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Čikaga, kovo 23 d. (,,Draugo”
info) – Kovo 22 d. Čikagoje, Maria
gimnazijoje, vyko koncertas, skirtas
,,Draugo” šimtmečiui. Jame lietuvių
ir užsienio kompozitorių kūrinius at-

liko solistai Kristina Zmailaitė (sop-
ranas) ir Edmundas Seilius (tenoras).
Dainininkams akompanavo pianistas
Edvinas Minkštimas.

Pirmoje koncerto dalyje skam-

bėjo ištraukos iš A. Kačanausko, J.
Gruodžio, V. Mikalausko ir G. Doni-
zetti kūrinių. Antroje dalyje klausy-
tojai išgirdo arijas ir duetus iš V. Klo-
vos operos ,,Pilėnai” ir B. Dvariono
operos ,,Dalia”, ištrauką iš operetės
,,Linksmoji našlė”. Pianistas E.
Minkštimas atliko keletą kompozi-
toriaus J. Brahms kūrinių.

Šis koncertas – pirmasis rengi-
nys, skirtas ,,Draugo” jubiliejaus pa-
minėjimui. Gegužės 3 d. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre, bus ati-
daryta „Draugo” šimtmečio paroda ir
vyks simpoziumas. ,,Draugo” skaity-
tojų laukia „Draugo” istorinės kny-
gos sutiktuvės Vilniuje ir Čikagoje.

Spalio 17 d. rengiamas jubilieji-
nis pokylis Willowbrook pokylių sa-
lėje. Spalio 18 d. bus aukojamos Pa-
dėkos šv. Mišios. Lapkričio 8 d. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemonte, vyks
„Draugo” šimtmečio minėjimas ir
dailiojo žodžio popietė.

Europa min∂s
Molotov ir Ribbentrop
pakto metines

Briuselis, kovo 23 d. (ELTA) –
NATO generalinis sekretorius Jaap
de Hoop Scheffer teigia palaikantis
užsienio reikalų ministrų sprendimą
atnaujinti dialogą su Rusija.

,,Geriau kalbėtis nei nesikalbėti.
Rusijos ir NATO dialogas negali būti
persmelktas baime. Problemų mes
neišspręsime tylėdami”, – žurnalis-
tams sakė J. de Hoop Scheffer. NATO
generalinis sekretorius pažymėjo,

kad dialogo atnaujinimas nereiškia,
jog organizacija pritaria visiems
Maskvos veiksmams. ,,Mes iš esmės
nepritariame Abchazijos ir Pietų Ose-
tijos pripažinimui nepriklausomomis
valstybėmis, esame prieš tai, kad čia
būtų įrengtos karinės bazės”, – sakė
J. de Hoop Scheffer.

Organizacijos vadovas yra teigęs,
kad pirmasis NATO ir Rusijos Tary-
bos posėdis ministrų lygiu greičiausiai

įvyks po jubiliejinio NATO viršūnių su-
sitikimo, kuris bus balandžio 3–4 d.

NATO, protestuodama prieš Mask-
vos veiksmus Gruzijoje, praėjusį rug-
pjūtį įšaldė bendradarbiavimą. Mi-
nistrų pasitarimuose santykių su Ru-
sija atnaujinimui priešinosi Lietuva,
tačiau galiausiai ir ji nusileido.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas yra sakęs, kad Lie-
tuva Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) – Mo-
lotov ir Ribbentrop pakto 70-metis bei
Belyno sienos griuvimo 20-metis turi
būti deramai pažymėti Europos Są-
jungos (ES) mastu. Dėl to sutarta
Briuselyje per neformalų forumo dėl
totalitarinių režimų dalyvių susitiki-
mą, kuris įvyko Lietuvai pasiūlius.

Susitikimo dalyviai pakartojo
nuostatą, kad visi europiečiai turi da-
lytis bendra atmintimi apie neseną že-
myno praeitį, paženklintą nacizmo ir
stalinizmo nusikaltimų. Nutarta, kad
šiam tikslui pasiekti reikia dar daug
europinio lygio pastangų. Susitikimo
dalyviai sutarė, kad vienijančio vaid-
mens kuriant bendrą Europos atmintį
turėtų imtis Europos Komisija.

Lietuva palaiko ir skatina Čekijos
siūlymą įsteigti Europos atminties ir
sąžinės platformą Briuselyje. Šios
platformos tikslas būtų remti totalita-
rinių režimų tyrimus ir nacionalinių
tyrimų centrų bendradarbiavimą, di-
dinti visuomenės informuotumą apie
totalitarinių režimų nusikaltimus,
skatinti diskusiją dėl totalitarinių re-
žimų prigimties, pasekmių ir bendrų
europinių vertybių.

Rusijos ir Vokietijos pasirašyti su-
sitarimai nulėmė 1940 m. prasidėjusią
Lietuvos okupaciją, represijas, krašto
sovietizaciją, juodojo birželio tragediją.

Kita sukaktis, kurią ketina minėti
ES – geležinės uždangos simboliu ta-
pusios Berlyno sienos griuvimas 1989
m. lapkričio 9 d. Tuomet Rytų Berlyno
gyventojams leista laisvai kirsti Ber-
lyno sieną.

•Sveikata. Patarimai, kaip
sumažinti sveikatos išlaidas
(p. 2)
•Valstybei reikia pinigų (p.
3, 11)
•Philadelphia LB paminėjo
nepriklausomybės šventes
(p. 4, 8)
•Lietuviškų filmų vakaras
NY (p. 5)
•Gen. J. Žemaičiui – 100
metų (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Ligonių ir slaugytojų po-
pietė (p. 8)
•Pinklės (60) (p. 9)
•Lemont Kovo 11–oji su pa-
vasarine nuotaika (p. 10)

Prasidèjo „Draugo” šimtmeçio
jubiliejaus renginiai

Kovai su v∂žiu – trys milijonai

Vilnius, kovo 23 d. (ELTA) – Re-
kordinę pinigų sumą – 3,012,076 litų
– Lietuvos žmonės paaukojo per tra-
dicinę LNK ,,Gerumo dieną”. Tai
pusantro milijono daugiau nei pernai.

,,Tai – stebuklas, kokį tik galima
įsivaizduoti Lietuvoje. 2009-ieji Lie-
tuvoje gali būti vadinami Gerumo
metais. Ši suma dar kartą įrodo, ko-
kia mūsų tauta yra vieninga ir stipri.
Lemiamais momentais, net sunkme-
čiu, esame kartu ir pasiryžę padėti

vienas kitam”, – sakė ,,Gerumo die-
nos” vedėjas Rolandas Vilkončius.

Šie pinigai bus skiriami kovai su
vėžiu. Galutinė suma paaiškės po ke-
lių mėnesių, kai bus sumokėtos tele-
komunikacijos bendrovių sąskaitos.

Šiemet suaukotos lėšos bus skir-
tos net keturioms onkologines ligas
gydančioms ligoninėms – Vilniaus
universiteto onkologijos institutui,
Vilniaus universiteto vaikų ligoninei,
Kauno Nukelta į 6 psl.

NATO vadovas: su Rusija geriau kalb∂tis

LNK televizija organizavo tradicinę ,,Gerumo dieną”, skirtą kovai su vėžiu.
ELTOS nuotr.

Pianistas Edvinas Minkštimas (k.), solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius.
Jono Kuprio nuotr.
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Gydytojai pataria, kaip
sumažinti sveikatos išlaidas
Ekonominio nuosmukio laikotar-

piu gyventojai susiduria su problemo-
mis, kaip susimokėti už medicinines
paslaugas. Ypač su tokiomis proble-
momis susiduria tie, kurie, praradę
darbą, praranda ir medicininį drau-
dimą. Ankstesniais metais gyventojai
atlikdavo visus gydytojo rekomen-
duojamus tyrimus, nepaisant labai
aukštų jų kainų, o šiuo metu reikia
gerai pagalvoti, kuris tyrimas jiems
gyvybiškai būtinas, o kurį galima ati-
dėti.

Kyla klausiams, ar šie žmonės ri-
zikuoja savo sveikata? Žinovai atsa-
ko, kad nebūtinai, tik reikia gerai
apgalvoti ir pasitarti su savo gydyto-
ju. Būtinų priemonių, apsprendžian-
čių ilgą ir sveiką gyvenimą, sąrašas
nėra labai didelis, „jis pakankamai
trumpas” – teigia dr. Net Calonge,
JAV Preventive Service Task Force
vadovas.

Į būtinų priemonių sąrašą įtrau-
kiama:

* gimdos kaklelio testas (tyri-
mas);

* žarnyno ir krūtų vėžio;
* kraujo spaudimo ir cholestero-

lio tikrinimas;
* osteoporozės tyrimas moterims

vyresnėms nei 65 metai;
* patarimai nutukusiems, rūkan-

tiems, vartojantiems alkoholį.

Jei kiekvienas gyventojas atliktų
šiuos nesudėtingus tyrimus, tai kas-
metinis mirčių skaičius sumažėtų
perpus, teigia Calonge.

Šiuos techniškai paprastus tyri-
mus galima atlikti, bet nauji tyrimai,
kaip viso kūno skenavimas (full body
scans), nėra gyvybiškai būtinas, nes
nėra įrodyta, kad tokie tyrimai pa-
siteisina.

Štai keli daktaro Calonge patari-
mai žmonėms, norintiems būti svei-
kiems, neišleidžiant daug pinigų.

* Sveikiau maitintis. Intensyviai
sportuoti. Nerūkyti. Saikingai vartoti
alkoholį, jei jums tai būtina, taip su-
taupant pinigus, išleidžiamus cigare-
tėms ir alkoholiui. Fizinis aktyvumas
taip pat nekainuoja.

Gydytojų ir žinovų
išvados

* Kasmetinė gydytojų konsultaci-
ja (medicininė apžiūra) nėra būtina,
tai yra nereikalingos išlaidos, – teigia
dr. Ranit Mishori, Georgetown Uni-
versity School of Medicine šeimos gy-
dytoja.

* Jei peršalote, ar turite proble-
mų su sutrikusiu virškinimu, paban-
dykite pasitarti su šeimos gydytoju
telefonu. Galbūt turėsite kažkiek su-
mokėti, bet mažiau, nei kainuotų ap-
silankymas pas gydytoją.

* Jei jūsų gydytojas siūlo magne-
tinio rezonanso (MRI) tyrimą jums
skundžiantis kelio sąnario skaus-

mais, paklauskite, kam tai reikalin-
ga, ar tai pakeis gydymo taktiką.

* Žarnyno tyrimą (colonoscopy)
pakeiskite nebrangiai kainuojančiu
išmatų tyrimu dėl „paslėpto krauja-
vimo”. Jei išmatose randama kraujo
pėdsakų, atlikite pagilintą žarnyno
tyrimą.

* Mamogramas atlikite kas 2 me-
tai. Nėra įrodyta, kad jas atliekant
kas metai sumažėja krūtų vėžio atve-
jų.

* Pasitarkite su ginekologu, ar
jums būtina kiekvienais metais atlik-
ti gimdos kaklelio tyrimą (pap test).
Jei jūs esate vyresnė nei 30 metų ir
trejus metus iš eilės turėjote normalų
tyrimą, tai atlikti gimtos kaklelio
tyrimą nėra būtina, – teigia dr. Linda
Hughey Holt, ginekologė iš Skokie.
Tik moterys su padidinta rizika pri-
valo kasmet atlikti minėtą tyrimą.
Moterys, kurioms pašalinta gimda ir
gimdos kaklelis, atlikti tyrimo nepri-
valo.

* Nustokite lankyti sveikatingu-
mo klubą, vietoj to – vaikščiokite kas-
dien 1 mylią. Tai sumažins depresiją
ir veiks jus taip pat, kaip ir mankšti-
nantis su instruktoriumi ar įvairio-
mis sporto priemonėmis.

* Paprašykite gydytojų išrašyti
pigesnius vaistus. Kai kuriose vaisti-
nėse kaip „Wal-Mart” ir „Target” ga-
lite įsigyti „Generic drugs” pagal iš-
rašomus receptus, kurie kainuoja 4
dol. vieno mėnesio kursui. Taip jūs
galite įsigyti „Lovastatin” už 4 dol.,
kai tuo tarpu „Lipitor” kainuoja 140
dol.

* Tęskite reguliarius apsilanky-
mus pas stomatologą. Jei jūsų dantys
ir dantenos sveikos ir gerai prižiūri-
mos, galite rečiau atlikti dantų valy-
mą ir dantų rentgenoskopiją. Papras-
tai suaugusieji gali atidėti kosme-
tines procedūras ir dantų sukandimo
korekciją. Bet tai netaikoma vai-
kams. Dantų sukandimo sutvarky-
mas vaikams gali sutaupyti pinigus
ateityje, teigia stomatologai.

* Pasitarkite su gydytoju apie
cholesterolį mažinančių vaistų nu-
traukimą, jei jūs esate vyresnė nei 85
metai. Padidinto cholesterolio povei-
kis nepasireikš 10–15 metų ir tai ne-
darys įtakos jūsų sveikatai. Tačiau
atsiminkite, kad priešdiabetinius, šir-
dies veiklą ir ritmą reguliuojančius
vaistus būtina vartoti.

Taip pat būtina vartoti spaudimą
mažinančius vaistus, net jei esate
vyresni nei 85 metai.

Ir toliau vartokite aspiriną, jei jū-
sų gydytojas rekomenduoja, taip pat
kalcį ir vitaminą D. Visų kitų vita-
minų vartojimą galite sumažinti, ir
tai jums sutaupys didžiulius pinigus.

Parengta pagal
„Chicago Tribune”

Praėjusį sekmdienį, kovo 22
d., Maria High School didžiojoje
salėje įvyko pirmasis ,,Draugo”
šimtmečiui skirtas renginys –
solistų iš Lietuvos Kristinos
Zmailaitės ir Edmundo Seiliaus
koncertas, jiems pianinu akom-
panavo Edvinas Minkštimas. Tie,
kuri negalėjo dalyvauti kon-
certe, te nenusimena – šiais
metais jų laukia dar penki ju-
biliejiniai renginiai: ,,Draugo”
šimtmečio paroda ir simpoziu-
mas; ,,Draugo” istorinės knygos
sutiktuvės Vilniuje ir Čikagoje;
pokylis Willowbrook pokylių sa-
lėje; Padėkos šv. Mišios ir ga-
liausiai, dienraščio 100–mečio
minėjimas Lemont su dailiojo
žodžio popiete. Visi ras reginį
pagal savo skonį ir pomėgius:
tie, kas nemėgsta dainos, galbūt
susigundys paroda, o nepralei-
džiantys nė vieno pokylio – sku-
bės pirkti bilietą į Willowbrook
pokylių salę.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis AR ŽINOTE, KAD?
• Ar žinote, kad skausminga

skrandžio peptinė opa gis sparčiau,
jei kasdien suvalgysite didelę porciją
šviežių kopūstų. Toks maistas sudaro
apsauginį sluoksnį ir tausoja skrandį
bei visą virškinimo traktą.

• Infekcijos nuo seno gydomos
svogūnais ir pomidorais. Jie turi an-
tiseptinių, uždegimą slopinančių me-
džiagų. Pašildytą pomidoro griežinėlį
uždėkite ant pūlinio ir apriškite
tvarsčiu. Galite uždėti ir atvėsintą
svogūnų griežinėlį.

• Juodą, poras užkimšusių inkš-
tirų spalvą lemia ne nešvarumai, bet
deguonies poveikis.

• Paklūstant žalingiems įpro-
čiams organizme gausėja dopamino
ir kitų gerą savijautą lemiančių
transmiterių, todėl apima pakili nuo-
taika. Deja, po tam tikro laiko šių
medžiagų kiekis sumažėja iki buvu-
sio ar dar žemesnio lygio, atsiranda
nemalonių abstinencijos požymių,
kurių atsikratyti įmanoma tik vėl
patenkinus žalingą poreikį.

• Tyrimais nustatyta, kad žmo-
nių, kurie laiko naminius gyvūnėlius,
kraujo spaudimas mažesnis nei tų,
kurie jų neturi.

• Baimė gali sukelti stiprų, ne-
įveikiamą potraukį be atvangos atlik-
inėti kokį nors veiksmą, pvz.: plauti
rankas, tikrinti ar išjungta šviesa,
nuolat mąstyti apie nemalonius da-
lykus. Jei normalią gyvenimo tėkmę
toks sutrikimas trikdo – kreipkitės į
gydytoją.

• Užkietėjus viduriams gali
skaudėti galvą, pablogėti burnos kva-
pas, odos išvaizda, dienų dienas ne-
apleisti nuovargis.

• Kai kuriuos dėl pilvo dieglių
verkiančius kūdikius nuramina mu-
zika, dainavimas ar netgi dulkių
siurblio ar automobilio variklio ūže-
sys.

• Kai kuriems žmonėms lūpų
kampai įtrūkinėja dėl B grupės vita-
minų stygiaus organizme. Valgykite
produktus, kuriuose būtų kuo dau-
giau rupių miltų, žalios spalvos dar-
žovių bei riešutų.

Parengta pagal „Natūralūs kas-
dieninių negalavimų gydymo būdai”

Sveikiau maitintis, intensyviai spor-
tuoti – pataria gydytojai.
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Didžiausiuose Kremliaus valdomuose Rusijos laikraščiuose pasku-
tiniuoju metu aktyviai reiškiasi ir skelbia savo prognozes ne tik
Rusijai, bet ir pasauliui, Igor Panarin. Tai – buvęs paskutiniųjų

SSRS gyvavimo metų KGB analitikas, dabar – Maskvos instituto, ren-
giančio Rusijos diplomatus, dekanas. Paskutiniame šio stratego ir geopoli-
tikos programuotojo straipsnyje, kurį paskelbė ne tik Maskvai palanki
dalis Europos spaudos, bet ir kai kurie Amerikos laikraščiai, piešiamos
pačios niūriausios perspektyvos, kurios netrukus ištiks Jungtines Ame-
rikos Valstijas.

Pasak Panarin, įsisiūbuojant pasaulinei krizei, jau netrukus JAV
prasidės pilietinis karas, dėl kurio JAV subyrės mažiausiai į šešias dalis.
Viena dalis atiteks Meksikai, kita Kolumbijai, dalis teks Kanadai ar dar
kam nors. Gal net naujojo marksisto-leniniečio H. Chavez, didžiojo Mask-
vos draugo ir ginklų pirkėjo, valdomai Venesuelai ar netgi brolių Castro
Kubai. O dalis gali tekti irgi „pažangos’’ keliu žengiančiai Argentinai, ku-
rios dabartinė prezidentė C. Fernandez, pasirodo, yra ne tik komunistinės
Kubos, bet ir didelė Maskvos draugė. Žodžiu, Amerika artėja prie savo
saulėlydžio, kuris įvyks, anot Panarin, netrukus. Gal net šių metų pabai-
goje ar 2010 metais. Aišku, Alaska, kaip „istorinė rusų žemė”, atiteks
Rusijai, kas dar labiau sustiprins jos energetinę galybę, o Rusija tapsianti
vienintele ne tik energijos šaltinių, bet ir pasaulio galybe.

Tas KGB analitikas ir Rusijos diplomatų rengėjas bei mokytojas, deja,
toks yra ne vienintelis. Tokiomis pranašystėmis užsiima ir oficialūs Krem-
liaus asmenys. Tiesa, nevengdami ir grūmojimų „geriausiomis ir taikliau-
siomis” pasaulyje rusiškomis raketomis ar geriausiais pasaulyje Kalaš-
nikovo automatais, kulkosvaidžiais, tankais, kurie, pasirodo, irgi neturi
lygių. Štai praėjusių metų lapkričio pradžioje Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev, nutaisęs labai rūstų veidą, pagrasino, kad jei JAV įkurdinus
savo priešraketinius gynybos sistemos elementus Čekijoje ar Lenkijoje,
Rusija bemat įkurdins savo raketinius komplektus „Iskander” Kara-
liaučiaus (Kaliningrado) srityje ir smogs jais nedelsiant. Toks įžūlus Med-
vedev gąsdinimas sukėlė netgi kai kurių Rusijos generolų ir pačių raketų
specialistų ironiškus pastebėjimus. Vieno žurnalo (dar drįstančio likti ne-
priklausomu) karinis apžvalgininkas Vladimir Voronov savo straipsnyje
rašo apie tai, kaip dalis kraujo ištroškusių generolų, grasindami raketo-
mis Europai ir Amerikai, suklaidino patį ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį
vadą, prezidentą Medvedev. Pasirodo, išgirtieji raketų „Iskander” kom-
plektai niekam tikę. Panašiai, kaip ir išreklamuotos jūrinės raketos
„Bulava”, kurios, jeigu ir pakyla, tai skrenda ne į taikinius, o nežinia kur.
Cituojamas vienas Maskvos konstruktorių, kuriantis raketas „Topol” ir
„Bulava”, kuris pasakė: „Jeigu tos ‘Bulavos’ ir skrenda, tai tik ne į taiki-
nį.”

Pagaliau po prezidento Medvedev pagąsdinimų „Iskander” pasirodė
gana mįslingas Rusijos karinio pramoninio komplekso vadovų pareiški-
mas, iš kurio aiškėja, kad jie net negalvoja aprūpinti Rusijos armijos
tokiomis raketomis, nes pirmiausia reikia rūpintis gaminamų kitų raketų
eksportu. Be to, leista suprasti, kad „Iskander” raketos ir jų paleidimo
komplektai neatitinka šiuolaikinių karinės technikos reikalavimų. Pa-
galiau vienas Rusijos raketinių pajėgų atsargos generolas, nenorėjęs
skelbti savo pavardės, nes, pasak jo, užpykę jo viršininkai dar generolišką
pensiją atims, pareiškė, kad „Iskander” raketinių komplektų įkūrimas
Karaliaučiuje nieko gero neduos ir net nesugebės sunaikinti amerikiečių
priešraketinės gynybos komplektų ne tik Čekijoje, bet ir Lenkijoje, jeigu
jie ten bus įrengti. Pasak to atsargos generolo, jeigu amerikiečių kom-
pleksai bus įkurti tame Čekijos rajone, apie kurį kalbama, tai rusų rake-
tos paprasčiausiai iki jų nenuskris. Kalbant apie Lenkiją aiškėja, kad iki
numatomos amerikiečių kompleksų įrengimo vietos tos raketos turės
skristi 20–30 minučių. Per tą laiką jos gali būti be vargo sunaikintos.
Antra vertus, Karaliaučiaus regionas – labai nedidelė teritorija ir rake-
tinių kompleksų manevravimui ten nėra pakankamai erdvės. Todėl juos
sunaikinti – irgi juoko darbas. Pagaliau ne tik užsienio, bet ir pačios Ru-
sijos karo specialistai rusiškas raketas vadina „trečio laipsnio šviežumo”,
tuo pasakydami, kad jos pagamintos 1984–1989 metais, SSRS egzistavimo
laikais, ir niekas negali užtikrinti, kad jos suveiks.

Matyt, neatsitiktinai Rusijos nacionalpatriotai, visokie tikrieji bolše-
vikai, „našistai” ir panašūs, grūmodami Amerikos „imperialistams” gąs-
dina ne tiek atominėmis bombomis, o savo žmonėmis, kurie kokio nors
naujojo Stalino vedami savo kūnais uždengs bet kokias priešų am-
brazūras. Juk per aną karą nevalgę ir apiplyšę, vien gaudami fronto deg-
tinės kaušą, nugalėję Hitlerį, nugalės ir „nusilpusią bei byrančią Ame-
riką”. Tuo labiau vedami naujojo karvedžio, nors dar ir nepaskelbto ,,ge-
neralisimu”, Vladimir Putin. Juk neatsitiktinai visų apklausų duome-
nimis dauguma rusų, be išlygų pritariantys Stalino vykdytam režimui,
kaip vienintelį kelią mato Putin asmenyje.

Maskvos svajonės ir
dėlionės

PETRAS KATINAS

VALSTYBEI REIKIA PINIGŲ:
KAIP IR IŠ KUR JŲ GAUTI?
MYKOLAS DRUNGA

Ką daryti, kad nebūtų nuo vals-
tybės mokesčių nuslepiami pinigai?
Kaip kovoti su krize: reguliuoti, tvar-
kyti finansų sistemą ar leisti biudže-
to pinigus, net lįsti skolon tam, kad
būtų kuriamos darbo vietos ir šelpia-
mi vargšai? Tai sudėtingi klausimai.
Štai kai kurie kai kurių laikraščių
atsakymai.

Kovo 14-ąją „New York Times”
redaktoriai vedamajame rašė, jog įta-
riama, „kad amerikiečiai, kurie slepia
pinigus ofšorinėse banko sąskaitose,
kasmet nesumoka apie šimto milijar-
dų dolerių valstybinių mokesčių. Ge-
riems laikams esant, tai labai netei-
singa ir šaliai blogai. Tokiais laikais,
kaip dabar, tai turėtų būti visiškai
netoleruotina. Valstybei ne tik reikia
pinigų, bet ji turi padaryti tokių mo-
kesčių apgavysčių mechanizmui galą
ir dėl to, kad prezidento Barack
Obama pastangos gelbėti ekonomiką
išlaikytų visuomenės paramą ir pa-
tikimumą”.

Toliau laikraščio redaktoriai ra-
šė, kad ne tik Amerikoje, bet ir Euro-
poje bei kitur susirūpinta dėl valsty-
binių mokesčių slėpimo. Pasak vienos
mokestinį teisingumą tiriančios orga-
nizacijos, „visame pasaulyje apie
vienuolika su puse trilijonų dolerių
slepiama ofšoriniuose bankuose. (...)
Pastarosiomis dienomis būrys valsty-
bių ir vyriausybių, įskaitant Andoros,
Lichtenšteino, Singapūro ir Hon-
kongo, teigė padidinsią savo ofšorinės
bankininkystės skaidrumą ir pasi-
dalinsią didesniu kiekiu informacijos
su tų valstybių, kurių piliečiai yra
ofšorinių sąskaitų savininkai, mokes-
čių pareigūnais”.

„New York Times” redaktorių
nuomone, balandžio pradžioje Lon-
done įvyksiančiame susitikime Ame-
rikos pareigūnai turėtų bendradar-
biauti su kitų šalių pareigūnais, kad
susitartų dėl bendrų taisyklių, kaip
išgauti informaciją iš vadinamųjų
mokestinių užuovėjų. Reikėtų pa-
svarstyti štai ką. Valstybės galėtų at-
šaukti mokesčių sutartis su šalimis,
kurios neatsako į pasiteiravimus dėl
mokesčių – dėl to būtų gerokai su-
dėtingiau jų bendrovėms užsiimti
tarptautiniu verslu. Valstybės taip
pat galėtų varžyti savo bankų teisę
leistis į verslo santykius su šiuo
atžvilgiu nebendradarbiaujančių val-
stybių bankais ar taikyti bet kokiam
verslui su šiomis šalimis griežtesnius
atskaitomybės standartus.

Būtų galima pradėti dabar pa-
skelbiant šalių ir bankų, nebendra-
darbiaujančių su informacijos pra-
šančiais užsienio valstybių pareigū-
nais, juodąjį sąrašą. Prieš kelerius
metus dauguma bankų ir mokestinių
užuovėjų būtų į tokias pastangas
numoję ranka. Tačiau dabartinėje
atmosferoje jie atrodo jautresni vie-
šam sugėdinimui”, – baigė savo ve-
damąjį „New York Times” redakto-
riai.

Šiomis nuotaikomis dalijosi ir
Austrijos bei Šveicarijos laikraščiai.
„Europos Sąjungai ir Jungtinėms
Valstijoms paspaudus, įgyvendinta
tai, kas turėtų būti savaime supran-
tama: nereikia padėti nusikals-
tamiems sandėriams ir jų finansavi-
mui”, – kovo 21 d. rašė Vienos dien-
raštis „Standard” ir tęsė: „Tų, kurie

nusuka mokesčius, nevalia palaikyti
vien dėl to, kad jie turi pakankamai
grynųjų, jog jiems apsimoka kažkaip
juos pervežti per sieną ir tada tyliai,
pelningai ir visų pirma neatsiskaičius
su valstybe investuoti mokesčių oazė-
je. Žodžiu, Austrijai, kaip tarptauti-
nių bankų šeimininkei, teks išsigal-
voti naują, teisingesnį verslo modelį.”

Nemažiau principingai pasisakė
ir gretimos Šveicarijos valstybės Ciu-
richo miesto dienraštis „Tagesan-
zeiger”: „didžioji piliečių dalis ne-
nori, kad Šveicarija piktnaudžiautų
nusikaltėliai bei mokesčių apgavikai
ir taip ji nusmuktų į ‘niekam tikusių
valstybių’ lygį.

Iki šiol galiojęs bankininkystės
slaptumo įstatymas visų pirma dis-
kredituotas būtent dėl piktnaudžia-
vimo juo. Tuo pačiu politikos ir eko-
nomikos vadovai mūsų šalyje per il-
gai leido gyvuoti iliuzijai, jog jie gali
išlaikyti bankininkystės slaptumą ir
užsienio mokesčių apgavikų atveju”.

Kovo 16-ąją Berno dienraštis
„Bund” rašė, jog „savaitgalį susi-
rinkę finansų ministrai ir emisijos
bankų vadovai savo pareiškime mo-
kesčių klausimui skyrė tik dvi eilutes
– pareikalavo juodojo sąrašo ir ragino
imtis priemonių prieš mokesčių
užuovėjas.

Nebijokite: prancūzai neturi
mintyje Monako, britai – savo trestų,
o amerikiečiai neturi omenyje tų fik-
tyvių firmų, kurios, kaip ir britų tres-
tai, apsaugo nusikaltėlius ir kaip
magnetas pritraukia iš užsienio bė-
gančius pinigus. Mažoji Šveicarija
turi su tuo susigyventi: veidmainystė
priklauso politikai kaip oras kvė-
pavimui”.

Rašydami kita, ne bėgimo nuo
mokesčių, bet susijusia su ekonomika
tema – kaip spręsti krizę – daugelis
laikraščių atkreipė dėmesį į tai, ką
laiko esant požiūrio skirtumais tarp
Amerikos ir kai kurių Europos šalių.
Pasak kovo 14-ąją rašiusio Londono
„Times”, „Jungtinių Valstijų vyriau-
sybė mano, kad vieną balandžio dieną
įvyksiantis grupės ‘G-20’ susitikimas
turėtų susitelkti į ekonomikos paska-
tinimą. Europiečiai, ypač vokiečiai,
yra skeptiški. Jų manymu, susitikimo
dėmesio centre turėtų būti griežtes-
nis finansinių rinkų reguliavimas”.
Anot „Times”, „amerikiečių požiūris
kur kas pragmatiškesnis. Aktualiau-
sia užduotis šiuo metu yra išjudinti
pasaulio ekonomiką. Tai turi pir-
menybę prieš užduotį užkirsti kelią
ateities krizėms”.

Šiai nuomonei pritarė Kopen-
hagos dienraštis „Politiken”. Anot
jo, „biudžetinė drausmė, ypač Ber-
lyne ir Paryžiuje, gal užkirs kelią bū-
simoms krizėms, tačiau ji jokiu būdu
neišsprendžia tos, kurią dabar tu-
rime. Kas dėl atsižvelgimo į viešuo-
sius finansus, tai būdas, kuriuo Euro-
pa, vadovaujant Vokietijai, tvarkosi
su krize, atrodo pasenęs”.

„Ilgesnė recesija, nuosmukis ša-
lių ekonomikas ir tuo pačiu viešuo-
sius biudžetus daug labiau apsunkins
nei laikinas valstybės lindimas sko-
lon. Šią valandą žūtbūt reikia užvesti
pasaulio ūkio variklius. Reikia tai da-
ryti visiems kartu, abiejose Atlanto
pusėse ir visomis įmanomomis prie-
monėmis”, – Nukelta į 11 psl.
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Philadelphia LB iškilmingai
paminėjo Nepriklausomybės šventes

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Daugelį metų darbuojantis LB
gretose teko lankytis daugybės telki-
nių ruoštuose Lietuvos Nepriklauso-
mybės švenčių minėjimuose. Minėji-
mų būta tikrai iškilmingų, nuostabą
ir pasididžiavimą keliančių jų meni-
nių programų. Tapęs sėsliu, dažnai
pagalvoju, kuriame telkinyje minėji-
mo būta įspūdingiausio. Atsakymo il-
gai ieškoti netenka. Įspūdingiausi mi-
nėjimai rengiami mano mieste – Phi-
ladelphia. Jų tvirtybė – čia minėjimai
sutraukia gausų visų kartų bei ,,ban-
gų” lietuvių būrį, šeimas su krykš-
taujančiais vaikais, čia bendruome-
ninei veiklai suaukojama daugiau
negu kitame telkinyje. Nors kai kurie
atvykusieji į LB apylinkės rengiamą
minėjimą nesugeba sakinio lietu-
viškai suregzti, kiekvienas atsilankęs
trykšta meile Lietuvai ir didžiuojasi
sava kilme. Įėjimas į minėjimas ne-
mokamas. Ateik, atsisėsk, klausykis
kalbų, stebėk meninę programą. Jei
norėsi vėliau paremti LB darbus, te-
reikia prieti prie staliuko ir savąją
auką įteikti. Dažnas į minėjimą at-
vyksta nešinas maisto ar saldumynų
lėkšte. Minėjimui pasibaigus, dalyviai
persikelia į kiek mažesnę Lietuvių Na-
mų salę, kur vaišinamasi gausiai su-
neštomis gėrybėmis. O šiais metais
išdrįsta ir smagiai pasišokti grojant
,,Kaimo kapelai”. Būtina linksmin-
tis! Juk švenčiame sukaktis, prikėlu-
sias Lietuvą nepriklausomam gyve-
nimui, – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.

* * *
Kovo 1 d. Philadelphia vykęs Lie-

tuvos Nepriklausomybės sukakčių
minėjimas prasidėjo klebono Petro
Burkausko atnašaujamomis iškilmin-
gomis šv. Mišiomis Šv. Andriejaus lie-
tuvių parapijoje. Tautinės ir organi-
zacijų vėliavų, Philadelphia arkivys-
kupijos vyskupo pagalbininko Joseph
Cistone ir Lietuvos generalinio kon-
sulo New York ambasadoriaus Jono
Paslausko dalyvavimas bažnyčioje
liudijo telkinio minimų tautinių su-
kakčių svarbą. Giedojo choras ,,Lais-
vė”, vadovaujamas Ilonos Babinskie-
nės, skaitinius atliko Paulius Raz-
gaitis, prie altoriaus kartu su Jono ir
Vitalijos Dunčių šeimos neštomis
bažnytinėmis dovanomis buvo atneš-
tos simbolinės tautinės aukos: Rūpin-
tojėlis (Lynn Cox), gintaras (Dalia

Dalkutė), Lietuvos žemė (Adrija Bag-
donavičiūtė). Simbolines aukas jau-
triai aptarė LB apylinkės kopir-
mininkė Roma Krušinskienė. Vysk.
Cistone savo pamoksle prisiminė sa-
vo apsilankymą parapijoje 2008 me-
tų Verbų sekmadienį, kada jam ir jį
lydėjusiems jo tėvams Šv. Andriejaus
lietuviai parodė išskirtinį nuošir-
dumą. Ir nors vyskupo pamokslas
daugiau buvo apie Gavėnios meto ti-
kintiesiems Bažnyčios uždedamus
įsipareigojimus, atgautos Lietuvos
nepriklausomybės ir tautinės parapi-
jos svarbą Šv. Mišių pabaigoje pat-
riotiškai aptarė kleb. kun. Burkaus-
kas. Po šv. Mišių vyskupui apsilan-
kius parapijos salėje, parapijiečiai su
pasididžiavimu jam aiškino apie per
paskutinius mėnesius iš pagrindų at-
liktus salės atnaujinimo darbus. Te-
žino vyskupas, kad lietuviai savo pa-
rapiją ne tik išlaiko, bet ir dosniai
aukoja lėšas ir talka prisideda prie
bažnyčios pastato bei parapijos salės
remonto.

Iš Šv. Andriejaus parapijos persi-
kelta į tik ką 100 metų sukaktį šven-
tusius Lietuvių Namus. Čia laukė Al-

donos Jakubėnienės šeimos gaminti
lietuviški pietūs, ištrokusiems užsi-
geriant Lietuvių Namų parūpintu
,,Kalnapilio” alumi. Linksmino ,,Kai-
mo kapela”, vadovaujama pirmosios
ateivių bangos palikuonės Lynn Cox.
Kapeloje daugelį metų groja lietuvių
kalbos mokęsis JAV prezidento Ba-
rack Obama atspalvio žmogus, kurį
prieš daugiau kaip dešimtmetį lietu-
viškai kalbino tada Philadelphia lan-

kęs Lietuvos ministras pirmininkas
Aleksandras Abišala.

Pavalgius pietus susibūrėme M.
K. Čiurlionio vardo didžiojoje salėje.
Įnešus vėliavas, sugiedoti JAV ir Lie-
tuvos himnai. Invokaciją perskaitė

dr. Jonas Dunča. Minėjimo dalyvius
pasveikino Lietuvių Namų preziden-
tas Albert Mikutis ir LB apylinkės
kopirmininkė R. Krušinskienė. Minė-
jimui vadovavo JAV naujakuriai Irina
Brusokienė ir dr. Dainius Balis, kurie
be priekaišto tai atliko lietuvių ir
anglų kalbomis.

Pagrindinę kalbą tarti buvo pa-
kviestas amb. Jonas Paslauskas. Ne
vieno tautiečio jis maloniai prisime-
namas iš pirmųjų Lietuvos neprik-
lausomybės metų darbo Lietuvos am-
basadoje Washington, DC. Iš JAV
amb. Paslauskas vyko atstovauti Lie-
tuvai Kanadoje, vėliau ambasadoriu-
mi dirbo politiniu požiūriu jautrioje
Baltarusijoje, po to kuriam laikui su-
grįžo svarbioms pareigoms į Lietuvos
Užsienio reikalų ministeriją. Prieš
vienerius metus su žmona Dalia,
studijuojančiu sūnumi ir gimnaziste
dukterimi amb. Paslauskas atvyko
eiti Lietuvos generalinio konsulo pa-
reigas pasaulinės reikšmės New York
mieste. New York lietuviai žavisi jo
vadovaujamo konsulato dėmesiu lie-
tuviškai veiklai, ambasadoriaus drau-
giškumu ir noru kiekvienam padėti.

Amb. Paslauskas savo kalboje
prisiminė lietuviams įsimintinas Va-
sario 16-sios, Kovo 11-sios ir Sausio
13 datas. Jis teigė, kad šios datos yra
susijusios, viena kitą papildo, teikia

mums stiprybės ir pasididžiavimo sa-
va tauta, jos žmonėmis, Lietuvos val-
stybe. Ambasadoriui asmeniškai –
mūsų laisvės dvasinis pamatas, mo-
ralinis užtaisas, valstybingumo bazė
glūdi Vasario 16-oje. Jis pritaria
1990-siais metais atkurtos Lietuvos
Nepriklausomybės akto signataro
Romualdo Ozolo teiginiui, jog Vasario
16-oji buvo pats svarbiausias Lietu-
vos šiais metais minimo tūkstantme-
čio įvykis, kuriai neprilygsta nei kara-
lystė, nei kunigaikštystė, nei unijinė
bajorų respublika. 1918 metų vasario
16-ąją buvo sukurta kiekvieno žmo-
gaus, tautos valstybė. Nepriklauso-
mybės metais užkoduota dvasinė
stiprybė atvedė Lietuvą į Kovo 11-ąją.
,,Tai buvo realusis Lietuvos valstybės
atgimimas. Ji apsigynė savo žmonių,
jų meilės, ryžto, pasiaukojimo, vieny-
bės dėka.” Savo kalboje prelegentas
ypač pabrėžė tarpusavio vienybės
svarbą. Istorija rodo, kad laimėdavo-
me tada, kada buvome vieningi ir
susitelkę. ,,Vienybės idėja turėtų būti
užkoduota, tai yra turi būti gyva ir
mūsų galvose. Dabartiniu metu gir-
dimą nuolatinę kritiką, dažnai pikt-
džiugišką, būtina paversti konstruk-
tyviu dialogu, kuris tarnautų valsty-
bės ir tautos labui. Kitaip mes rizi-
kuojame sugriauti valstybę iš vidaus.
(...) Todėl, atrodo, pradedame supras-
ti, jeigu vienas kitą tik neigsime,
jeigu valdžioje esantys nuolat abso-
liučiai atsiribos nuo buvusių vyriau-
sybių, jeigu Lietuvoje nebus jokio pe-
rimamumo, o tik priešprieša – tikrai
nieko gero nelaukime. Ir čia dar kar-
tą norėčiau pabrėžti žiniasklaidos
svarbą, jos įtaką ne tik visuomenės
nuomonei, bet netgi apskritai psi-
chologinei valstybės piliečių būsenai.
(...) Rašančiojo spaudoje politinės
nuostatos ar asmeninės ambicijos bei
išprusimas ar neišprusimas dažnai
užgožia vieno ar kito žmogaus išgy-
venimus, nuveiktus reikšmingus dar-
bus bei pasiekimus”, – sakė amba-
sadorius.

J. Paslauskas apgailestavo, kad
prokuroriško tono pasigirsta ir iš šia-
pus Atlanto. ,,Iš karto po sausio 13
dienos išpuolių prie Seimo Vilniuje
vartau JAV lietuvišką spaudą ir su
nuostaba skaitau, kaip žinomo lietu-
viško leidinio garbus apžvalgininkas
jau kitą dieną po minėtų įvykių kate-
goriškai žino, kuriuos keturis aukš-
tus pareigūnus Nukelta į 8 psl.

Philadelphia Lietuvos Nepriklausomybės šventėje padėkos žymeniu ap-
dovanojama Danutė Surdėnienė. Žymenį įteikia LB kopirm. R. Krušinskie-
nė ir Lietuvių Namų tarybos pirm. Albert Mikutis. Kazio Razgaičio nuotr.

,,Philadelphia Lietuvos nepriklausomybės šventėje iš k. į d. LB apylinkės
kopirmininkas Virgus Volertas, Dalia Paslauskienė, LB apylinkės kopirm.
Roma Krušinskienė, amb. Jonas Paslauskas. Antano Krušinsko nuotr.

Philadelphia Lietuvos Nepriklausomybės šventės programos vedėjai Irina
Brusokienė ir dr. Dainius Balis. Kazio Razgaičio nuotr.
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Lietuviškų filmų
vakaras

Visi žinome, kad lietuviai yra ne
tik darbšti, bet ir linksma tauta. Nuo
seno Lietuvoje, o ypač šaltais žiemos
vakarais, buvo paprotys rinktis vieni
pas kitus tai pašokti, tai padainuoti,
tai istorijų pasiklausyti. Ši tradicija,
tik gal kiek modernesniu pavidalu,
lietuvio pasąmonėje yra išlikusi iki
dabar. Kaip žinia, nemaža dalis lietu-
vių gyvena užsienyje, o tai dar dides-
nė paskata susieiti visiems kartu, pa-
būti ir pabendrauti. Tad š. m. kovo
mėnesio 7 dieną New York mieste bu-
vo suorganizuotas lietuviškų filmų
vakaras. Vakaro metu buvo rodomi
du lietuviški filmai Giedrės Beinoriū-
tės „Balkonas” ir Vytauto V. Lands-
bergio „Kai aš buvau partizanas”.
Norėdama daugiau sužinoti, kodėl
toks vakaras yra organizuojamas,
,,Draugo” bendradarbė Rytinėje
pakrantėje Jurgita Raškevičiūtė
pakalbino vieną iš vakaro organiza-
torių Gintarę Bukauskienę.

– Koks šio vakaro tikslas?
– Dar Aušros Vartuose (Aušros

Vartų bažnyčia Manhattan – Red.)
žmonės mielai lankydavosi filmų per-
žiūrose. Ko gero, filmų vakarai su-
traukdavo daugiausia žiūrovų. Aišku,
filmą galima peržiūrėti ir namuose,
įsigijus DVD. Tačiau žiūrėjimas su
draugais kartais mielesnis. O gal ir
ne kiekvienas turi tą DVD. Taigi ir
pasiūlom bendruomenei susirinkti ir
žiūrėti drauge. O po to, dar šiek tiek
ir pabendrauti. Tai gal kiek supras-
minta ar sutikslinta bendravimo for-
ma. Ne plakatinė, kaip minėjimai, bet
tuo pačiu ir neeilinis vakarėlis.

– Kas organizuoja šį lietuviš-
kų filmų vakarą?

– Atsakant formaliai – tai
Manhattan Lietuvių Bendruomenė.
Tačiau dalis šios grupelės – tai buvusi
neformali grupuotė „Niujorkiečiai
šalia mūsų”. Taigi, beveik „ta pati
panelė, tik kita suknelė”. O iš visos
grupės šio vakaro pagrindiniai varik-
liai esame Vita Jakulevičiūtė ir aš,
Gintarė Bukauskienė.

– Ar visus lietuviškus vaka-
rus, vykstančius New York, orga-
nizuoja ši Bendruomenė?

– Ne, toli gražu ne. Renginius
ruošia ir Lietuvos generalinis konsu-
latas, ir Maironio lituanistinė mokyk-
la, Brooklyn-Queens LB, Tautos Fon-
das, JAV Lietuvių Bendruomenės
New York apygarda, Amerikos Lie-
tuvių Taryba, Susivienijimas Lietu-

vių Amerikoje.

– Kodėl parinkti būtent šie
filmai?

– Kaip žinia, lietuviškas filmas
dar nesiūlo tiek, kad galėtume rink-
tis. Tai tiesiog naujesni filmai, kurie
todėl ir rodomi, kad gal ne kiekvienas
turėjo progos juos pamatyti.

– Ar buvo daroma kokia nors
apklausa, ką žmonės norėtų pa-
matyti, ar tiesiog patys nuspren-
dėte, ką rodyti?

– Ne, apklausa nebuvo daroma.
Tiesiog siūlome, kadangi abu filmai
gana rimti. Žmonės turi galimybę pa-
sidomėti, ar jiems tai bus įdomu, ver-
tinga pamatyti, ar ne. Ir – tada ateis
arba ne. Manau, kad vienu ar kitu
būdu yra kažką apie juos girdėję. Jei-
gu ne, kviesdami visada įdedame
nuorodas, suteikiančias daugiau in-
formacijos.

– Ar žada būti daugiau tokių
vakarų ateityje?

– Manau, kad taip. Beje, kviečia-
me visus, turinčius įdomių minčių,
medžiagos, dalintis. Lietuvoje gal tai
ir nėra taip aktualu. O išeivijoje, ma-
no manymu, kartas nuo karto gana
sveika sustoti ir pasižiūrėti – o ką gi
mes darome, kuo mes gyvename. Na,
ir kartais tarp viso pasaulio pasiūlos
pamatyti, – kad ir mes turime savo
mažų deimančiukų.

– Kaip manote, kodėl tokie
vakarai skatintini?

– Manau, kad retsykiais reikia
susiburti ir tiesiog pasidžiaugti savo
tautiečių kūryba. O tuo pačiu ir
pasižmonėjimas po kultūrinius
vakarėlius netrukdo.

Tad, norėčiau pakviesti visus
drauge pasidžiaugti filmais, o atei-
nantį savaitgalį – susitikti su aktore,
režisiere, rašytoja Aurelija Čeredaite.
Iki pasimatymo.

Pritardama Gintarės mintims, aš
taip pat norėčiau pasidžiaugti ir
padėkoti organizatoriams už jų triū-
są. Džiugu, kad yra žmonių, kurie dar
sugeba rasti laiko ir jėgų suburti ir
taip negausios mūsų tautos dalelę,
gyvenančią išeivijoje. Manau, kad to-
kių renginių, ugdančių mūsų tautiš-
kumą ir stiprinančių tarpusavio ben-
dravimą, bus tikrai dar ne vienas.
Kiekvienas yra mielai kviečiamas ir
laukiamas juose.

Vakaro organizatorės: Vita Jakulevičiūtė ir Gintarė Bukauskienė.

Generolui Jonui
Žemaičiui – 100

„Aš vis tiek laikau, kad kova,
kurią aš vedžiau devynis metus,

turės savo rezultatus”.
(Iš J. Žemaičio pasisakymo prieš

nuosprendį)

Amerikiečių karininkams apžiū-
rint partizanų bunkerį Šimkaičių
miške, ties Skirsnemune, jie negalėjo
atsistebėti, kad ir čia buvo vadovauja-
ma visos Lietuvos pasipriešinimo ko-
vai, ginkluotosioms pajėgoms. Iš bun-
kerio jie išlipo sušlapę kojas.

Išdavikui – Judui parodžius, čia
1953 m. gegužės 30 d. per karinę če-
kistų operaciją dujomis apsvaigintas
ir sužeistas buvo suimtas Jonas Že-
maitis. Jis dėvėjo Lietuvos karininko
uniformą metalinėmis sagomis su Vy-
čio ženklu (iš čekistų akto).

Birželio 23 d. nuvežtas į Maskvą
„derėtis”, kaip „pogrindžio preziden-
tas” su pačiu Berija, neatsisakė savo
kovos ir tikslų. Nė vienas žmogus jo
nebuvo išduotas, nenukentėjo. Su-
šaudytas 1954 m. lapkričio 26 d.
Maskvos Butyrkų kalėjime, palaikai
kremuoti, palaidojimo vieta netiksli.
Išdavikas taip pat sušaudytas. Iš viso
1944–1954 m. ginkluotam pogrin-
džiui priklausė 76,762 asmenys, žuvo
20,856 partizanai (V. Tininis, II t.).

Generolo Žemaičio Lietuvos karo
akademijoje buvo iškilmingai pami-
nėtos dabar jau Prezidentu (ketvir-
tuoju) Seimo oficialiai pripažintos J.
Žemaičio – Vytauto 100-osios gimimo
metinės (kovo 15-oji). Iškilmingoje
rikiuotėje puikaus bareljefo atidengi-
mo ir minėjimo iškilmėse dalyvavo ir
kalbėjo Respublikos Prezidentas V.

Adamkus, premjeras A. Kubilius,
europarlamentaras V. Landsbergis,
krašto apsaugos ministrė R. Juknevi-
čienė, kariuomenės vadas gen. ltn. V.
Tutkus, LLKS pirmininkas dim. plk.
J. Čeponis, Seimo nariai, mokslinin-
kai ir kiti garbūs asmenys. Pilnutėlė-
je salėje vos tilpo visų devynių atkur-
tų Lietuvos laisvės Kovos sąjūdžio
apygardų vadai, partizanai, svečiai,
kariūnai.

Po iškilmių partizanai, aukštieji
pareigūnai ir svečiai bendravo gražiai
surengtuose pietuose. Kovo 27 d. Mė-
naičiuose (Minaičiuose), dar kartą
dalyvaujant Prezidentams, bus pa-
minėtas 1949 m. vasario 16 d. Dekla-
racijos paskelbimas.

Stasys Dovydaitis

Stasio Dovydaičio nuotr.

Kovo 15-ąją buvo iškilmingai paminėtos gen. Žemaičio 100-osios gimimo
metinės.
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ŠMM aiškinsis d∂l homoseksualumo
propagandos darželiuose

Rusû turistai î Lietuvâ pateks lengviau

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) – Eu-
ropos Sąjungos (ES) Rytų partnerys-
tės iniciatyva, kurios įgyvendinimui
iki 2013 m. bus skiriama 600 mln.
eurų, – kryptingos Lietuvos politikos
ir pastangų ES rezultatas, mano už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas. ES Rytų Partnerystės ini-
ciatyva buvo patvirtinta praėjusią sa-
vaitę vykusioje Europos Vadovų Ta-
ryboje (EVT).

,,Rytų partnerystės iniciatyva
yra svarbi Lietuvos ekonominiams ir
politiniams interesams, ji turėtų su-
kurti papildomas galimybes Lietuvos
verslo plėtrai, prekių, paslaugų ir
žmonių mainams”, – po EVT susitiki-
mo sakė premjero Andriaus Kubi-
liaus delegacijos sudėtyje dalyvaujan-
tis V. Ušackas.

Ministras pabrėžė, jog svarbu,
kad Rytų partnerystės iniciatyva bus
įgyvendinama remiantis bendrų ver-
tybių, pagarbos žmogaus teisėms,
rinkos ekonomikos ir tvarios plėtros
principais.

EVT išvadose pažymima, kad
stabilumas, valstybės valdymo gebė-
jimų stiprinimas ir ekonominė plėtra
ES rytinėje kaimynystėje yra strate-
giškai svarbūs ES. Rytų partnerystė
apima Armėniją, Azerbaidžaną, Bal-
tarusiją, Gruziją, Moldovą ir Ukrainą.

Rytų partnerystės iniciatyva nu-
mato politinių ES ir ES Rytų kaimy-
nių politinių ryšių gilinimą, ekonomi-
nės integracijos plėtrą, laisvos preky-
bos sutarčių sudarymą, kelionių pa-
lengvinimą ir bevizio keliavimo reži-
mo galimybę, bendradarbiavimą ener-
getikos saugumo ir kitose srityse.

Pagal Rytų partnerystės inicia-
tyvą bus įgyvendinamos 4 progra-
mos: demokratijos, veiksmingo vals-
tybės valdymo ir stabilumo; ekonomi-
nės integracijos ir konvergencijos;
energetikos saugumo ir ryšių tarp
žmonių.

Bendras ES ir ES Rytų kaimynių
vadovų susitikimas įvyks 2009 m. ge-
gužės 7 d. Prahoje.

NATO vadovas: su Rusija
geriau kalb∂tis

Atkelta iš 1 psl.
neturėjo tikslo stabdyti NATO

susitarimo dėl formalių santykių su
Rusija atnaujinimo.

Oficialioji Maskva pasveikino de-
rybų atnaujinimą. Praėjusią savaitę
spaudoje pasirodė Rusijos ambasado-
riaus prie NATO Dmitrij Rogozin pa-
reiškimas, kad Rytų Europos šalys
stengiasi nuteikti Rusiją ir NATO
vieną prieš kitą.

Rusijos diplomatas kaltina ,,Len-
kiją ir mažas Rytų Europos šalis”
noru sudaryti problemų NATO ir
Maskvos santykiuose. ,,Ar dar ilgai
leisime, kad tos mažos šalys turėtų
galimybę nuteikinėti mus vienus
prieš kitus ir skatinti mūsų konflik-
tus?” – klausė D. Rogozin.

Politologas prof. Gediminas Vit-
kus teigia, jog diplomatui nederėtų
taip kalbėti. ,,Rytų Europos šalių
nuomonė yra visada aiškiau apibrėž-
ta. Mes tiesiai, nebijodami sakome,

ką galvojame, bet tai dar nieko ne-
reiškia”, – sakė G. Vitkus.

Politologas teigė iš esmės prita-
riantis NATO vadovo išsakytai nuo-
monei, jog kalbėtis su Rusija yra ge-
riau nei nesikalbėti, tačiau nesiryžo
spėti, kaip į naują strateginį etapą be-
siruošiančios žengti organizacijos ir
Maskvos santykiai klostysis toliau.
Politikos mokslų specialistas tvirtino,
kad Rusija žino Lietuvos nuostatą
šiuo klausimu, bet laikosi savo tikslų.

,,Rusija nusprendė tvirtai laiky-
tis tikslo pripažinti Abchazijos ir Ose-
tijos nepriklausomybę, nepaisant
tarptautinės bendruomenės neprita-
rimo, ir tarptautinė bendruomenė
nori ar nenori turi prie to prisitaiky-
ti, turime su tuo susitaikyti. De facto
niekas nesiruošia sakyti, kad turi pri-
pažinti. De jure šitos respublikos at-
skilusios. Faktas yra toks, ir nėra jo-
kių priemonių Rusiją iškrapštyti iš
ten”, – sakė G. Vitkus.

„Darom 2009” jau užsiregistravo
kas t∆kstantasis lietuvis

Kovai su v∂žiu – trys milijonai

ES Ryt¨ partneryst∂s iniciatyva –
Lietuvos politikos rezultatas

Vilnius, kovo 23 d. (Balsas.lt) –
Gamtos švarinimo akcijai „Darom
2009” (darom09.lt) internete jau už-
siregistravo daugiau nei 4 tūkst. da-
lyvių arba kas tūkstantasis Lietuvos
gyventojas. Balandžio 18 d. akcijos
dalyviai visuose 60 Lietuvos rajonų
tvarkys labiausiai šiukšlinus parkus,
miškus, pievas ir paežeres. Visuotinė
talka tą pačią dieną vyks Latvijoje,
Estijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusi-
joje. Pernai talkose Estijoje ir Latvi-
joje dalyvavo po 50 tūkst. dalyvių, o
Lietuvoje jų buvo apie 5 tūkst.

Vienas iš „Darom 2009” organi-
zatorių Edgaras Jankelaitis teigia,
kad akcijos organizatoriai vis dar ti-
kisi, kad iki balandžio 18 d. užsiregis-
truos 30 tūkst. žmonių, arba kas šim-
tasis Lietuvos gyventojas.

„Darom 2009” organizatoriai ap-
dovanos aktyviausių Lietuvos rajonų
savivaldybes. Nugalės tie rajonai, ku-
riuose dalyvaus daugiausiai dalyvių.
„Didžiausias iššūkis akcijos organiza-
toriams šiuo metu yra suorganizuoti
šiukšlių išvežimą bei tvarkytinų vie-
tų sužymėjimą. „Prie šiukšlių išveži-
mo organizavimo prisideda ir Aplin-
kos ministerijos, ir savivaldybės, ir
seniūnijos, sąvartynai, šiukšlių ir at-
liekų tvarkymo bendrovės, bet tai vis
tiek yra sudėtingas uždavinys”, – tei-
gia „Darom” organizatorė Ingrida
Dubinskaitė.

Akcijos organizatoriai kviečia vi-
sus susidomėjusius akcija apsilankyti
internetinėje svetainėje www.darom
09.lt.

Vilnius, kovo 23 d. (ELTA) – Ru-
sijos turistams gauti vizas į Lietuvą
netrukus bus paprasčiau. Užsienio rei-
kalų ministerija nutarė lengvinti vizų
išdavimo tvarką asmenims, kurie krei-
piasi per akredituotus kelionių orga-
nizatorius ir kelionių agentūras.

Norintiems patekti į Lietuvą ru-
sams nebereiks pateikti kai kurių
anksčiau reikalautų dokumentų. Pa-
teikus apmokėtos turistinės kelionės
patvirtinimą, nebebus reikalaujama
pažymos iš turisto darbovietės, bilietų
kopijų bei viešbučio rezervaciją pa-
tvirtinančių dokumentų.

Lengvinti vizų išdavimo tvarką
buvo nuspręsta atlikus akredituotų ke-
lionių organizatorių ir kelionių agen-
tūrų apklausą. Apklausoje, kuri atlikta

šių metų vasario mėnesį, dalyvavo 91
turistinė įmonė, akredituota Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse ir konsuli-
nėse įstaigose Rusijos Federacijoje ir
Baltarusijos Respublikoje.

Apklausos rezultatai parodė, kad
daugiau nei pusė apklaustųjų mano,
jog turistų skaičius galėtų padidėti at-
sakingoms įstaigoms imantis
suderintų veiksmų turizmo srityje: su-
paprastinus vizų išdavimo procedūras,
platinant daugiau informacijos apie
Lietuvą, didinant tiesioginių reisų
skaičių į didžiuosius Lietuvos miestus
ir kurortus.

Dėl kitų galimų vizų išdavimo pro-
cedūrų supaprastinimų bus tariamasi
artimiausiu metu.

Vilnius, kovo 23 d. (ELTA) –
Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM) sudarė darbo grupę dėl ne-
tradicinę seksualinę orientaciją dar-
želiuose propagavusios metodikos
,,Gender Loops” projekto įgyvendi-
nimo šalies ikimokyklinėse įstaigose.

Švietimo ir mokslo ministro Gin-
taro Steponavičiaus įsakymu suda-
rytos darbo grupės nariai lankysis
darželiuose bei aiškinsis, kokia ugdo-
moji veikla pagal ,,Gender Loops”
metodikas buvo organizuota.

ŠMM primena, kad ji nėra pa-
tvirtinusi minėto priemonių rinkinio,
o ,,Gender Loops” priemonės nėra įt-
rauktos į Ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio ugdymo plėtros programą
bei pinigai iš valstybės biudžeto joms
neskiriami.

Pasak ministerijos, ,,Gender
Loops” knygas, kaip ir bet kurias ki-
tas priemones, auklėtojai gali pasi-
rinkti savo nuožiūra. Mažamečių ug-
dymo metodikos, aiškinančios apie

netradicinę seksualinę orientaciją ir
jos naudą, sukrėsti tėvai prašo ne-
delsiant nutraukti ikimokyklinėse įs-
taigose diegiamą ,,Gender Loops”
projektą.

,,Gender Loops” Lietuvos darže-
linukams siūlo nagrinėti pasaką, ku-
rioje du princai įsimyli vienas kitą,
susituokia ir tampa Karaliumi ir Ka-
raliumi.

Projekto ataskaitose minima,
kad pagal šią metodiką vien Vilniuje
yra apmokyta 320 vaikų darželių
auklėtojų. Kai kurios ikimokyklinio
ugdymo įstaigos esą metodikas jau
taiko savo darbe.

Tuo pasibaisėjusi Nacionalinė
šeimų ir tėvų sąjunga kreipėsi į so-
cialinės apsaugos ir darbo ministrą
Rimantą Joną Dagį ir pareikalavo ne-
delsiant sustabdyti ,,Gender Loops”
įgyvendinimą bet kokiu lygmeniu,
kol nebus išsiaiškinta galima žala šei-
mai ir vaikams.

Atkelta iš 1 psl. medi-
cinos universiteto klinikai ir
Klaipėdos universitetinei ligoninei.

Vilniaus universiteto onkologijos
institutui šiuo metu reikalingiausias
naujas ultragarso tyrimų aparatas,
Vilniaus universiteto vaikų ligoninei
reikėtų dirbtinio ventiliavimo apara-
to, palaikančio svarbiausias gyvy-
bines funkcijas, Kauno klinikoms la-
biausiai trūksta naujoviško spinduli-
nės terapijos aparato, Klaipėdos me-
dikai už suaukotas lėšas planuoja įsi-
gyti laparoskopą moterų onkologi-
niams susirgimams gydyti.

Kadangi lėšų surinkta daugiau
nei planuota, ligoninių vadovai dar
sykį persvarstys savo įsigijimų pla-
nus. Panašu, kad žmonių gerumas
jiems leis įsigyti ir kitos reikiamos
medicininės aparatūros. Diagnosti-
kos aparatūra yra labai brangi, vien
ultragarso aparatas kainuoja apie
800,000 litų. Iš viso per 7 ,,Gerumo
dienas” suaukota 9,5 mln. litų.

Per ,,Gerumo dieną” įteikti 9
,,Gerumo sparnai”, skirti tiems, ku-
rie kovoja su vėžiu, padeda žmonėms,
sergantiems šia pikta liga. Tai versli-
ninkė Nijolė Veličkienė, kuri savo pa-
vyzdžiu įkvepia viltį žmonėms ir ska-
tina moteris rūpintis savo sveikata.
Už dosnią širdį apdovanotas finansų
specialistas, olandų milijonierius Ju-

pi van Roy, pagerbtas ir žurnalistas
Vilius Kavaliauskas, kad jis, rašyda-
mas knygų ciklą apie Vyties Kryžiaus
kavalierius, aplankė šimtus jų šeimų,
rūpinosi sunkiai sergančiais jų arti-
maisiais.

Gerumo sparnas įteiktas gydyto-
jai Kristinai Aleksejienei, įkūrusiai
itin retomis onkologinėmis ligomis
sergančių žmonių draugiją. Už nea-
bejingumą svetimam skausmui ap-
dovanota Vida Špokauskienė, vienos
šalies kaimo bendruomenės pirmi-
ninkė, už šviesią iniciatyvą apdova-
noti Kretingos pranciškonų vienuo-
liai, kurie pradės statyti centrą vėžiu
sergantiems žmonėms.

,,Gerumo sparnas” įteiktas Že-
maičių Naumiestyje gyvenančiai Ra-
mutei Šveikauskienei, kuri kartu su
bendraminčiais kūrė Gerumo namus
– labdaros centrą.

,,Gerumo sparnu” pagerbtas
,,Rokiškio sūrio” vadovas Dalius
Trumpa – ,,Už tylią labdarą”. Versli-
ninkas nesireklamuodamas 15 metų
remia neįgalių vaikų darželį, parama
skaičiuojama šimtais tūkstančių.

,,Už ratuotas vaikystės svajones”
,,Gerumo sparnas” skirtas Kėdainių
verslininkui Ruslanui Linevui, dova-
nojančiam dviračius vaikams iš var-
gingai gyvenančių šeimų.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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Vilnius, kovo 23 d. (BNS) –
Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių
komisijos tyrėjas palestiniečių teri-
torijose pateikė ataskaitą, kurioje
nurodoma, jog esama „priežasčių”
daryti išvadą, jog neseniai vykusi
Izraelio karinė operacija Gazos ruože
yra karo nusikaltimas.

JT specialusis pranešėjas apie
žmogaus teisių padėtį palestiniečių
teritorijose Richard Falk sakė, kad
siekiant nustatyti, ar šis karas buvo
teisėtas, būtina įvertinti, ar Izraelio
pajėgos Gazos ruože galėjo atskirti
civilinius objektus nuo karinių tai-
kinių.

„Jeigu tai neįmanoma, reiškia,
jog rengiami išpuoliai yra neteisėti ir
tikriausiai yra aukščiausio laipsnio
karo nusikaltimas pagal tarptautinę
teisę”, – R. Falk rašo 26 puslapių me-
tinėje ataskaitoje JT Žmogaus teisių
tarybai.

JT pareigūnas savo ataskaitoje
daugiausiai dėmesio skyrė teisiniams
šio karo aspektams, nes jam buvo ne-
leista patekti į Gazos ruožą, kad
galėtų tiesiogiai įvertinti žmogaus
teisių padėtį šiame palestiniečių re-
gione. Praeitų metų gruodį R. Falk

mėgino atvykti į Gazos ruožą, tačiau
Izraelis jį sulaikė netoli Ben Gurion
oro uosto esančioje įstaigoje, o kitą
dieną išsiuntė iš šalies.

„Toks atsisakymas bendradar-
biauti su JT atstovu, neskaitant žemi-
nančio Izraelio elgesio, tapo nevyku-
siu precedentu elgesiui su JT Žmo-
gaus teisių tarybos atstovu ir apskri-
tai JT”, – skundėsi pareigūnas.

R. Falk griežtai kritikavo Izraelio
politiką palestiniečių atžvilgiu, o
gruodžio pradžioje pareiškė, kad
žydų valstybės veiksmai gali būti
laikomi nusikaltimais žmoniškumui.

Argumentuodama sprendimą
išsiųsti JT specialųjį pranešėją Izrae-
lio URM apkaltino R. Falk mėginimu
„įteisinti ‘Hamas’ terorizmą”.

Sausį R. Falk taip pat pareiškė,
kad Izraelio karinių operacijų Gazos
ruože metu buvo padaryta „įvairių
sisteminių karo nusikaltimų”, ku-
riuos būtina ištirti. Izraelis praeitų
metų gruodžio pabaigoje Gazos Ruo-
že pradėjo 3 savaites trukusią karinę
kampaniją, per kurią žuvo apie 1,300
palestiniečių ir buvo sunaikinta dau-
gybė namų.

lyje, kad jėgos, kurios gali ateiti vietoj
Michail Saakašvili, žinos, kaip elgtis
su kaimynais. 

ANKARA
Turkijos prezidentas Abdullah

Gul atvyko į Iraką, ir pirmojo per il-
giau nei 3 dešimtmečius tokio pobū-
džio apsilankymo metu tikimasi ap-
tarti opų kurdų sukilėlių klausimą.
Turkijos prezidento padėjėjas Anka-
roje sakė, kad šalies vadovas per apsi-
lankymą Bagdade planuoja susitikti
su Irako prezidentu Jalal Talabani,
taip pat premjeru Nuri al Maliki.

BEIJING
Kinijos šiaurės vakaruose savait-

galį įvykęs protestas prasidėjo polici-
jai suėmus vienuolį, kuris nuleido
vieną Kinijos vėliavą ir vietoje jos iš-
kėlė Tibeto vėliavą, pranešė tibetie-
čių vyriausybė tremtyje. Po protesto
Rabgjoje, kurio metu minia puolė po-
licijos nuovadą ir kurį Kinijos valsty-
binė žiniasklaida vadina riaušėmis,
teisėsaugos pareigūnai sulaikė dau-
giau kaip 90 vienuolių.

DHARAMSALA 
Indijoje veikianti tibetiečių vy-

riausybė tremtyje patvirtino, kad
Pietų Afrikos Respublika (PAR) at-
sisakė išduoti vizą Tibeto budistų
dvasiniam vadovui Dalai Lamai, ir
šis sprendimas buvo grindžiamas Ki-
nijos ,,įtemptu spaudimu”. Tibetiečių
budistų dvasinis vadovas planavo
dalyvauti konferencijoje, kurioje bus
diskutuojama apie futbolo panaudoji-
mo galimybes kovai su rasizmu. Šią
konferenciją planuojama surengti
prieš Pietų Afrikos Respublikoje vyk-
siantį 2010 m. pasaulio futbolo čem-
pionatą.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama sakė,

kad JAV privalo turėti ,,išėjimo stra-
tegiją” dėl Afganistano, net jei plečia
savo karinę, diplomatinę ir ekono-
minę kovą su Talibano sukilėliais.
,,Tai, ko siekiame, yra visapusė stra-
tegija”, – sakė B. Obama interviu te-
levizijos CBS laidai ,,60 Minutes”. Jis
tai sakė rengdamasis pristatyti naują
strategiją dėl Afganistano, kur didėja
sukilėlių smurtas, privertęs suabejoti
tuo, ar veiksmingos yra 7 metus
trunkančios JAV vadovaujamos pas-
tangos demokratijai sukurti.

Pasaulio naujienos

B. Obama ištiesè alyvos
šakelê Teheranui

Izraelio išpuoliai Gazos r    uože
gali bùti laikomi karo nusikaltimais

BRIUSELIS
JAV senatorius respublikonas

John McCain mano, kad Rusija ne-
gali tikėtis narystės Šiaurės Atlanto
organizacijoje. ,,Aš nesu tikras, kad
Rusija dabar atitinka kai kuriuos
pagrindinius stojimo į NATO rei-
kalavimus”, – pareiškė J. McCain
interviu agentūrai ,,Interfax”, ko-
mentuodamas išsakytą Briuselio fo-
rume mintį pasiūlyti Rusijai, galbūt
tolimoje ateityje, įstoti į organizaciją.
Tai per diskusiją pasiūlė savaitgalį
vykusiame forume Vokietijos vidaus
reikalų ministras W. Schaeuble.

VARŠUVA
Lenkija paragino Jungtines Vals-

tijas, kurios peržiūri planus išplėsti
raketinės gynybos sistemą į Europą,
vykdyti ankstesnius įsipareigojimus
šiuo klausimu. Pagal tuos planus
Lenkijoje turi būti įkurti raketų gau-
dytuvai. ,,Viliamės, kad nesigailėsi-
me dėl savo kliovimosi JAV”, – Briu-
selio konferencijoje sakė lenkų užsie-
nio reikalų ministras Radoslaw Si-
korski. Praėjusį mėnesį Lenkijos gy-
nybos ministras Bogdan Klich sakė,
kad derybos su Washington dėl to
plano dar tęsiasi.

TBILISIS
Perėjusi į opoziciją buvusi Gru-

zijos parlamento pirmininkė Nino
Burdžanadzė pareiškė, kad šalies
valdžia artėjant numatytoms opozici-
jos protesto akcijoms pradėjo ,,politi-
nį terorą” – sulaikė kelis jos partijos
narius. ,,7 mūsų partijos nariai buvo
sulaikyti pirmadienį įtariant neteisė-
tu ginklo įsigijimu ir laikymu”, – sa-
kė N. Burdžanadzė. Opozicinės parti-
jos balandžio 9 d. ketina pradėti ma-
sinę protesto akciją, reikalaudamos
prezidento Michail Saakašvili atsi-
statydinimo ir, pasak N. Burdžana-
dzės, jos partijos narių suėmimas
susijęs su šiais planais.

* * *
Rusijai nori nenori teks turėti

reikalų su dabartine Gruzijos valdžia
iki 2013 m., pareiškė šalies užsienio
reikalų ministras Grigol Vašadzė. Jis
pakomentavo Rusijos užsienio reika-
lų ministro Sergej Lavrov pareikštą
viltį tarptautiniame forume Briuse-

EUROPA

AZIJA

JAV

Vilnius, kovo 23 d.(BNS/Balsas.
lt) – JAV prezidentas Barack Obama
pabandė nubraukti dešimtmečius
trukusį nepasitikėjimą bei priešiš-
kumą ir paskelbė istorinį tiesioginį
kreipimąsi į Irano liaudį, ragindamas
išspręsti skirtumus ir pradėti ,,gar-
bingą bendravimą” su Teheranu.

Skelbdamas vieną ryžtingiausių
užsienio politikos pareiškimų per
savo kol kas trumpą laiką prezidento
pareigose, B. Obama sakė, kad Wa-
shington yra įsipareigojęs siekti
,,konstruktyvių ryšių” su Iranu ir
kad Teheranas galėtų užimti savo
,,teisėtą vietą” pasaulyje, jei atsisa-
kytų teroro ir pasirinktų taiką.

,,Mano administracija dabar yra
įsipareigojusi dėl diplomatijos, kuri
sprendžia visą mums iškilusių klau-
simų diapazoną, ir siekti konstruk-
tyvių ryšių tarp Jungtinių Valstijų,
Irano ir tarptautinės bendrijos”, –
sakė B. Obama Nauruzo – iraniečių
Naujųjų metų pradžios – proga. 

,,Beveik tris dešimtmečius san-
tykiai tarp mūsų šalių buvo įtempti, –
sakė prezidentas. – Tačiau per šias

šventes mums primenama apie ben-
drą žmogiškumą, kuris mus sieja.”

Šios dvi šalys diplomatinių ryšių
neturėjo nuo 1980 m.

Pavadindamas Nauruzo šventę
naujos pradžios laiku, B. Obama
sakė, jog nori ,,aiškiai kalbėti Irano
vadovams” apie naujos ,,bendravimo,
kuris būtų garbingas ir pagrįstas abi-
puse pagarba”, eros būtinybę. ,,Jung-
tinės Valstijos nori, kad Irano Islamo
Respublika užimtų savo teisėtą vietą
šalių bendrijoje”, – sakė jis.

B. Obama, ištiesdamas alyvos
šakelę Teheranui, žengė toliau nei
buvo žengęs nuo pat savo prisaikdi-
nimo prezidentu. Iranas ir JAV
smarkiai ginčijosi dėl iraniečių bran-
duolinių ambicijų ir paramos isla-
mistų kovotojų grupuotėms.

B. Obama administracija, smar-
kiai pakeisdama buvusio prezidento
George W. Bush politiką ,,blogio aši-
mi” laikyto Irano atžvilgiu, pareiškė
savo pasirengimą galimybei palaikyti
tiesioginius diplomatinius ryšius su
Teheranu.

B. Obama noras kalbėtis su to-
kiais JAV priešais kaip Iranas tarp-
tautiniu mastu buvo sveikinamas
kaip atsisakymas to, ką daugelis va-
dino G. W. Bush vienašališka ,,kaubo-
jiška diplomatija”, kurią įkūnijo JAV
vadovaujamas 2003 m. įsiveržimas į
Iraką.

Nors B. Obama konkrečių pasiū-
lymų nepateikė, jis sakė, jog nori
,,ateities su atnaujintais mainais tarp
mūsų žmonių ir didesnėmis part-
nerystės bei prekybos galimybėmis”. 

B. Obama taip pat reikalavo, kad
Iranas neberemtų grupuočių, kurias
JAV laiko teroristinėmis organizaci-
jomis.

Irano prezidentas Mahmoud Ah-
madinejada sakė, jog yra pasirengęs
derėtis su Washington, bet reikalavo
iš esmės keisti JAV politiką Artimuo-
siuose Rytuose.

Irano aukščiausias vadas A. Khame-
nei.                     AFP/Scanpix nuotr.
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• SKELBIMAI  • 

LYDI ŠVENTADIENIS
IV Gavėnios sekmadienis

ŠVIESOS BAIMĖ?

Jėzus Nikodemui pasakė: „Kaip
Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi
būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad
kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amži-
nąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pa-
saulį, jog atidavė savo viengimį Sū-
nų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, ne-
pražūtų, bet turėtų amžinąjį gyveni-
mą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į
pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų,
bet kad pasaulis per jį būtų išgelbė-
tas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas,
o kas netiki, jau yra nuteistas už tai,
kad netiki viengimio Dievo Sūnaus.

Teismo nuosprendis yra toksai:
atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės la-
biau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų
darbai buvo pikti. Kiekvienas nedo-
rėlis neapkenčia šviesos ir neina į
šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų.
O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą,
kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti
Dieve”. (Jn 3, 14-21)

Evangelijos ištraukoje randame
vieną iš gražiausių ir labiausiai
paguodžiančių Biblijos sakinių: „Die-
vas taip pamilo pasaulį, jog atidavė
savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas,
kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų
amžinąjį gyvenimą.” Čia – visos
Evangelijos santrauka. „Nėra svar-
bu, ar egzistuoja Dievas; svarbu ži-
noti ar yra meilė”, – rašė danų filoso-
fas Soren Kierkegaard († 1855). Ir
Biblija tai patvirtina: Dievas yra
meilė.

Šio sekmadienio Evangelijos tek-
ste aptinkame ir kitą įdomų sakinį:
„Kiekvienas nedorėlis neapkenčia
šviesos ir neina į šviesą.” Nūnai susi-
daro įspūdis, kad šie žodžiai jau ne-
beatitinka tikrovės. Juk nemaža dalis
visuomenės atlieka niekšiškus darbe-
lius, meluoja į akis, skelbia ir prak-
tikuoja neapykantą ar palaidumą
visiškoje dienos šviesoje – netgi sten-
giamasi kuo labiau atkreipti visuo-
menės dėmesį.

Kaip niekada anksčiau, šiandien
blogis yra viešai rodomas, spausdina-
mas, reklamuojamas. Jis ne tik patei-
sinamas, bet netgi aukštinamas ir
garbinamas. Kabodamas ant kry-
žiaus, Jėzus meldė: „Tėve, atleisk
jiems, nes jie nežino, ką daro” (Lk 23,
34). Šiandien greičiausiai jis melstųsi

šiek tiek kitaip: „Tėve, atleisk jiems,
nes jie žino ką daro, ir vis tiek daro.”

Gretimi žodžiai – „O kas vykdo
tiesą, tas eina į šviesą” – šiandien irgi
skamba prieštaringai, nes drovumas
ir gėda persikėlė į gėrio, garbingumo,
ištikimybės, dosnumo pusę. Tiems,
kurie rimtai žvelgia į Evangeliją arba
nori likti ištikimi savo idealams, pa-
prastai nebėra vietos taip vadinamoje
nepriklausomoje žiniasklaidoje.

Į gėrį paprasčiausiai nekreipiama
dėmesio, nes yra neįdomus, nesensa-
cingas, nepelningas. Atrodo, kad tam-
sa ir tyla, bet ne šviesa, priima tiesos,
gėrio ir skaidrumo blykstelėjimus.
Gyvename Jėzaus žodžių vulgaraus
iškraipymo laikmetyje: iš vienos pu-
sės – įtartinas, cenzūruotas, išjuoktas
ir pasmerktas tamsai gėris, iš kitos
pusės – pagerbtas ir išaukštintas blo-
gis.

O ir mūsų krikščioniškoje bei
bažnytinėje aplinkoje ne visada yra
šviesu. Taip, šviesa kviečiama, bet tik
tada, kai reikia iškelti priešo, kai-
myno ar brolio blogus darbelius.
Šviesos nebijoma, kai reikia raustis
kito asmeniniame gyvenime. Aišku-
mas, skaidrumas yra dažniausiai
skirtas kitiems. Sunkiai pripažįstame
savo neteisybę.

Dievo žodis visų pirma skirtas
apšviesti mano nuodėmę, o ne kito.
Jeigu noriu atskleisti Dievo atleidimo
plotį, turiu leisti Dievo žodžiui pir-
miausia pažvelgti į mane. Beje, nuo-
dėmė šiandien irgi yra skirtingai
suprantama. Todėl krikščionį turėtų
dominti ne daugumos ar banalių
masinės informacijos priemonių nuo-
monė apie nuodėmę, nes, kaip ma-
tome šiandien, ten karaliauja libera-
laus mąstymo apverstas vaizdas, bet
– Dievo požiūris į nuodėmę.

Kai žmogus pripažįsta savo klai-
das ir kvailybes ir jomis nebesidi-
džiuoja, tada Dievas įžengia į jo širdį,
apreikšdamas savo begalinę meilę.
Juk Dievo žodis, tapęs kūnu, neapsi-
riboja vien tik žmogaus nuodėmės
atskleidimu, kad tą žmogų nuteistų ir
pasmerktų, bet, greičiau priešingai,
kad jį sutaikintų ir išlaisvintų: „Die-
vas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį,
kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad
pasaulis per jį būtų išgelbėtas.” 

Delfi.lt

,,Drauge” galima 
įsigyti puošnius 

vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

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

SIÙLO DARBÂ

Reikalingas žmogus
darbui ofise. Privalo laisvai

kalbėti angliškai, dirbti
kompiuteriu. Resume siųsti:
fax.: 708-352-3703

Atkelta iš 4 psl. reikia tučtuojau
atleisti iš pareigų ir dar daugiau, ką
konkrečiai pasodinti į jų vietas. Su-
prantu, jog nuo gražių Čikagos apy-
linkių ir Lemonto kalvų turbūt daug
geriau viskas matosi, tačiau be iš-
samios ir ramios minėtų įvykių ana-
lizės tokius siūlomus žingsnius (turiu
galvoje aukštų pareigūnų atleidimus,
kurie, kaip taisyklė, yra tikrai nu-
sipelnę Lietuvai) sau galėdavo leisti
tik vienintelė ir niekada neklystanti
Sovietų komunistų partija.”

Amb. Paslauskas išsakė nuomo-
nę, jog šiandieninės Lietuvos žmo-
nėms kovojant su užgriuvusiais fi-
nansiniais ir ekonominiais sunku-
mais, nelabai suprantama pernelyg
emocionali, kartais net nekorektiška
diskusija ir aistros dėl dvigubos pi-
lietybės, kai jau dabartinės įstatymo
pataisos tokią galimybę suteikia
tikrai didelei daliai lietuvių. ,,Taip
pat šių dienų aktualijų fone Lietuvos
žmonėms neatrodo aktuali ir sava-
laikė diskusija, kaip jus vadinti, –
išeivija ar lietuvija, bei kuriems biu-
rokratams atiduoti užsienio lietuvių
reikalus – ar Užsienio reikalų minis-
terijai, ar palikti Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentui. Manau, jog
tie reikalai yra Lietuvos Vyriausybės
kompetencija ir ji šiomis sąlygomis
pasielgs geriausiai kaip tik įmanoma.
(...) Manau, jog agresyvus ir įsakmus
bandymas nurodinėti Lietuvos val-
džiai, ką ir kaip daryti, neprisideda
prie mūsų vienas kito geresnio supra-
timo bei pagarbos.”

Baigdamas kalbą, amb. Paslaus-
kas kvietė neskubėti niekinti Lietu-
vos ir atsiminti, jog... lietuviais esame
mes gimę... Tikrai naudinga būtų sa-
vęs paklausti, ką gi aš asmeniškai
padariau, jog nebūtų uždarinėjamos
lietuviškos bažnyčios, jog ir toliau gy-
vuotų lietuviškos mokyklėlės, jog
naujai atvykę lietuviai pajustų jau
ilgėliau čia gyvenusių lietuvių dėmesį
ir paramą, ir noriai įsijungtų į lietu-
višką veiklą. Ir tada, kuomet kiekvie-
ną iš mūsų atskirai ir bendrai nuolat
jaudins šie ar panašūs klausimai,
tuomet mus lydės sėkmė, meilė ir tik-
ras mūsų tautos ir Lietuvos valstybės
suklestėjimas”, – įsitikinęs J. Pas-
lauskas.

Dalia Jakienė, Lietuvių Fondo
įgaliotinė Pennsylvania valstijoje, V.
Krėvės lituanistinės mokyklos direk-
torei Jūratei Vrubliauskienei įteikė
Lietuvių Fondo paramos čekį. Mo-
kykla paramos nesitikėjo, žinodama
ekonominę krašto krizę. Nuoširdi pa-

dėka LF vadovybei.

* * *
Kas metai Nepriklausomybės

šventę minint LB apylinkė ir Lie-
tuvių Namai pagerbia telkiniui nusi-
pelnusius asmenis. Šiais metais už
daugelio metų pasiaukojančią veiklą
pagerbti trys telkinio darbuotojai:
Gediminas Dragūnas, ilgametis
,,Bendruomenės Balso” iždininkas ir
nepailstantis bendruomeninės veik-
los talkininkas; Aldona Rastenytė
Page, Tautodailės instituto padalinio
vadovė, praeityje dėsčiusi lietuvių
kalbą University of Pennsylvania,
dabar kalbos žinias perduodanti vy-
resnio amžiaus lietuvių kilmės ame-
rikiečiams ir Danutė Nutautaitė Sur-
dėnienė, Lietuvių Namų Kultūros
centro pirmininkė, ilgametė V. Krė-
vės lituanistinės mokyklos mokytoja
bei vedėja, darbuotoja ir vadovė skau-
tų organizacijoje. Pagerbimo plaketes
įteikė R. Krušinskienė ir A. Mikutis.

Meninę programą atliko telkinio
tautinių šokių grupės ,,Žilvinas” (va-
dovė Estera Bendžiūtė Washofsky) ir
,,Aušrinė” (vadovas Darius Šypalis).
Malonu pastebėti, jog ,,Žilvine” šoka
pirmosios bangos palikuonė Stasė
Dura, jos du sūnūs ir anūkė. V. Krė-
vės lituanistinės mokyklos mokiniai
deklamavo ir dainavo, publikai įsi-
jungiant į mokinių dainuojamą ,,Že-
mėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos”. I.
Babinskienės vadovaujamas choras
,,Laisvė”, akompanuojant muz. Geor-
ge Akerley, padainavo tris dainas:
,,Lietuva” (muz. G. Savinos, žodžiai
J. Marcinkevičiaus), ,,Oi, Tu, Lietu-
va, Tėvyne” (muz. ir žodžiai V. Čep-
kaus) ir ,,Laivai” (kompozitorius ir
autorius nenurodyti).

Salės, kur vyko minėjimas, pa-
puošimas ir programos leidinio meni-
nis apipavidalinimas buvo Gemos
Kreivėnaitės žinioje. LB apylinkės
kopirmininkas Virgus Volertas iš-
siuntinėjo kvietimus į minėjimą su
2008 metais LB veiklą parėmusių
pavardėmis bei aukų sumomis. Tere-
sė Gečienė rūpinosi minėjimo rekla-
ma lietuvių ir amerikiečių žiniask-
laidoje. Minėjimą skelbęs miesto pag-
rindinis laikraštis ,,The Philadelphia
Inquirer” į minėjimą atsiuntė fotoko-
respondentę. Kitos dienos ,,Inquirer”
laidoje puikavosi mažamečio Martino
Brusoko nuotrauka. Minėjimas pavy-
ko išeivijoje brendusiai ir iš Lietuvos
atvilnijusiai trečiosios bangos kartai
artimai bendradarbiaujant. 

Philadelphia tautinių šokių grupė ,,Žilvinas”, kurioje šoka kelios kartos ir
net nelietuviai sutuoktiniai.                                            Kazio Razgaičio nuotr.

Philadelphia LB paminėjo
Nepriklausomybės šventes
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PUTNAM, CT

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 60

– Tikėjimas, – išklausęs Augusti-
ną, pradėjo Martėnas. Kiek pasukiojo
kavos puodelį, tarsi kažką spręsda-
mas ir tęsė: – Tikėjomės, – vėl pakar-
tojo, tarsi pirmąkart ištartas žodis
būtų išdilęs tyloje, o gal neskubėjo
norėdamas tiksliau suformuluoti
mintį. – Tikėjimas, broliuk, viskas, ką
žmogus turi. Jo negali nugalėti nei
kankinimai, nei alinantis darbas,
niekas. Sakyčiau, kad tikėjimas ryt-
diena, tikėjimas, kad grįšim ne vieną
mūsų ištraukė iš mirties nagų. Be-
jėgiškumas, beprasmybės nuojauta, –
kiek tyliau, tarsi matydamas, tarsi
apgailestaudamas dėl tų, kuriems
negalima buvo padėti, tęsė Martėnas,
– ne vieną pražudė – tada žvilgtelėjo,
ir Augustinas spėjo pamatyti, kaip
akyse blikstelėjęs spindulys staigiai
užgeso. Martėnas nuleido galvą, lyg
svarstydamas, sakyti ar ne, tarytum
klausdamas, tarytum atsiprašyda-
mas, paskiau atsiduso ir pradėjo:

– Tie, kurie gyveno šia diena, ku-
rių galvos buvo prikimštos gailesčio
daiktams, paliktam turtui, tie jau pir-
maisiais kalėjimo metais atsisveikino
su šiuo pasauliu, liko gulėti amžino
įšalo žemėje. – Jis nuščiuvo, gurkš-
telėjo kavos. Augustinas nebuvo iš tų,
kurie neturėtų ką pasakyti, bet Jono
besirutuliojančios garsiai reiškiamos
mintys, neleido jam kalbėti.

– Jau buvau atsėdėjęs penketą
metų, kai į mūsų barakus atvežė
gaują recidyvistų, arba kaip kaliniai
sakydavo golovariezų. – Jis gaiselį nu-
tilo, tarsi pasinerdamas į anas šiur-
pias dienas, leisdamas mintims pra-
siskverbti į tą laikotarpį, išgyventi tai
nuo ko šiurpas pagaugais eina. – Jie
įvedė savus įstatymus, savo tvarką, o
kas pasipriešindavo – užgesdavo kaip
žvakelės. Peilis lageryje buvo viskas:
tėvas, motina, brolis ir sesuo. Nut-
vers ką turint – pripliusuos prie pag-
rindinės baudos porą mėnesių, tačiau
jie beveik visi geležtes turėjo. Įpilk,
sakydavo, sriubos, tai reiškia išgrai-
byti visus tirščius, kad šaukštas sto-
vėtų jo dubenėly, o likusiems šliukš-
telti kelis kibirus vandens. Žmonės
taip nusistekeno, kad ėmė mirti. Nu-
kraujuodavo. Kaliniai jų bijojo kaip
ugnies. Kai kelios dešimtys kalinių
položili ložki, liga padavė ranką man.
Nu, galvoju kryžka, ir aš dubaria
vriežu, tačiau man pasisekė, išgelbėjo
caro načfinas. – Jis pakėlė akis į
Augustiną ir suvokęs, kad jis tikriau-
siai nesupranta viso kalinių žodyno,
paaiškino esą načfinas – tai žmogus,
pasirašinėdavęs ant caro pinigų. Jo-
nas atsikrenkštė, gurkštelėjo kavos ir
tęsė: – Matydamas, kad aš lyg vėjo
botagėlis, nė žingsnio nežengiu ne-
prilaikomas, načfinas pažvelgė į ma-
ne pro akinių viršų ir sako: „Ivan, kai
atneš muilą, susmulkink gabaliukais,
suberk į stiklinę, užpilk vandeniu ir
išgerk. Jeigu padės, tai išgysi, jeigu
ne – medinį bušlatą visada sukals.”
Taigi, kitą dieną, – tęsė Jonas, – ga-
vom juodo muilo sulig degtukų dė-
žute. Padariau viską, kaip buvo liep-
ta. Galvoju, nu dabar mano ateitis
nusviesta ant svarstyklių, arba arba.
Po kiek laiko pajutau, kad pilvas
maršus groja. Visą naktį burbuliavo,
o paryčiais jokio kraujavimo. Ką
paskiau? – lyg sprigtu sviedė klausi-
mą, kai Augustinas bandė įsiterpti, ir

tuoj pat paaiškino: – Tai tęsės porą
savaičių. Kaliniai krisdavo, kaip la-
pai, pagaliau nusprendė: Užteks! Su-
darė grupę pajėgiausių vyrų, visi su-
tartu laiku pakilo, o rytą golovariezų
vadai gulėjo ramūs ir be gyvybės žy-
mių; po kelių dienų likusius ištara-
banijo.

Jo žodžiai liejosi piktai ir negai-
lestingai, tai vėl su gailesčiu, kažko-
kia užuojauta. Staiga kalba pasuko
kita kryptim, girdi, viskas negrįžta-
mai praėjo, nėra ant ko pykti, o jei ir
būtų, kas nuo to pasikeistų. Taip jau,
matyt, sutvarkyta, kaip sakoma: ką
Dievas myli, tam kryželį duoda.
Augustinas suprato, kad minorinė
Jono gaida, tai anaiptol ne nusivyli-
mas gyvenimu, ne verkšlenimas dėl
prarasto laiko, juo labiau ne kerštas,
o blaiviai apmąstytas liūdesys, kad be
jokios priežasties buvo išplėštas iš
gyvenimo.

Prieš jį sėdėjo dvasios galiūnas,
Lietuvos patriotas, nesugniuždytas
nei šalčių, nei kankinamo darbo, tvir-
tai įsitikinęs, visa širdimi, jaučiąs,
kad ateis išsvajota diena.

Gal jis ir nesulauksiąs, bet tu ar
tavo vaikai, jis pažvelgė į akis, kad
Augustinui, net nejauku pasidarė, ir
užbaigė mintį, kad tokie laikai tikrai
ateis. Augustinas tik linkčiojo pritar-
damas, bet vis dar nerasdamas pro-
gos įsiterpti.

– Nereikia pasiduoti, nereikia
nuleisti rankų. Jie tik ir laukia, kada
susvyruosi, o tada jau griebs. Nenu-
simink. Iš čia išvarys, kitur gausi
darbo. Čia dar ne viskas, ne pasaulio
pabaiga.

Trisdešimt trečias skyrius

Vamzdžius ir betonines plokštes
Dyglių viaduko statybai turėjo prista-
tyti Urėdų bitumo fabrikas. Direkto-
rius Šulcas, ne kartą su visais garinęs
prakaitą ir plovęs dulkes suomiškoje
pirtyje, kaip įmanydamas pataikavęs
ministrui Krickui, šį sykį sutiko gana
šaltai. Augustinas iš pradžių nesu-
prato, kodėl Šulco mažos, siaurai įs-
tatytos, bespalvės, amžinai ašarojan-
čios lyg roplio akys sminga į kojas, o
jeigu pakelia – vis pro ausis, pro šalį.

– Ne, vyruti, teks patiems gamin-
tis, mes nespėjam saviems reikalams.

Su kokiu malonumu Augustinas
būtų skėlęs jam antausį, bet žinojo,
kad jis raudonas nuo plikės viršugal-
vio iki įsisenėjusių nuospaudų, kurias
jis pastebėjo suomiškoje pirtyje. Žino-
jo ir suprato, jog visi partiečiai eina
tarsi kuinai marksizmo-leninizmo
nurodyta vaga, o kuris bando iš jos iš-
sukti – gauna bizūnu per sprandą,
bet tokių jų tarpe, be abejo, mažiau.

– Kaip tai? – sprigtu sviedė klau-
simą.

– Ko stebiesi? Gyvenimas nestovi
vietoje, vakar vienaip, šiandien ki-
taip. – Jis ėmė aiškinti apie naujus
partijos nurodymus, bet kalba buvo
neaiški, skubri, kartais vos girdima,
spoksojo į po kojomis supiltą žvyrą,
veidas trūkčiojo.

Keiksmažodis, kuris dilgčiojo ant
liežuvio galo, nebuvo ištartas. Augus-
tinas nutylėjo, tik jautė karštligišką
įtampą, kraujo tvinkčiojimą smilki-
niuose, o gera nuotaika susirangė
pykčio šešėlyje.             Bus daugiau.

Vasario 11-ąją buvo švenčiama
Liurdo Dievo Motinos šventė ir sep-
tynioliktą kartą minima Pasaulio
maldos diena už ligonius ir juos slau-
gančius. Ją įsteigė amžinos atminties
popiežius Jonas Paulius II. 1992
metų spalio mėnesį jis rašė:

„Aš noriu pranešti, kad nuspren-
džiau įsteigti Pasaulio Maldos dieną
už ligonius, švenčiamą kiekvienais me-
tais Vasario 11-tą liturginės Merge-
lės Marijos apsireiškimo Liurde šven-
tovėje.” Laiškas ilgokas, bet ten yra
toks skyrelis: „Jums, brangūs viso
pasaulio ligoniai, pagrindiniai šios Pa-
saulio dienos veikėjai, lai šis įvykis at-
neša pranešimą apie Viešpaties gyvą
ir guodžiantį kartu buvimą. Jūsų ken-
tėjimai, priimti ir nešami su nepaju-
dinamu tikėjimu, sujungti su Kris-
taus, įgauna išskirtinę vertę Bažny-
čios gyvenimui ir žmonijos gerovei.”

„Jums sveikatos įstaigų darbuo-
tojai, pašauktiems aukščiausiam, la-
biausiai nuopelningam ir pavyzdin-
gam tiesos ir meilės liudijimui, lai ši
diena būna nauja paspirtim tęsėti jū-
sų švelnioj tarnyboje su dosniu atvi-
rumu gilios asmens vertybės, pagar-
bos žmogaus orumui ir gyvybės gyni-
mo nuo jos prasidėjimo iki natūralios
mirties.”

Dar anksčiau, septintais savo
pontifikato metais Šv. Tėvas Jonas
Paulius II kalbėjo Treviso Sveikatos
įstaigoje, o paskutiniaisiais gyvu pa-
vyzdžiu parodė, kaip drąsiai ir su
džiaugs  mu nešti ligos kryžių. „Būkite
užtikrinti, kad nesate vieni. Dievas
niekad nėra toli nuo tų, kurie kenčia.
Didžiausia vertybė žmogaus gyveni-
me būti arti Dievo... Kas išmoksta su
Juo kentėti, praturtina žmonių pa-
saulį. Aš (Šv. Tėvas – A. P.) atėjau tarp
jūsų apie tai jums priminti ir dar kar-
tą skelbti visiems pasaulio ligoniams.
Aš atėjau prašyti duoklės maldų ir
brangių kasdieninių kryžiaus aukų,
padėti žmonių pasauliui tapti žmo-
niškesniu ir krikščioniškesniu... Aš
atėjau kalbėti ir tiems, kurie jus su
meile slaugo, kad jų darbas, į kurį

dažnai nekreipiama dėmesio, yra įra-
šytas Dievo knygoje. Niekas nebus
neatlygintas.”

Įsigilinus į Šv. Tėvo Jono Pau-
liaus II mintis, pasidaro aišku, kodėl
dabarčiai ši maldos diena yra ypatin-
gai prasminga ir svarbi. Tik JAV nuo
Roe Wade įstatymo paskelbimo yra
padaryta 40 milijonų abortų! O, kur
Europa, kiti žemynai kai kuriose JAV
valstijose Eutanazijos įstatymas jau
priimtas arba svarstomas priimti!
Visame pasaulyje siaučia mirties kul-
tūra. Darosi vis tamsiau. Kas įskels
liepsną pasaulį apšviesti!? Tik Dieve
yra mūsų viltis, tik Jame yra pasaulio
šviesa. Tik žmogaus į Dievą nukreip-
ti maldavimai gali pasaulį pakeisti:
gyvybę, nuo motinos įsčiaus ligi sun-
kiai sergančio ligonio lovoje apsau-
goti. ... padėti žmonių pasauliui tapti
žmoniškesniu ir krikščioniškesniu...”

Su gyvybės apsaugos problema
kartais labai skausmingai susiduria
ne tik šeimų nariai, bet ir slaugymo
namų ir ligoninių darbuotojai.

* * *
Ta intencija ses. Miriam Pažė-

rūnaitė paruošė maldos valandėlę.
Susirinko Matulaičio Slaugos namų
ligoniai, slaugai, darbuotojai melstis,
prašyti Dievo, per stebuklingos Liur-
do Marijos užtarimą drąsos, ryžto, iš-
tvermės sekti ir gyventi Jėzaus Evan-
gelija. Nepasiduoti Piktojo gudrybėms.

Šv. Rašto parinktos ištraukos pa-
tvirtina, kad Jėzaus meilė žmogui ir
žmogaus tikėjimas Juo prikėlė iš mir-
ties sinagogos valdininko dvylikametę,
12 metų kraujuojančios mergaitės ti-
kėjimas, kad palietus Jėzaus rūbų kraš-
telį ji pasveiks, išsipildė. Tai skatina
mus melstis, tikėti ir viltis, sunkiai ser-
gant ar sunkiai sergančius slaugant.

Maldos valandėlės mintys puikiai
atsispindėjo seselės Miriam parinkto-
se giesmėse: „Jis palietė mane”, „Už-
dėk rankas”, „Dievo vardą garbin-
kim” ir „Nekaltai pradėta”. Jas gra-
žiai pagiedojo ses. Miriam,  Christina
Bourquim ir Aldona Prapuolenytė.

Talkininkė  Aldona

Ligonių ir slaugytojų 
maldos popietė
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Maloniai nustebino Kovo 11–osios
minėjimas, įvykęs kovo 8 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Keturios va-
landos prabėgo nepastebimai. Vieną
iš garbingiausių minėjimo svečių –
Lietuvos Respublikos užsienio rei-
kalų ministrą Vygaudą Ušacką pris-
tatė Rimas Domanskis. Trumpoje
savo kalboje ministras pareiškė, kad
Amerikos lietuviai ir nauji emig-
rantai daug dirba ir rodo gražų pa-
vyzdį, leisdami savo vaikus į lituanis-
tines mokyklas, kad lietuvybė šioje
šalyje neišnyktų. Po savo kalbos
Ušackas atsakė į klausimus, kurie
rūpėjo susirinkusiai lietuviškai vi-
suomenei. 

Linksmos operečių melodijos,
atliekamos Kauno Valstybinio mu-
zikinio teatro solisto Juozo Janu-

šaičio, pritariant Vytautui Janušai-
čiui, sukūrė pavasarišką nuotaiką
žiūrovų širdyse. Po koncerto susėdus
prie stalų su solistais,  dainos netilo
dar ilgai.

Nepriklausomybės šventei skirtą
eilėraštį parašė ir padeklamavo poetė
Vilija Vakarytė. Norisi padėkoti Kovo
11-osios minėjimo rengėjams ir rėmė-
jams: Brighton Park parapijos choro
nariams, Čikagos lietuvių tautinės
sąjungos skyriaus pirmininkei J.
Dirdienei, Čikagos gen. Daukanto jū-
rų šaulių kuopai (vadas Sigitas Sa-
vickas) ir pagrindiniam renginio
koordinatoriui Algimantui Barniš-
kiui, įdėjusiems tiek daug energijos ir
parodžiusiems tokį išradingumą!           

Minėjimo dalyvė

LEMONT, IL

KOVO 11–OJI SU PAVASARIŠKA
NUOTAIKA

Gen. Daumanto jūrų šaulių kuopa.

Programos dalyviai Vytautas ir Juozas Janušaičiai, Algimantas Barniškis,
svečias Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės
gen. direktorius Arvydas Daunoravičius.

Minėjimo rengėjai ir svečiai
V. Vakarytės nuotr.

Vida Maleiska, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Antanas Adomaitis, gyvenantis Manchester, CT, pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame
labai dėkingi.

Petras Pisnys, gyvenantis Miami Beach, FL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Džiaugiamės tuo bei nuoširdžiai dėkojame už atsiųstą 50
dol. auką laikraščio leidybai paremti.

Palmira Janušonis, gyvenanti Dousman WI, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Dėkojame
Jums, kad mus skaitote ir remiate.

Kristina Masiulis, gyvenanti  Elmhurst, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Ona Rakauskas, gyvenanti Melrose Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus
remiate.

Jonas Tamulis, gyvenantis Joliet, IL, kartu su „Draugo” metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Catherine Bertuzis, gyvenanti Downers Grove, IL, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti
paaukojo ir 50 dol. auką. Labai ačiū.

Prima Vaškelis, gyvenanti St. Pete Beach, FL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

New York ,,Carnegie Hall” pirmą
kartą skambės lietuviška birbynė

Lietuviška birbynė pirmą kartą
skambės žymiausioje pasaulio kon-
certų salėje – New York miesto ,,Car-
negie Hall”.

Balandžio 15 dieną ,,Carnegie
Hall” pagrindinėje salėje (Isaac Stern
Auditorium/Ronald O. Perelman)
lietuvių birbynininkas Darius Klišys
gros pirmajame ,,YouTube” simfoni-
nio orkestro koncerte. Tai bendras
interneto milžino ,,Google” ir Lon-
dono simfoninio orkestro kūrybinis
projektas, vienijantis klasikinės mu-
zikos atlikėjus iš viso pasaulio.

Koncertui atlikėjus atrinkusią
konkurso komisiją sudarė meno va-
dovai bei atlikėjai iš New York, Ber-
lyno, Honkongo filharmonijų orkest-
rų bei Londono, San Francisco, Syd-
ney simfoninių orkestrų.

Tarp 90 finalininkų, atrinktų iš
daugiau nei 3 tūkst. muzikantų, yra
ir lietuvis birbynininkas Klišys. Jo
atliekamas konkursinis kūrinys – V.
A. Mozart ,,Adagio” iš koncerto klar-
netui A-dur bei lietuvių tautinio
instrumento tembrinės galimybės
susilaukė dėmesio net iš ,,Financial
Times”, ,,New York Post” žurnalistų.

Specialiai šiam projektui vienas
garsiausių šiuolaikinių kompozitorių
iš Kinijos Tan Dun sukūrė simfoniją
,,Eroica” (2008). Taip pat koncerto
programoje bus atliekami įvairūs
klasikinės ir šiuolaikinės muzikos
kūriniai – nuo Johan Sebastian Bach
iki John Cage.

,,YouTube” simfoniniam orkest-
rui diriguos septynių ,,Grammy” ap-
dovanojimų laimėtojas Michael Til-
son Thomas – San Francisco simfo-
ninio orkestro vadovas, ,,New World
Symphony” įkūrėjas ir meno vado-
vas.

,,Carnegie Hall” meno vadovas

Clive Gillinson sako neabejojantis šio
,,YouTube” simfoninio orkestro sėk-
me ir kad tai būsiąs vienas iš ne-
pakartojamų momentų klasikinės
muzikos istorijoje.

Birbynininkas Klišys 1984 m.
baigė Marijampolės muzikos mokyk-
lą (akordeono klasė), Kauno J.
Gruodžio konservatorijoje įgijo bir-
bynės ir orkestro vadovo specialybes.
1992–1994 m. Jungtinėse Amerikos
Valstijose studijavo garso režisūrą.
Grįžęs į Lietuvą mokėsi birbynės
atlikimo meno Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje pas profesorių Ro-
mualdą Apanavičių ir docentą Kas-
tytį Mikišką.

Studijuodamas akademijoje, susi-
domėjo baroko muzika, jos atlikimu,
interpretacija bei istorija. Pastaruoju
metu Klišys tiria baroko muzikos
atlikimo techniką naudodamas akus-
tinės fonetikos principus. Taip pat
aktyviai koncertuoja su ansambliu
,,Reversio”, moko groti birbyne, mu-
zikos programavimo ir garso reži-
sūros, kuria muziką teatrui, rengia
meninius projektus.

Nuo 1997 m. Klišys išleido aštuo-
nias kompaktines plokšteles, kurioje
įrašė eksperimentinės elektroninės
muzikos, senosios muzikos ir šiuo-
laikinių lietuvių kompozitorių kūri-
nių.

Prieš metus lietuvio vardas pir-
mą kartą skambėjo Kuboje vykusia-
me tarptautiniame elektroakustinės
muzikos festivalyje ,,Primavera en
La Habana”. Klišys į prestižinį festi-
valį buvo pakviestas atlikti audio-
vizualinę programą ,,Vandens gyva-
tės” pagal fotografo Ramūno Danise-
vičiaus vaizdus.

Laura Pačtauskaitė
,,Elta”
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Vilija Manning, gyvenanti Lemont, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir atsidėkodama už kalėdinius atvirukus ir kalen-
dorių paaukojo 100 dol. Labai ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Jonas Krutulis, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Emilija Plavičius, gyvenanti Philadelphia, PA, pradžiugino mus
100 dol. auka. Esame labai dėkingi už paramą laikraščio leidybai.

Rimantas Vedegys, gyvenantis Union Pier, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.

Emilija Palshis, gyvenanti Palos Hills, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame nuo-
širdžiai ačiū.

Vida J. Matulis, gyvenanti Stuart, FL, užsiprenumeravo „Draugą”
dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Allan A. Konce, gyvenantis San  Francisco, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Atkelta iš 3 psl. neabejojo Danijos
dienraštis.

Varšuvos dienraštis „Rzeczpos-
polita” irgi pabrėžė, jog „Berlynas ir
Paryžius laikosi nuomonės, jog pir-
miausia reikia išlaukti ligšiolinių
ekonomikos  gaivinimo programų po-
veikio prieš imantis naujų iniciatyvų
ūkiui suteikti postūmį”. Tačiau,
laikraščio nuomone, „gali būti, jog
Vokietijai jau prieš kitų metų pabaigą
prireiks naujo, trečio gelbėjimo pake-
to, jeigu Vokietijos ekonomika atsi-
durs toje padėtyje, kokioje Amerikos
ekonomika buvo 2008-ųjų rudenį,
kuomet nedarbo procentas dra-
matiškai pakilo”.

Kovo 16-ąją Paryžiaus dienraštis
„Figaro” aiškiai palaikė minėtąją
Berlyno ir Paryžiaus laikyseną, rašy-
damas, jog „yra dvi stovyklos – euro-
piečių, kurie finansų rinkų pertvar-
kai teikia absoliučią pirmenybę, ir
amerikiečių, kurie nori paskatinti ūkį
vadinamosiomis konjunktūrinėmis, t.
y. ekonomikos gaivinimo programo-
mis. Negalima nuspėti grupės „G-20”
viršūnių konferencijos rezultatų,

tačiau šiuo metu naujoms konjunk-
tūros gaivinimo programoms nėra
pateisinimo. Pirmiausia turi pasi-
tvirtinti, poveikį parodyti iki šiol nu-
matytos milžiniškos pagalbos ūkiui
sumos”, – rašė konservatyvusis Pa-
ryžiaus laikraštis.

Londono laikraštis „Indepen-
dent” rašė, kad „Vokietijos kanclerė
A. Merkel savo tipiška maniera pa-
aiškino, jog ji pirmiausia nori pa-
žiūrėti, koks bus į darbą paleisto di-
džiojo Vokietijos gelbėjimo paketo po-
veikis, prieš spręsdama apie naujas
pinigų injekcijas. Užsienyje jai mėgs-
tama prikišti per silpną bendro reika-
lo pajutimą, tačiau ji turi tiesos, ne-
norėdama mesti gerų pinigų, paskui
blogus. Sveiko šeimininkavimo nerei-
kia painioti su protekcionizmu, kurį
britų vyriausybė pagrįstai laiko di-
desniu pavojumi. Didžiojo dvidešim-
tuko susitikimas Londone tikriausiai
pasaulio neišgelbės, kaip to tikisi pre-
mjeras G. Brown, tačiau kukli pažan-
ga šia linkme jau reikštų sėkmę”.

LRT

VALSTYBEI REIKIA PINIGŲ: 
KAIP IR IŠ KUR JŲ GAUTI?

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas New York maloniai kvie -
čia visus Lietuvos Respublikos pilie -
čius, laikinai arba nuolat gyvenan -
čius New York, Connecticut, Ma -
ssachusetts, New Jersey,  Rhode Is -
land, New Hampshire, Maine ir Ver -
mont valstijose, įgyvendinti savo rin -
kimų teisę ir aktyviai dalyvauti 2009
m. gegužės 17 d. vyksiančiuose Lie -
tuvos Respublikos prezidento rin ki -
muose ir 2009 m. birželio 7 d. vyk -
sian  čiuose rinkimuose į Europos Par -
lamentą. 

Lietuvos Respublikos piliečiai
kvie čiami pasirinkti patogų balsavi-
mo būdą ir balsuoti Lietuvos Respub -
likos generaliniame konsulate New
York arba paštu.

Kaip ir prieš kiekvienus rinki -
mus, Lietuvos Respublikos generali -
nis konsulatas New York sudaro rin -
kėjų, kurie norės dalyvauti Lietu vos
Respublikos prezidento rinkimuose
ir rinkimuose į Europos Parlamentą,
sąrašus. Siekiant sudaryti tikslius
rinkėjų sąrašus, Lietuvos Respub -
likos piliečiai kviečiami užpildyti rin -
kėjo anketas ir atsiųsti jas iki 2009 m.
balandžio 20 d. adresu Consulate
General of the Republic of Lithuania
in New York, 420 Fifth Ave Third
Floor, New York,  NY 10018 arba el.
paštu info@ltconsny.org

Informacija apie rinkimus ir
rinkėjo anketos paskelbtos Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
New York puslapyje

www.ltconsny.org
Lietuvos Respublikos piliečiai,

pa reiškę norą balsuoti paštu, rinkėjo
pažymėjimus bei biuletenius turėtų
gauti: dėl Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimų iki gegužės 2 d.,
o dėl rinkimų į Europos Parlamentą
iki gegužės 24 d. Negavusieji minėtų
dokumentų turėtų kreiptis į Lietuvos
Respublikos generalinį konsulatą
New York. 

Balsavimas paštu prasideda  li -
kus 15 dienų iki rinkimų, tad užpil -
dytus rinkimų biuletenius balsuojan -
tieji turi atsiųsti: dėl Lietuvos Res -
pub likos prezidento rinkimų iki ge -
gužės 17 d. (pašto išsiuntimo data), o
dėl rinkimų į Europos Parlamentą iki
birželio 7 d. (pašto išsiuntimo data).

Balsavimas Lietuvos Respub li -
kos prezidento rinkimuose ir rinki -
muo se į Europos Parlamentą užsie -
ny  je gyvenantiems Lietuvos pilie -
čiams yra dar viena galimybė palai -
kyti ryšį su savo valstybe ir dalyvauti
jos gyvenime. Nuo mūsų visų aktyvu-
mo priklauso mūsų ateitis.

LR generalinio konsulato
New York informacija

LR Generalinis konsulatas New York 
kviečia dalyvauti rinkimuose

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
kovo 20 d. Arlington Heights, IL iškeliavo į amžinybę

A † A
inž. ALBINAS SALYS

Gimė 1922 m. Geisteriškių kaime,  Vilkaviškio rajone.
Anksčiau gyveno Marquette Park apylinkėje.
Giliame liūdesyje liko: žmona Dalia, sūnus Algis su žmona

Shelley, sesuo Ada  Dragūnaitienė su šeima, sesuo Albina Želvienė
su šeima Lietuvoje, a. a. brolio Kazimiero žmona Janina su šeima
Austin, TX, uošvienė Wanda Papečkienė su šeima Lenkijoje.

A. a. Albinas buvo a. a. Jolantos Salys tėvas.
Velionis bus pašarvotas antradienį, kovo 24 d. nuo 8 v. r. iki 10

val. ryto Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W 87th Street, Ever-
green Park, IL, iš kur a.a. Albinas bus palydėtas į Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kur 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mi-
šios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus Tel: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
Broliui SKIRMANTUI ir
Tėveliui VLADISLOVUI

AMBROŽEVIČIAMS

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame mielą mūsų
choro narę GENUTĘ, jos vyrą ALGĮ MARKAUSKUS
ir visus artimuosius.

Dalinamės Jūsų skausmu.

Čikagos Lietuvių operos kolektyvas

... Tu esi šviesos atsiradimas.
Į mylinčias duris beldimas.
Prisiglaudimas tamsoje.
Prisikėlimas. Nutolimas.
Tai nuo tavęs čia taip šviesu...

(Just. Marcinkevičius)

A † A
ADOLFINA URBONIENĖ

Mirė 2009 m. vasario 26 d. Lietuvoje, sulaukusi 80 metų.
Liūdi: vyras Liudvikas, sūnus Valdemaras su žmona Lile, sū-

numi Valdu ir dukra Šarūne su sūnumi Šarūnu Lietuvoje; dukra
Dalia Narienė su vyru Mariumi ir vaikais Mantu, Vaida; giminės
bei artimieji.

Šv. Mišios bus sukojamos kovo 29 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje, Lemonte.

Dukra Dalia Narienė su šeima
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�„Seklyčioje”, šį trečiadienį,
kovo 25 d., 2 val. p. p., tradicinių po-
piečių metu kun. Gediminas Jankū-
nas pasidalins su mumis gavėniniais
apmąstymais. Kun. Gediminas šiuo
metu Čikagoje tęsia savo studijas. Čia
būdamas jis, pagal galimybes, gelbsti
lietuviškoms parapijoms. Daugeliui
čikagiečių kun. Gediminas yra gerai
pažįstamas iš jo ankstyvesniųjų stu-
dijų laikotarpio. Esate kviečiami
atvykti, išklausyti pamąstymų ir at-
naujinti pažintį. Po pokalbio bus ga-
lima pasivaišinti „Seklyčios” maistu.
Visi kviečiami dalyvauti. Tel. pasi-
teirauti: 773-476-2655.

�Cicero Šv. Antano bažnyčioje
Gavėnios susikaupimo va karas bus
ketvirtadienį, kovo 26 d. Šiam vaka -
rui vadovaus iš Lietuvos atvykęs
kun. Oskaras P. Volskis, Marijos radi-
jas direktorius. Pradžia – 5 val. p.p. –
pusvalandžio konferencija; po to – su  -
sitaikinimo sakramentas (bus klau so -
ma išpažinčių), o po jų atnašaujamos
šv. Mišių auka su homilija. Po pa -
maldų – pabendravimas. 

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Park, dvi Ga -
vėninio susikaupimo popietes (kovo
27 ir kovo 28 dienomis) ves svečias iš
Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis.
Abi popietės prasidės 2 val. p. p. ir
baigsis 5 val. p. p. Pradžioje bus klau-
soma išpažinčių, po jų – pusvalandžio
konferencija. Po konferencijos – Kry -
žiaus kelias (tik kovo 27 d.) ir  šv.
Mišios. Visi kviečiami da lyvauti.

�Brighton Park Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
ny  čioje sekmadienį, kovo 29 d., 10
val. r. šv. Mišių auką atnašaus svečias
iš Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis. 

�Ateitininkų namų nariai, rė mė-
jai ir draugai, kviečiami į metinį na -
rių susirinkimą kovo 29 dieną, sek -
ma dienį 1 val. p. p. Ateitininkų na -
muose, 12690 Archer Ave., Lemont,
IL. Tą patį sekmadienį 9 val. r. Pa lai -
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje
bus aukojamos šv. Mišios už gyvus ir

mirusius Ateitininkų namų na rius.
12:30 val. p. p. – užkandžiai ir kava.
Visi laukiami. Kviečia Ateitininkų
na mų valdyba.

�FSS Čikagos skyrius ruošia
margučių marginimo vakaronę, kuri
įvyks š. m. balandžio 3 d. 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, apa-
tinio aukšto valgykloje. Norintys da-
lyvauti ir gauti informacijos, ką at-
sinešti, skambinkite Jolandai tel.:
630-257-2558.

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės balandžio 5
d., sekmadienį, kviečia į tradicinius
priešvelykinius pusryčius, kurie vyks
Jaunimo centro kavinėje tuoj po
10:30 val. r. šv. Mišių, Jėzuitų kop ly -
čioje. Klubo narės patieks įvairių ir
skanių maisto patiekalų bei meniškai
išmargintų margučių. Visi laukiami.
Savo apsilankymu paremsite Jau ni -
mo centrą.

��Š. m. kovo 28 d., šeštadienį, Šv.
Petro lietuviškoje parapijoje (50 Or -
ton Marotta Way, S. Boston, MA, tel.
617-268-0353), Bostone vyksiančioje
III JAV Lietuvių katali kų Sielo vados
konferencijoje, kurią rengia LVK de -
le gatūra Užsienio lietuvių katalikų
sielovadai, baž nytinės tei sės ad vo -
katas dr. Mi chael Ritty kalbės tema
„Kam priklauso baž nyčia?” Patyręs
teisininkas pristatys kanonines gali -
mybes ir apribojimus, tikinčiųjų ben-
druomenės akty vumo reikšmę tauti -
nių parapijų bei misijų JAV veiklai ir
išlikimui. Maloniai kviečiame daly -
vau ti, iš anksto užsiregistruojant el.
paš tu: admin@sielovada.org arba
tel.: 416-233-7819.

��Balandžio 2 d. Šv. Onos bažny -
čioje (Beverly Shores, IN) 5:30 val.
p.p.–7 val. v. bus klausoma išpažin-
ties. Balandžio 5 d.,  Verbų sekmadie -
nį,  1 val. p. p. vyks Susitaikymo pa -
mal dos. Išpažinčių klausys ir šv. Mi -
šias aukos kun. Antanas Gražulis, SJ.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Nuotraukoje Albertos parlamento pirmininkas Ken Kowalski ir LR ambasadorė
Kanadoje Gintė Damušytė. Fone matosi Kanados Bendrųjų rūmų pirmininkas P.
Milliken. 

Kanados Vakaruose pristatyta Lietuva

Lietuvos ambasadorė Kanadoje
Gintė Damušytė š.m. kovo 14–17 d.
lankėsi Albertoje, Vakarų Kanados
provincijoje.  Iš 3.6 milijonų Albertos
gyventojų 4,500 yra lietuvių kilmės. 

Ambasadorė paminėjo Nepri k -
lau so mybės atkūrimo dieną kartu su
Edmontono ir Kalgario Lietuvių Ben -
d ruomenėmis (LB) bei turėjo oficialų
vizi tą, kurio metu susitiko su Alb er -
tos provincijos ministrais, įstatymų
lei dė jais, spauda ir visuomenės veikė-
jais. Daugiausia dėmesio skirta Lie -
tuvos ir Albertos provincijos bendra -
darbiavimo plėtrai mokslo ir nau-
jovių bei švietimo ir kultūros srityse,
taip pat aptartas galimas bendradar-
biavimas tarp Lietuvos ir Albertos
po licijos departamentų.

G. Damušytė susitiko su lietuvių
kilmės Albertos provincijos finansų ir
verslo pramonės ministre I. Evans,
že  mės ūkio ir kaimo plėtros ministru
G. Groeneveld, aukštojo mokslo ir
tech nologijų ministru D. Horner,
Kultū ros ir bendruomeniškumo mi -
nistru L. Blackett, provincijos parla-
mento pir mininku K. Kowalski, savi-
valdybių klausimus kuruojančiu par -
la men taru T. Lukaszuk, Edmonto po -

licijos l.e.p. komisaru, provincijos tarp -
tautinių ir tarpvyriausybinių santy -
kių bei pramonės ir prekybos specia -
listais, Albertos universiteto atstovais. 

Ambasadorės susitikime su Al -
bertos parlamento pirmininku, prie
kurio prisijungė tuo metu provincijo-
je besilankantis federalinio parla -
men  to-Bendrųjų rūmų pirmininkas
P. Milliken, buvo aptarti Lietuvos-Ka -
nados dvišaliai santykiai ir abiem ša -
lim rūpimi energetikos bei prekybos
klausimai. Po susitikimo amba sa dorė
buvo pakviesta dalyvauti parlamento
se sijoje, kurioje ji buvo prista tyta
kaip garbės svečias.

Pagrindinis provincijos dienraš -
tis „Edmonton Journal” kovo 15 d.
lai doje atspausdino interviu su am ba -
sadore apie jos vizito tikslus sie kiant
sustiprinti Lietuvos-Albertos preky -
bi nius ir mokslinio bendradarbiavimo
ryšius, taip pat nušvietė Lie tuvos veik  lą
Afganistane, kur tarnauja daug Kana -
dos karių iš Albertos provincijos.

Vizitą inicijavo Edmontono ir
Kal gario LB pirmininkės N. Korris ir
E. Krausienė.

LR ambasada Kanadoje

Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki 8 val. vak. UIC Forum (725 W Roo sevelt
Rd., Chicago, IL 60608) Lie tuvių studentų asociacija UIC rengia Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečio šventę. Renginio metu išvysite etnografinio ansamblio
,,Gabija“, tautinių šokių grupių „Sūkurys“ ir „Lietuvos Vyčiai“ bei šokių studijos
,,Dance Duo“ specialiai šiai šventei sukurtą programą. Renginio globėjas – Lie-
tuvos Respublikos generalinis kon sulatas Čikagoje. Visus kviečiame prisijungti ir
studentiškai atšvęsti šią ypatingą Lietuvai šventę Čikagos širdyje. Įėjimas nemoka-
mas. Dėl iš samesnės informacijos ar norintieji pa remti renginį rašykite el. paštu
info@lsauic.org arba skambinkite tel.: 708-668-5346. 

Lie tuvių studentų asociacijos UIC aktyvūs nariai Tadas Stonkus (kairėje) ir
Paulius Vertelka su LR užsienio reikalų ministru Vygaudu Ušacku Čikagos lituanis-
tinėje mokykloje. Abu studentai kas šeštadienį atvyksta į mokyklą padėti šios mo-
kykos mokytojams.                                             Laimos Apanavičienės nuotr.

III SIELOVADOS KONFERENCIJA
Kovo 28 d. šeštadienis
Šv. Petro lietuvių parapija 

50 Orton Marotta Way, So. Boston, MA
tel.: 617-268-0353; faksas.: 617-268-2585

Organizuoja Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatūra 

NUMATOMA PROGRAMA 
Moderuos adv. Saulius Kuprys ir jaunimo sielovados vedėja Birutė Bublienė

8 val. r. Mišios 
8:30 val. r. Registracija ir kava 
9 val. r. Sveikinimas – klebonas kun. Steponas Žukas; Garbės svečių

sveikinimai; Invokacija ir įvadas  – prel. Edmundas J. Putrimas
9:30 val. r. Kam priklauso bažnyčia? 
10:30 val. r. Parapijos archyvai: kodėl ir kaip juos išlaikyti? 
11:15 val. r. Parapijos bei misijos komiteto/tarybos vaidmuo 
12 val. r.     * Ethnic Ministries in the Archdiocese of Boston (jei svečiai

bus jau atvykę)
12:30 val. p. p.  Pietūs 
1:30 val. p. p.    Misijos: ar tai lietuvių katalikų sielovados ateitis? 
2 val. p. p. Sielovada jaunimui ir naujai atvykusiems – quo vadis? 
2:30 val. p. p.    Pasauliečių apaštalavimas – Pranešimai ir darbo posėdis

– Katalikų Federacijos taryba
3:15 val. p. p.    Pertrauka 
3:45 val. p. p.    Diskusijos, pasiūlymai, rezoliucijos 
5:00 val. p. p.    Padėkos, užbaigimo malda 

Pakviestas svečias – Bishop Robert Hennessey, Central Region Bishop

* Ethnic Ministries in the Archdiocese of Boston - The  Very Reverend Thomas Foley,
Head of the Cultural Diversity Department and Sr. Mary Corripio, Coordinator of Ethnic
Ministries


