimų sąrašai. Kadangi sąjun-
ginė valdžia buvo nustačiusi trem-
tinių normą, būdavo sudaromi du
sąrašai – pagrindinis ir rezervinis. 

Didžiausiems Lietuvos gyventojų
trėmimams vadovavo iš Maskvos
atvykę TSRS MGB įgaliotiniai Lie-
tuvoje. 1948 metų gegužės mėnesį
trėmimams vadovavęs TSRS MGB
ministro pirmasis pavaduotojas ge-
nerolas leitenantas Sergej Ogolcov, iš
anksto atvykęs į Lietuvą, kartu su
Lietuvos TSR valstybės saugumo
ministru generolu majoru Dmitrij
Jefimov parengė smulkius trėmimo
operacijos planus, patvirtino opera-
tyvinius žemėlapius ir schemas. Jose
buvo pateikiami operacijoms reika-
lingų operatyvinių darbuotojų, kari-
uomenės, liaudies gynėjų skaičius,
numatomas automobilių, vagonų,
degalų kiekis, nurodomos įsodinimo
stotys, ešelonų formavimo vietos.
Siekiant išlaikyti paslaptyje pasi-
rengimą trėmimams ir išvengti gy-
ventojų panikos bei slapstymosi,
masiniai trėmimai buvo užšifruojami
nekaltais pavadinimais. Taip 1948
metų trėmimai buvo užkoduoti žo-
džiu ,,Vesna” – ,,Pavasaris”. 

Didžiausias Lietuvos istorijoje
gyventojų trėmimas buvo 1948 metų
gegužės mėnesį. Jis rėmėsi 1948 m.

vasario 21 d. TSRS Ministrų tarybos
nutarimu Nr.417-160VS ,,Dėl 12
tūkst. šeimų banditų ir nacionalistų,
esančių nelegalioje padėtyje, nukautų
per ginkluotus susirėmimus ir nu-
teistų, taip pat banditų pagalbininkų,
buožių su šeimomis iškeldinimo iš
Lietuvos TSR teritorijos specialiam
apgyvendinimui”. Šio visiškai slapto
Vyriausybės nutarimo pradžioje sa-
koma: ,,Priimti Lietuvos TSR Minis-
trų Tarybos ir Lietuvos komunistų
partijos Centro komiteto pasiūlymą
iškeldinti iš Lietuvos TSR teritorijos
specialiam apgyvendinimui 12 tūkst.
šeimų banditų ir nacionalistų”. Iš
nurodytų 12 tūkst. šeimų pusė turėjo
būti išvežta į Krasnojarsko kraštą, o
kita pusė – į Jakutijos autonominę
TSR. 

Tremtinius buvo nuspręsta įdar-
binti TSRS Miško pramonės minis-
terijai priklausančiose miško paruo-
šos įmonėse. Trėmimai miestuose
prasidėjo 1948 metų gegužės mėnesį
vidurnaktį, o kaimuose – 4 val. ryto.
Buvo tremiama iš visų apskričių ir
respublikinio pavaldumo miestų.
Kiek žmonių buvo išvežta 1948 metų
gegužę? Nuomonės šiuo klausimu iki
šiol labai skiriasi. Kiek šaltinių, tiek
ir nuomonių. Ir ne mūsų tikslas
dabar čia aiškintis tikslų skaičių. Tik
išanalizavęs vieno šaltinio, kuriame
aprašyta gyvenvietė (joje buvo apgy-
vendinta mūsų šeima), duomenis,
didelius netikslumus aš iš karto
pastebėjau. Pavyzdžiui, ten parašyta,
kad vidurinę mokyklą, kurią pastatė
lietuviai 1955 metais, nuo 1955 iki
1975 metų baigė 14 lietuvaičių. Šis
skaičius, be abejo, neteisingas, nes tik
vienos mūsų šeimos per nurodytą
laikotarpį vidurinę mokyklą baigė 4
žmonės. Aišku, kad vidurines mokyk-
las statė tik didelėse gyvenvietėse, o
aplink mažose gyvenvietėse vidurinių
mokyklų nebuvo. Tame rajone, kur
buvo pastatyta nurodyta mokykla,
tik trėmimo 1948 metais metu buvo
apgyvendinta bemaž 800 lietuviai, o
dar buvo trėmimai 1949 ir 1951
metais. Nuvažiavęs į tą gyvenvietę
1995 metais aš gavau duomenis apie
mokinius lietuvaičius, kurie mokėsi
ir baigė šią vidurinę mokyklą. Iš 151
lietuvių tautybės mokinio nurodytą
mokyklą baigė 34 mokiniai. Ir tik 6
mokiniai – po 1975 metų. 

Į Krasnojarsko kraštą ištremti
1948 metų gegužės mėnesį lietuviai
buvo apgyvendinti Chakasijoje, Or-
džonikidzės, Ust Abakano rajonuose
– apie 2,5 tūkst. žmonių, Balachtos
rajone – apie 1600 žmonių, Berio-
zovkos rajone – apie 1,100 žmonių,
Partizansko rajone – apie 2 tūkst.
žmonių, Nižnij Ingašo rajone – apie
2300 žmonių, Kazačensko rajone –
apie 1,5 tūkst. žmonių, Kežmos ra-
jone – apie 1,000 žmonių, Jeniseijsko
rajone – apie 1,100 žmonių, Turu-
chansko rajone – maždaug 200 žmo-
nių, Igarkos mieste – 4,5 tūkst. žmo-
nių ir kt. 

Iš viso į Krasnojarsko kraštą bu-
vo ištremta 23,5 tūkst. žmonių.
Pateikti skaičiai nepretenduoja į ka-
tegorišką tikslumą, bet jie ir neišeina
iš ribų duomenų, pateiktų Lietuvos
TSR MGB tarybos TSRS MGB. Ma-
žesnis ar didesnis trėmimų mastas
jokiu būdu jos nepateisina ir ne-
sumažina sovietinio totalitarinio re-
žimo nusikaltimo.       

Bus daugiau.

SIBIRAS — MANO LEMTIS
Nr. 5

Atkelta iš 4 psl.      asmeniškai
atvykdavo į parapiją laikyti šv. Mišių.
Palaipsniui pavyko prel. Hilferty įti-
kinti, kad Šv. Andriejaus parapija gy-
va, turinti nemažai parapijiečių, fi-
nansiškai paremianti arkivyskupijos
vajus, ne tik kad neturinti skolų, bet
turinti net santaupų. Lemiamą reikš-
mę neuždarant parapijos turėjo LB
apylinkės valdybos bažnyčioje su-
ruoštas Sausio 13-sios pirmųjų me-
tinių paminėjimas, į kurį atvyko net
trijų televizijos stočių korespondentai
bei filmuotojai. Prel. Hilferty ryžosi
to meto Philadelphia arkivyskupui
kardinolui Anthony Bevelaqua patar-
ti atšaukti nutarimą parapiją uždary-
ti. Vienuolis kunigas Petras Bur-
kauskas iš tėvų paulinų vienuolyno
atvyko administruoti Šv. Andriejaus
lietuvių parapijos ir po keleto metų
buvo formaliai paaukštintas į kle-
bonus. Parapijai jis klebonauja ir
šiandien.

Prel. Hilferty tapo  artimu para-
pijiečių ir lietuvių tautos draugu.
Skoningai įrengtas parapijos admi-
nistracinis kambarys buvo pavadin-
tas prel. Hilferty vardu,  prie sienos
pritvirtinta  jam skirta memorialinė
padėkos lenta. Prel. Hilferty buvo
kviečiamas ir dalyvaudavo visose
didesnėse parapijos šventėse. Baigęs
rajoninio vikariato pareigas, juokau-
damas aiškino, jog tų pareigų neteko
dėl jo sprendimo neuždaryti Šv. And-
riejaus parapijos. Prel. Hilferty mirė
sulaukęs 80 metų amžiaus. 20 metų
kapelionu tarnavęs JAV Jūrų tarny-
boje, prel. Hilferty buvo dosnus mok-
slų siekiančiam jaunimui, gautą
valdžios pensiją skyrė gausioms šei-
moms. Būrys lietuvių dalyvavo jo
laidotuvėse, o birželio 22 d. už jo sielą

Šv. Andriejaus parapijoje buvo auko-
jamos šv. Mišios. 

Trumpos žinios

Š. m. birželio 11 d. Lietuvių Na-
mų direktoriai Direktorių tarybos
pirmininku išrinko pirmosios lietu-
vių emigracijos atžalą Albertą Miku-
tį. JAV Aviacijos kapitonu tarnavęs
A. Mikutis, nors lietuviškai nekalbąs,
yra nepailstomos veiklos žmogus,
daug dėmesio skiriantis Lietuvių Na-
mų gerovei. Jis daug aukoja Lietu-
vai, ypač Prienų rajonui, iš kurio  kilę
jo artimieji. Keletą kartų yra lankę-
sis Lietuvoje, iš kur parsivežė malo-
nius prisiminimus. Kęstutis Pliuško-
nis bus Lietuvių Namų projektų va-
dovas, sekretorės pareigas eis Millie
Helt, iždą tvarkys Estera Bendžiūtė-
Washofsky ir Angelė Puodžiūnienė,
narių kartoteką ir akcijas prižiūrės
Violeta Bendžiūtė.

Veiklus Šv. Andriejaus parapijos
komiteto narys dr. Jonas Dunčia bir-
želio 15 ir 22 dienomis parapijos salė-
je visuomenei surengė filmų popietes.
Buvo rodomi filmai apie Šiluvą ir
Punsko–Seinų lietuviškas žemes. 

Philadelphia tautinių šokių gru-
pės ,,Žilvinas” (vadovė Estera Ben-
džiūtė Washofsky) ir ,,Aušrinė” (va-
dovas Darius Šypalis) dalyvaus XIII
Lietuvių tautinių šokių šventėjė.

Visi Philadelphia kaimynystėje
gyvenantys lietuviai yra kviečiami sa-
vo kalendoriuose pasižymėti š. m.
spalio 12 d., kada Šv. Andriejaus lie-
tuvių parapijoje bus minima Merge-
lės Marijos Šiluvoje pasirodymo 400
metų sukaktis. Ta proga šv. Mišias at-
našaus Philadelphia arkivyskupas, Jo
eminencija kardinolas Justin Rigali.

PHILADELPHIA, PA

LIETUVIÛ TELKINIAI

Philadelphia LB apylinkės metinis
susirinkimas
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Šiais metais sukanka 100 metų
nuo monografijos  ,,M. K. Čiurlionis –
kūrėjas ir žmogus”  autoriaus kunigo
Stasio Ylos gimimo ir 25-eri   nuo jo
mirties. Ši monografija, tai paskutinė
Stasio Ylos parašyta knyga, išleista
Amerikos  lietuvių  bibliotekos  leidy-
kloje jam jau mirus – 1984 metais. Ji
yra išsamiausias informacinis šaltinis
M. K. Čiurlionio  gyvenimo ir kūry-
bos  studijai.

Knygos autoriaus 
gyvenimo faktai

Stasys Yla gimė 1908 metais sau-
sio mėnesį Luciūnų kaime Ukmergės
apskrityje.

Mokėsi Ukmergės gimnazijoje,
buvo ateitininkų organizacijos akty-
vus narys. Baigęs gimnaziją, įstojo į
Kauno kunigų seminariją, 1932 me-
tais įšventintas kunigu. Studijas tęsė
Prancūzijoje ir kitur, tapo teologijos
daktaru. Grįžęs į Lietuvą, savo kuni-
gišką veiklą  vykdė ateitininkų šūkio
„Visa atnaujinti Kristuje” principu.

Kunigo Stasio Ylos gimimo 
šimtmečiui

KOMPOZITORIUS VL. JAKUBĖNAS IR JO BALETAS 
,,VAIVOS JUOSTA”

EDVARDAS ŠULAITIS

JAV lietuviai muzikos mylėtojai
gerai atsimena kompozitorių Vladą
Jakubėną (1904-1917), kuris ilgus
metus gyveno ir kūrė Čikagoje. Jis
pasižymėjo įvairiapuse veikla: buvo
ne tik muzikos kūrėjas, bet ir pedago-
gas, muzikos kritikas (daugiausia
spausdino recenzijas ,,Drauge”, ,,Ai-
duose”), akompanuodavo daininin-
kams Čikagoje bei kituose miestuose.
Apie jo kūrybinę ir visuomeninę veik-
lą reikėtų daug ir plačiai rašyti. Bet
šis rašinys yra  ne apie tai. Čia no-
rime pristatyti jo prieškariniais lai-
kais Lietuvoje  sukurtą muziką bale-
tui, pavadintam ,,Vaivos juosta”, kuri
dabar laukia statytojo.

Baleto  pastatymu rūpinasi vil-
nietė Irena Romintė Skomskienė,
buvusi chorvedė, Teatro ir muzikos
muziejaus mokslinė bendradarbė.
Nuo 1992 m. ji – Čikagoje  1982 m.
įsteigtos kompozitoriaus Vl. Jaku-
bėno draugijos Lietuvos skyriaus ve-
dėja, vėliau vicepirmininkė, dabarti-
nė pirmininkė.

Irena Skomskienė šalia kitų Vl.
Jakubėno kūrybos atgaivinimo Lie-
tuvoje darbų, jau kuris laikas daug
laiko pašvenčia jo baleto ,,Vaivos
juosta” perkėlimo į didžiąją sceną
reikalams.

Neseniai gavome iš jos straipsnį
apie šį projektą ir norime su šiuo
Vilniuje vykdomu projektu supažin-
dinti ir mūsų skaitytojus. 

Baleto perklausa
M. K. Čiurlionio menų 

gimnazijoje  

M. K. Čiurlionio menų gimnazi-
joje  įvyko užmiršto tautinio  baleto
muzikos perklausa. Tai prieškarinės
Lietuvos autorių – mūsų literatūros
klasiko V. Krėvės-Mickevičiaus (libre-
tas) ir kompozitoriaus impresionisto

Vlado Jakubėno baletas ,,Vaivos juos-
ta”(1943).

Perklausoje dalyvavo  Baleto mo-
kyklos direktorė Jolanta Vimerytė,
choreografas Vytautas Brazdylis,
muzikologė Vytautė Markeliūnienė,
kiti šios mokyklos pedagogai, Kom-
pozitoriaus Vl. Jakubėno draugijos
pirmininkė Irena Skomskienė, LR
Muzikos  ir teatro akademijos prof.
Petras  Kunca, Kompozicijos kated-
ros doc. dr. Rimantas Janeliauskas,
jo mokiniai kompozitoriai Jonas Jur-
kūnas ir Donatas Zakaras. Būtent šių
jaunų kompozitorių darbas ir buvo
perklausa: kompiuterinė baleto „Vai-
vos juosta” versija iš fortepijoninio
klavyro. Tris mėnesius pašventę šio
Lietuvai nepažįstamo kūrinio paro-
dymui meno specialistams, minėti
jauni kompozitoriai puikiai imitavo
„simfoninį orkestrą” ir nepriekaištin-
gai atskleidė Vl. Jakubėno instru-
mentuotės turtingą  meninių savybių

paletę. Ryškiai ir savitai suskambo
baleto muzikinė dramaturgija, pag-
rindinių veikėjų ir kordebaleto muzi-
kinės charakteristikos, tautiškumo ir
modernizmo darni sintezė. Įspūdis
buvo nekasdieniškas, prilygstantis
atradimui. Būtent todėl po perklau-
sos kilo diskusijos. Prof. P. Kunca  pa-
brėžė, kad keista ir nesuvokiama,
kad toks neginčijamai vertingas kū-
rinys „guli” savo Tėvynėje beveik nie-
kam nežinomas. Įvardijęs daugybę
šio baleto muzikos privalumų,  išraiš-
kos priemonių grožį ir savitumą,
prof. P. Kunca  neabejoja, kad „Vaivos
juostą” garantuotai su malonumu
statytų visų Europos šalių muzikiniai
teatrai, jeigu žinotų kokį meno lobį
mes turim ir tuo nesinaudojam. Kom-
pozitorių „kalvės” maestro dr. R. Je-
neliauskas spaudai parengęs šio bale-
to fortepijoninį klavyrą (2006 m.) iš
autoriaus rankraščio (beveik išdilu-
sio) pabrėžė  išliekamąją šio kūrinio

vertę: tautiškumą, kuris šiame balete
išsiskleidžia vėlyvojo romantizmo
muzikos bazėje, kartkartėmis inkrus-
tuojant modernesnius skambesio ele-
mentus, ypač harmonijos srityje. Vi-
suminis muzikos pobūdis išskirtinai
vientisas, visur alsuojantis ta pačia
lietuvių etnomuziką ataidinčia dvasia.

Baleto specialistų nuomone, šis
veikalas tikrai  yra vertas scenos ir jei
atsirastų rėmėjas –„Vaivos juostos”
Atgimimas tikrai įvyktų. Bet tam rei-
ka ne mažiau kaip vieno milijono litų.
Choreografo Vytauto Brazdylio nuo-
mone,  šis baletas yra reikalingas
LNOBT scenos, nes nekelia jokių
abejonių dėl savo meninių-idėjinių
savybių tinkamumo dabarčiai.  Bale-
to mokyklos direktorė Jolanta Vime-
rytė  įsitikinusi, jog tiek, kiek  leidžia
dabartinės šios mokyklos sąlygos,
įmanoma pastatyti bent porą siuitų iš
šio baleto ir tą programą parodyti  vi-
siems Lietuvos miestams.

Taigi Vl. Jakubėno baleto „Vai-
vos juosta” pastatymo problema lyg
ir pajudėjo iš mirties taško. Trūksta
tik rėmėjų, kurie iš patriotinių moty-
vų padėtų atgimti taip nepelnytai už-
mirštam kūriniui. Karo metais  be-
veik žuvęs (išdalies sudegė partitūra,
o choreografija dingo  karo sumaišty-
je) šis tautinis veikalas galėtų pa-
puošti ir pradžiuginti  visą Lietuvą.
,,Aktualesnio idėjiškai ir meniškesnio
kūrybiškai veikalo nerasime visoje
lietuvių muzikos istorijoje, kurion
„Vaiva” sovietmečiu net nepateko.
Tada buvo karas ir pokaris, bet kas
trukdo dabar „Vaivai” nešti įkvėpimą
savo tautos kūrėjams? – teigia Vl.
Jakubėno draugijos Vilniuje pirmi-
ninkė I. Skomskienė.

Norintys prisidėti prie šio projek-
to ar turintys minčių gali kreiptis į
Vl. Jakubėno draugijos Čikagoje pir-
mininką Edvardą Šulaitį, tel. 708-
652-6825, el. paštas: 

esulaitis@sbcglobal.net

Šis šūkis buvo jo gyvenimo kelrodis,
siektinas idealas. Jam ypač svarbios
buvo šios temos: sąžinės vaidmuo  vi-
suomenėje, katalikiška  pasaulėžiūra,
ateitininkų ir skautų organizacijos,
komunizmo ir ateizmo grėsmė. 1937
m. jis slapyvardžiu parašė knygą „Ko-
munizmas Lietuvoje”. 1943 metais
kun. Yla pateko į Stuthofo koncent-
racijos stovyklą, kurią 1951 m. aprašė
knygoje „Žmonės ir žvėrys Dievų
miške”. Ištrūkęs iš konclagerio, jis
savo gyvenimo antrąją pusę  kūrybin-
gai pragyveno Amerikoje, būdamas
vienuolyno  kapelionu  Putnam mies-
telyje Palaimintojo Jurgio Matulaičio
įkurtoje vienuolijoje. Atlikus liturgi-
nius įpareigojimus seserims vienuo-
lėms, kun. S. Ylos dienos valandos
likdavo atviros laisvai kūrybai. Čia
buvo idealios sąlygos atsidėti poezijai,
biografijoms, studijoms, netgi tapy-
bai. Tai sudarė galimybę jam tapti
plataus diapazono kūrėju: jis – teo-
logijos daktaras,  rašytojas, poetas, is-
torikas, pedagogas, ateitininkų veik-
los organizatorius, maldaknygių kū-

rėjas. Jis čia parašo plačias studijas:
,,Jurgis Matulaitis” (Putnam, 1977,
Kaunas, 2007); ,,Šiluva žemaičių is-
torijoje” (I dalis – Boston, 1977; visa
studija – Kaunas, 2007); ,,Ateitininkų
vadovas” (pirmoji laida – 1960, tre-
čioji papildyta laida – Kaunas, 2006).
Čia jis yra sukūręs ir eilę maldakny-
gių su savo giesmėmis bei maldomis.

Jau gyvenimo saulėlydyje  Stasys
Yla parašė ir nuostabiąją monografiją
apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį
–,,M. K. Čiurlionis – kūrėjas ir žmo-
gus”. Kūrėjas ir žmogus yra nepers-
kiriami.  Stasys Yla, kunigas ir poe-
tas, labiausiai norėjęs leisti skaityto-
jui Čiurlionį pajusti ne tik kaip  kū-
rėją, bet ir kaip žmogų. Žmogų –
veržlų, stebinantį savo asmenybe, pa-
kiliu žvilgsniu į gamtą, žmogų bei vi-
satą. Kūrėją, išgyvenusį intensyvų
kūrybinį polėkį ar kankinamą viską
paralyžiuojančios depresijos.

Gražina Jaronienė
Čiurlionio draugijos Senosios                            

Varėnos skyriaus tarybos narė                            

Stasio Ylos knygą ,,M. K. Čiurlio-
nis – kūrėjas ir žmogus” (Amerikos
lietuvių bibliotekos leidykla, Chicago,
1984, 468 psl.) galite nusipirkti
,,Draugo” knygynėlyje. Knyga gausiai
iliustruota nuotraukomis ir M. K.
Čiurlionio darbų iliustracijomis. Kaina
– 15 dol. Ją galima įsigyti paštu, pri-
dedant 10,25 proc. mokestį, užsisa-
kant IL valstijoje. Persiuntimo kaina –
5 dol. Persiunčiant daugiau leidinių –
už kiekvieną papildomą albumą – 2.5
dol. mokestis.

Nuotraukoje „Vaivos juostos" kompiuterinio varianto perklausos M. K.
Čiurlionio menų gimnazijoje metu: kompozitoriai Jonas Jurkūnas, Donatas
Zakaras, doc. dr. Rimantas Janeliūnas,  muzikologe Vytautė Markeliūnienė,
M. K. Čiurlionio menų gimnazijos baleto mokyklos direktorė Jolanta Vi-
merytė, choreografas Vytautas Brazdylis bei Muzikos ir teatro akademijos
profesorius Petras Kunca.                                                                                                                                                                                                                                     
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HIUTENFELD, VOKIETIJA

Vasario 16-osios gimnazijoje
Kovo 11-oji

Kovo 10 d. buvo iškilmingai pa-
kelta Lietuvos trispalvė. Klasėse visi
mokiniai paskyrė keletą valandų ap-
tarti, ką Lietuvai davė iškovota ne-
priklausomybė. Paskui žemesniųjų
klasių mokiniai kontūriniuose že-
mėlapiuose piešė mažas ir dideles val-
stybes ir kalbėjo su mokytojais, kada
kurios mažosios valstybės kovojo už
savo laisvę. Vyresniųjų klasių mo-
kiniai gavo po du žemėlapius: Europa
XX a. ir XXI a. pradžioje. Pasta-
rajame žymiai daugiau spalvų nei pir-
majame. Svarstydami klausimus,
kodėl mažos tautos nori būti laisvos
ir nepriklausomos, o didžiosios ne-
nori jų paleisti, mokiniai surašė savo
mintis plakatuose ir pakabino juos
ant sienų koridoriuje. Toks paminėji-
mas ypatingai buvo naudingas vo-
kiečiams: tiek mokiniams, tiek moky-
tojams.

Talentų vakaras

Balandžio 11 d. ateitininkai su-
ruošė tradicinį gimnazijos talentų va-
karą. Kad pertraukos tarp pasirody-
mų neprailgtų, ateitininkai įterpė sa-
vo programą, pavaizduodami teismo
salę. Gimnazijoje buvo ieškomas ,,nu-
sikaltėlis”, po visų liudininkų apklau-
sos žiūrovai sprendė, kas tai galėtų
būti. Gimnazistai šiais metais parodė
ypatingus gabumus kuriant ir atlie-

kant muzikos veikalus bei dainas.
Kaip visada, talentų vakaras užsibai-
gė mokytojų pasirodymu, kuriame
mokytojai vaidino mokinius mokyk-
loje. Po programos komisija ilgai
svarstė, kam paskirti premijas. Pa-
galiau paaiškėjo, kad pirma vietoji
atiteko Gretai Kvederauskaitei, ant-
roji – Dainai Juknaitei iš Argentinos,
o trečią vietą pasidalijo Greta Lika-
dzijauskaitė su Gerda Ekindorf.
Premijos buvo įteiktos po kelių dienų
per pietus.

Lietuvių kalbos olimpiada

Lietuvių kalbos olimpiada skirta
užsienio lietuviškų mokyklų ir Vil-
niaus vidurinės mokyklos ,,Lietuvių
namai’’ mokiniams įvyko š. m. ba-
landžio 10-12 d. Vilniaus vidurinėje
mokykloje ,,Lietuvių namai’’. Mūsų
gimnazijai atstovavo Laura Ivanaus-
kaitė (11 kl.) ir Mindaugas Vitkaus-
kas (12 kl.), kurie iškovojo trečiojo
laipsnio diplomus ir buvo apdovanoti
asmeninėmis dovanomis bei dovano-
mis Vasario 16-osios gimnazijai.

Krepšinio naktis

Balandžio 12 d. vakare Hems-
bach vyko tradicinis krepšinio turny-
ras ,,Krepšinio naktis’’. Jame dalyva-
vo keturios gimnazistų komandos,
kurių viena buvo bendra su mokyto-
jais, kita – su buvusiais gimnazistais.

Praeitais metais į baigiamuosius žai-
dimus patekdavo vien tik lietuvių ko-
mandos. Kad šiais metais taip neatsi-
tiktų, lietuviai iš pat pradžių buvo
paskirti į vieną grupę ir tik geriausi
ėjo toliau. Tokiu būdu buvo ir ne-
lietuviams duota galimybė laimėti
turnyrą. Gimnazistų ir mokytojų
komandos šį kartą liko be prizų, o
bendra dabartinių ir buvusių gim-
nazistų komanda (Arvydas Drinkus,
Justas Biekša ir Mindaugas Docaitis)
laimėjo pirmąją vietą.

Europos savaitės 
atidarymas Hessen

Hessen vyriausybė šiais metais
Europos savaitės oficialų atidarymą
šventė gegužės 5 d. Giessen, Admi-
nistracinio teismo salėje. Renginio te-
ma:  tarpkultūrinis dialogas – Estijos,
Latvijos ir Lietuvos kelias į Europą.
Renginį atidarė Europos reikalų mi-
nistras Volker Hoff. Diskusijose prie
apvalaus stalo tarp kitų dalyvavo lie-
tuviams gerai žinomas lietuviškai
kalbantis Europos parlamento narys
Michael Gahler ir buvęs Lietuvos
ambasadorius Vokietijoje Lietuvos
Konstitucinio teismo teisėjas dr. Ze-
nonas Namavičius. Meninę progra-
mą, jau tradiciškai, šiame renginyje
atliko Vasario 16-osios gimnazijos
ansamblis. Muzikos mokytojų Aud-
ronės ir Gintaro Ručių paruošti mo-
kiniai šoko, grojo ir dainavo.

Knygų deginimo minėjimas

Vasario 16-osios gimnaziją lanko
ir vokiečiai mokiniai. Todėl čia mini-
mos ne tik lietuviškos, bet ir svar-
biausios Vokietijos istorinės datos.

Viena iš liūdnųjų Vokietijos datų bu-
vo knygų deginimas 1933 m. gegužės
10 d.  Šis minėjimas buvo numatytas
gegužės 8 d., bet gimnazijos ansamb-
lis buvo pakviestas vokiečių į Bergst-
rasse apskrities paruoštą Europos sa-
vaitės renginį Grasellenbach mieste-
lyje Odenwald, tad knygų deginimo
minėjimą teko atidėti iki gegužės 23
d. Šį kartą pasirinkta sceninė inter-
pretacija tema „Taika ir pilietinė
drąsa”. Renginį vedė pilietinės drąsos
būrelis. Tryliktos klasės sustiprinto
vokiečių kalbos kurso mokiniai (visi
vokiečiai) po abitūros rašto darbų pa-
tys pamokoms pasirinko temą „Mo-
dernūs vokiečių ir lietuvių eilėraš-
čiai”. Šio kurso mokiniai per minėji-
mą skaitė Paul Celan, Hilde Domin ir
Sigito Parulskio eilėraščius, pabrėžė
ir išryškino jų reikšmę. Meninę pro-
gramą atliko gimnazijos muzikantai
ir dainininkai.    

Mokytojų iškyla

Gegužės 17 d. įvyko mokytojų iš-
kyla į Frankfurt. Išvykoje dalyvavo
21 mokytojas, maždaug pusė lietuvių
ir pusė vokiečių. Kelios mokytojos
iškylon pasiėmė ir savo vyrus. Visi
laivu plaukė Main upe ir pamatė
Frankfurt iš kitos perspektyvos. Po
to visi aplankė Johan Wolfgang Goet-
he namus. Čia net vokiečių kalbos ir
literatūros mokytojai sužinojo daug
naujų dalykų apie žymiausią Vokie-
tijos rašytoją. Pasisėmę tiek daug
kultūros ir vakare gražiame resto-
rane linksmai pabendravę, pasma-
guriavę Frankfurt skanumynų bei
pasivaišinę obuolių vynu, apie vidur-
naktį visi grįžo namo. 

v16gim-info
Vasario 16-osios gimnazijos mokytojai iškylauja.

Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės nuotraukos 

Mokinė iš Argentinos Daina Juknaitė laimėjo antrąją vietą Vasario 16-osios
gimnazijos Talentų vakare.

Įvyko pirmoji Airijos lituanistinių mokyklų stovykla
RASA RAIŽIENÈ

Birželio 21-22 dienomis May-
noothe, co. Kildare įvyko pirmoji Airi-
jos lituanistinių mokyklų stovykla.

Nepaisant lietingo oro, į stovyklą
iš pat ryto rinkosi vaikai, tėveliai,
mokytojai iš skirtingų Airijos kam-
pelių – Kork, Tipperary, Monaghan,
Trim ir, žinoma, Dublin. Po dalyvių
registracijos, apšilimui ir susipažini-
mui pagreitinti buvo suorganizuotos
varžytuvės. Čia jėgas, atmintį bei
sumanumą galėjo išbandyti kiekvie-
nas – nuo mažiausio iki didžiausio.
Varžybų dalyviai pasidalinę į tris
komandas kovėsi atkakliai ir išradin-
gai. Kol nugalėtojai mėgavosi pergale,
o mažiausieji džiaugėsi apdova-
nojimu – didžiuliu maišu rėmėjų
„Lituanicos” saldainių – salėje rin-
kosi garbingi svečiai, norintys pa-
sveikinti susirinkusiuosius. Iškilmin-
gąją šventės dalį pradėjo mokyklos „4

vėjai” direktorė Rasa Kėrienė ir
stovyklos organizatorius Airijos Lie-
tuvių Bendruomenės (ALB) adminis-
tracijos direktorius Arūnas Teišers-
kis, kurie pasveikino susirinkusius
dalyvius. Po sveikinimo R. Kėrienė
perskaitė šventės globėjos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministrės
prof. Kazimiros Prunskienės laišką
stovyklos dalyviams. Savo sveikina-
majame laiške ministrė palinkėjo
šventės dalyviams skleisti lietuvišką
žodį, puoselėti tėviškės tradicijas, for-
muoti teigiamą Lietuvos įvaizdį savo
darbais ir siekiais. Šventės dalyvius
taip pat pasveikino ir ALB pirmi-
ninkė, pirmoji Dublino mokyklėlės
direktorė Jurga Vidugirienė, kuri
pasakė, kad 2004 metais įsikūrusi „4
vėjų” mokykla buvo išties geriausia,
kas galėjo nutikti. Buvo perduoti šilti
sveikinimai ir nuo lietuvių katalikų
misijos Airijoje kapeliono kunigo
Egidijaus Arnašiaus. Buvo pareikšta

nuoširdi padėka šventės rėmėjams –
bankui ,,National Irish Bank”, lietu-
viškų parduotuvių tinklui „Lituani-
ca”, įmonei „MoneyGram”.

Vėliau savo mokyklėlių veiklą
pristatė atstovai iš Monaghan, Kork,
Trim. Monaghan Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė Lolita Gineitienė
pasidžiaugė tomis šeimomis, kurios
rado kelią į šį renginį. O Dublin mo-
kytojai prisistatė skambia daina apie
4 vėjų mokyklą.

Šeštadienio vakarą, po užkan-
džių, kai mokiniai ir jų tėveliai
linksminosi dainuodami karaoke
lietuviškas dainas, kitoje patalpoje
įvyko seminaras Airijos lituanistinių
mokyklų pedagogams. Po seminaro
mokytojai irgi prisijungė prie links-
mybių, kurios tesėsi iki išnaktų.
Renginio dalyviai dalinosi įspūdžiais.

Sekmadienis stovyklėlės daly-
viams buvo ypač darbinga diena: tė-
veliams Dublin „4 vėjų” mokyklos

pedagogai skaitė net penkias pas-
kaitas aktualiomis temomis, o mo-
kiniai prižiūrimi mokytojų dirbo skir-
tingo amžiaus grupėse. Mažesnieji
dalyviai su pedagogėmis žaidė pažin-
tinio pobūdžio žaidimus, o vyres-
niesiems teko puiki galimybė išban-
dyti savo sugebėjimus fotografijos sri-
tyje. 

Po darbingo dviejų dienų darbo,
šventės aukščiausiu tašku tapo
ikimokyklinukų ir jų pedagogų spek-
taklis „Mergaitė su žibintu”.

Nepastebimai prabėgo šios dvi
dienos stovykloje. Išsiskirstėme neši-
ni daugybe įspūdžių, minčių, apmąs-
tymų: praradęs lietuviškumą žmogus
netektų savo šaknų, o į tą vietą kito
tautiškumo taip lengvai neįsodinsi.
Taip ir liktų žmogus lyg beveidis. Tad
džiaukimės akimirka, kiekviena ga-
limybe išsaugoti, puoselėti, perduoti
savo vaikams tą šventą lietuvišką
žodį.                               www.alb.ie
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�Mieliems skaitytojams prane-
šame, kad ,,Draugo” redakcija liepos
4 d. nedirbs. Liepos 3 d. bus pareng-
tas šeštadieninis dienraščio numeris.

�Generalinis konsulas Arvydas
Daunoravičius po tarnybos Čikagoje
grįžta į Lietuvą kitam diplomatinės
tarnybos paskyrimui Užsienio reika-
lų ministerijoje. Konsulas išvyksta
liepos 27 d. Džiaugiamės, kad gerbia-
mas konsulas sutiko atvykti į tra-
dicinę popietę ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st St., Chicago, trečiadienį, liepos 2
d. 2 val. p.p. Konsulas papasakos apie
savo darbo patirtį Čikagoje, o čika-
giečiams bus gera proga atsisveikinti
su gerb. konsulu ir padėkoti už jo
aktyvų dalyvavimą lietuvių visuome-
nės veikloje bei už puikų Lietuvos ir
lietuvių atstovavimą JAV. Po pokalbio
pasivaišinsite skaniu ,,Seklyčios”
maistu. Visi kviečiami. Tel.: 773-476-
2655.

�Dariaus ir Girėno transatlanti-
nio skrydžio 75-ių metų sukakties pa-
minėjimas vyks liepos 13 d., sekma-
dienį. 12 val. p.p. Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje, Marquette
Park, šv. Mišios. Po pamaldų automo-
bilių paradas ir eisena prie ,,Litua-
nicos” paminklo Marquette Park.
Mitingas prie paminklo: Lietuvos ir
JAV himnus  atliks – dūdų  orkestras
,,Gintaras”, dalyvaus lietuviškos
organizacijos, JAV karo veteranai,
kariškiai, valstybės pareigūnai, diplo-
matai. Kariškas žuvusiųjų pager-
bimas, gėlių, vainikų, vėliavų padėji-
mas. Po minėjimo Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago IL
60636 – draugiškas pabendravimas,
vaišės, alus, karšti lietuviški užkan-
džiai, gros Algimanto Barniškio an-
samblis.

�Norintys tapti Dariaus ir Girė-
no transatlantinio skrydžio 75-ių me-
tų sukakties paminėjimo rėmėjais ga-
lite skelbtis Dariaus ir Girėno žyg-
darbio jubiliejiniame leidinyje. Če-
kius rašyti ,,Lithuanian Youth Cen-
ter” vardu  ir  siųsti adresu:  Dariaus
–Girėno komitetas, 6434 S. Kedvale
Ave., Chicago, IL 60629. Tel.  pasitei-
ravimui: 773-627-2137; 708-945-

1541;  el. paštas:  algis3@prodigy.net

�Rugpjūčio 4–8 dienomis nuo
9:30 val. r. iki 12 val. p.p. vyks Ziono
Lietuvių liuteronų bažnyčios ir vaikų
darželio ,,Spindulėlis” organizuojama
Vaikų biblijos vasaros stovykla. Šių
metų stovyklos tema – ,,Džiunglių
nuotykiai”. Žaidimų metu išmoksime
kaip Dievas mus moko dalintis, my-
lėti, duoti, augti ir kaip Jį garbinti.
Priimami vaikai nuo 3 iki 10 metų
amžiaus. Telefonas pasiteiravimui ir
registracijai: 708-422-1433. Mūsų ad-
resas: 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453.

�Keturioliktasis Mokslo ir kū-
rybos simpoziumas (MKS) įvyks 2008
m. lapkričio 27–30 dienomis, Padėkos
dienos savaitgalio metu, PLC, Le-
monte. Visus norinčius dalyvauti ma-
loniai kviečiame iki birželio 30 d. re-
gistruotis simpoziumo internetinėje
svetainėje www.mks14.com. Regis-
truojantis reikia pateikti pranešimo
paraišką.

�Tęsiasi vaikučių registracija  į
lietuvišką vaikų darželį ,,Spindulėlis”
naujiems mokslo metams. Priimame
vaikus nuo 3 metų amžiaus. Atves-
kite – nesigalėsite! Telefonas pasitei-
ravimui ir registracijai 708-422-1433.
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453.

�Liepos 6 d. Galen Center at the
University of Southern California,
3400 S. Figueroa Street, Los Angeles,
CA 90007 patalpose vyks XIII Lie-
tuvių tautinių šokių šventė. Tautinių
šokių šventės pradžia – 1:30 val. p.p.
California laiku. Bilietus į susipažini-
mo vakarą ir Šokių šventės programą
bus galima įsigyti prie informacijos
stalo Hilton Universal viešbutyje nuo
liepos 4 d. Bilietus į XIII Lietuvių
tautinių šokių šventę ir kitus šventės
renginius galite įsigyti šokių šventės
tinklalapyje: http://www.sokiusvente.
com. Ten rasite ir  informaciją apie
kitus šventės metu vyksiančius ren-
ginius. Tel. pasiteiravimui: 213-740-
0626.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE Dėmesio!  Dėmesio!  Dėmesio!
Dar yra vietų vasaros stovykloje Floridoje 

,,Lietuviais norime mes būt!!”
Stovyklavimo laikas: 2008 m. rugpjūčio 2–10 dienomis
Vieta: išnuomota stovyklavietė O’Leno State Park, 410 SE Oleno Park

Rd., High Springs, FL 32643.
Į stovyklą priimami 7 – 16 metų vaikai. Bendrausime lietuvių kalba. 
Vaikų laukia lietuviškų dainų ir šokių vakarai prie laužo arba, esant

blogam orui salėje – sportiniai ir kt. žaidimai, įdomios šventės, konkursai,
talentų pasirodymai ir maudymasis stovyklos teritorijoje esančioje Santa Fe
upėje.

Iš anksto susitarus, atvežusiems į stovyklą vaikus arba juos atsiimant,
yra galimybė pernakvoti  nameliuose.

Taip pat kviečiame dirbti stovykloje vadovais, vadovų padėjėjais (nuo 17
m.) ir virtuvės darbuotojais. Personalo darbo laikas: rugpjūčio 1 – 11 d.

Stovyklą remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR
Vyriausybės. Tikimės, kad pagal pateiktą projektą parems ir Lietuvių Fondas.

Dėl smulkesnės informacijos ir registracijos rašykite e-pašto adresu:
ingaflorida@yahoo.com arba skambinkite telefonu 239-573-4242 rytais
iki 2 val. p.p. Ingai Balčiūnienei, taip pat marceledanute@yahoo.com
arba tel.: 239-265-4367 po 6 val. V. Danutei Balčiūnienei.

Birželio 29 d. pasibaigė Mokytojų tobulinimosi kursai Dainavoje, sukvietę mokytojus iš  JAV veikiančių lituanistinių mokyklų pasimokyti, išklausyti
paskaitų, pasidalinti patirtimi. Šie kursai  – sukaktuviniai – 40-ieji. Jau eilę metų kartu su šiais kursai veikia ir lituanistiniai kursai, į kuriuos atvyksta
norintys išmokti kalbėti lietuviškai ar pagilinti savo lietuvių kalbos žinias.

Atsisveikindami stovyklautojai apdovanojo gėlėmis svečius iš Lietuvos ir lituanistinių kursų mokytojus. 
Nuotraukose: gėlės paskaitininkėms iš Lietuvos (iš kairės): Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Lituanistinio švietimo poskyrio vedėjai Daivai Žemgulienei, dainininkei Veronikai Povilionienei ir Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros
vedėjai dr. Meilutei Ramonienei bei  lituanistinių kursų Dainavoje mokytojams (iš kairės): Aurelijai Tamošiūnaitei, Vytautui Jonaičiui (kursų vadovas)
ir Aušrelei Sakalaitei.                                                                                                                                                                                    Laimos Apanavičienės nuotr.

IEÕKO GIMINIÛ�...

Ieškau savo dėdžių Andriaus
Ambraso ir Antano Ambraso, Vinco
sūnų, gimusių apie 1880 metus Ma-
rijampolės apskrityje, Kazlų Rūdos
valsčiuje, Kazlų kaime, Lietuvoje. Iš
čia maždaug 1910 metais jie išvyko į
Ameriką. Tai mano motinos Onos
Ambrasaitės-Jakšienės broliai. 

Po išvykimo kurį laiką jie rašyda-
vo laiškus, tačiau vėliau susirašinėji-
mas nutrūko, ir mes nežinome, kaip
susiklostė jų gyvenimas, kada jie mi-

rė, kur palaidoti. Gal kas iš Jūsų
skaitytojų ką nors žino ar yra girdėję
apie juos, o gal yra giminių?

Gaila, nėra išlikę dokumentų ir
tikslių duomenų apie juos. Turime
tik porą nuotraukų, kurias jie kažka-
da atsiuntė iš Amerikos.

Rašyti: Anelė Jakšytė-Prapies-
tienė, Kazlų kaimas, Kazlų Rūda,
Marijampolės rajonas, Lietuva.

Iš anksto dėkojame.
Anelė Prapiestienė


