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Seinai/Punskas, balandžio 20
d. (ELTA) – Plėsti Lenkijos ir Lietu-
vos ryšius skatinant bendravimą tarp
žmonių, užmezgant glaudžius ryšius
tarp mokyklų, bendruomenių, nevy-
riausybinių ir religinių organizacijų
susitikimuose kvietė Seinuose ir

Punske viešintis Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas.

Ministras V. Ušackas Seinuose ir
Punske su vietos valdžios pareigū-
nais ir Lenkijos Lietuvių Bendruo-
menės atstovais aptarė Seinų lietu-
vių švietimo ir lietuviško paveldo Sei-

nų krašte išsaugojimo bei puoselėji-
mo klausimus. Ministro apsilanky-
mas Seinuose ir Punske – įvadinė
viešnagės Lenkijoje dalis.

Seinuose Lietuvos diplomatijos
vadovas pabrėžė, kad jo apsilankymo
Lenkijoje tikslas – sustiprinti Lietu-
vos ir Lenkijos ryšius, o Seinai ir
Punskas geriausiai atspindi glaudžiai
susipynusią abiejų šalių istoriją ir
bendradarbiavimo galimybes.

,,Lietuviai Seinuose yra stiprus
Lietuvą ir Lenkiją vienijantis saitas.
Sieksiu, kad šie saitai solidarumo
dvasioje būtų stiprinami toliau, nes
kuo glaudesnis ir nuoširdesnis bus
mūsų valstybių bendradarbiavimas,
tuo didesnį svorį turėsime vieningoje
Europoje”, – sakė V. Ušackas.

Ministras kvietė plėsti abiejų
valstybių ryšius. ,,Lietuviai ir lenkai
gali daug kuo praturtinti vieni kitus,
todėl abipusiam tautiškumo puose-
lėjimui turi būti sudarytos tinkamos
sąlygos”, – sakė ministras.

Nukelta į 6 psl.

Žyd¨ bendruomen∂s netenkina grâžinamo turto dydis

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS).–
Lietuvos užsienio reikalų ministras V.
Ušackas Paryžiuje Jungtinių Tautų
švietimo, mokslo ir kultūros organi-
zacijos (UNESCO) generaliniam di-
rektoriui Koichiro Matsuura pristatė
Baltijos šalių kandidatę į UNESCO
vadovo pareigas – ambasadorę Iną
Marčiulionytę.

Šiais metais Lietuva mini savo

vardo tūkstantmečio jubiliejų, o Vil-
nius paskelbtas Europos kultūros
sostine, todėl, anot V. Ušacko, tai yra
simboliškas ir tinkamas metas Lietu-
vai kandidatuoti į vieną svarbiausių
švietimo ir kultūros politikos pareigų
pasaulyje. Lietuva, Latvija ir Estija
yra iškėlusios bendrą kandidatę į
UNESCO generalinio direktoriaus
pareigas 2009–2013 m. kadencijai.

URM vadovas UNESCO Gene-
ralinį direktorių supažindino su Lie-
tuvos siūlomomis atmintinų dienų
nominacijomis – 100-siomis kompozi-
toriaus ir dailininko Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio mirties meti-
nėmis bei 100-siomis poeto ir rašytojo
Česlavo Milošo gimimo metinėmis.

Prancūzų sovietologams minist-
ras pristatė Lietuvos tikslus siekiant

totalitarinių režimų nusikaltimų pa-
smerkimo Europos Sąjungos lygiu,
aptarė galimybę organizuoti konfe-
renciją Prancūzijoje šia tema, minint
1939 m. rugsėjo 28 d. Josif Stalin ir
Adolfo Hitlerio pasirašytą sienų nu-
statymo ir draugystės sutartį su slap-
taisiais papildomais protokolais, pa-
gal kuriuos Lietuva buvo atiduota į
Sovietų Sąjungos interesų sritį.

•Sveikata. Nepasiduoki-
me ligoms (p. 2, 11)
•4 atsakymai į sunkiau-
sius Lietuvos užsienio po-
litikos klausimus (p. 3, 9)
•Telkiniuose. Suremon-
tuotos Šv. Andriejaus pa-
talpos Phili, PA (p. 4)
•Studentai apie studijas
kitiems (p. 5)
•LA minėjo vasario 16–
ąją. Šv. Velykos Šv. Anta-
no parapijoje Detroit, MI
(p. 5)
•Paminėtos Lietuvos su-
kaktys Palm Beach, FL
(p. 8)
•Atsiminimai (5) (p. 9)

Uñsienio reikalû ministras lankosi Lenkijoje

Vilnius, balandžio 20 d. (ELTA)
– Premjeras Andrius Kubilius tikisi,
kad daugelį metų besitęsiančią žydų
turto grąžinimo problemą mūsų šaly-
je pavyks išspręsti, nors kada tai ga-
lėtų būti, jis nedrįsta įvardinti. Tuo
tarpu žydų bendruomenės netenkina
valdžios parengtas žydų visuomeni-
nio turto grąžinimo įstatymo projek-
tas ir ji abejoja, ar bendruomenei pri-
klausantį turtą pavyks greitu metu
atgauti.

Vyriausybės vadovas, nors ir tiks-
liai neįvardino kada, bet patikino,
kad žydams priklausantis teisėtas jų
turtas bus grąžintas. Pasak A. Kubi-
liaus, turto grąžinimas yra Lietuvos
valstybės konstitucinė pareiga.

,,Kiek tai gali kainuoti, maždaug
aptarta, o kaip tai bus įgyvendinama,
čia jau kitas klausimas”, – po susiti-
kimo su Lietuvoje viešinčia litvakų
grupe sakė A. Kubilius.

Premjeras pridūrė taip pat matąs
gražią viltį atstatyti Vilniaus Didžiąją
sinagogą. Anot A. Kubiliaus, jeigu jau
atstatomi Valdovų rūmai, tai, be abe-
jo, sostinės istorija turėtų būti pa-
gerbta atstatant žydų bendruomenei
ir Lietuvos istorijai svarbius pamink-
lus, tarp jų ir Didžiąją sinagogą.

Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininko Simono Alperavičiaus tei-
gimu, jų netenkina žydų visuome-
ninio turto grąžinimo įstatymo pro-
jektas. Pasak jo, pirmiausia kyla ne-
aiškumų dėl turto grąžinimo fondo.

,,Visiškai neaišku, kaip valstybė
skirs tą fondą. Jeigu valstybė skiria
fondą, tai jinai valdo tą turtą. Tai apie
kokį grąžinimą gali būti kalba”, –
sakė S. Alperavičius.

Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininkas teigė, kad valstybė nu-
statys taisykles, kaip tuos pinigus
skirstyti. Anot jo, jeigu grąžinama
nuosavybė, tai ,,kodėl valstybė turi
sakyti, kam bendruomenė arba fon-
das turi skirstyti” pinigus. Be to, S.
Alperavičius pabrėžė, jog yra neaiški
suma, kurią numatoma grąžinti. Lie-
tuvos žydų bendruomenės atstovų
teigimu, žydų turtas turi būti grąži-
namas ne tik pinigais, bet ir natūra.

Lietuvos žydų bendruomenės va-
dovas taip pat abejoja ir premjero iš-
sakytu siūlymu atstatyti sinagogą.
Anot jo, tai yra neįmanoma, nes kai-
nuoja ne vieną milijardą litų. Jis siūlo
žydų šventovę įamžinti bent jau sim-
boliškai – pastatyti koloną ar atsta-
tyti tik rūsį.

Izraelio spauda dar 2005 m. pra-
nešė, kad Amerikos žydai pradėjo
naują kampaniją, kurios tikslas –
spausti Rytų Europos valstybes, įs-
kaitant Lietuvą, vykdyti savo įsipa-
reigojimus ir išmokėti kompensacijas
holokaustą išgyvenusiems žydams
bei sugrąžinti pavogtą turtą šei-
moms, kurios žuvo nuo nacių rankos.

Pristatyta Baltijos šaliû kandidatè î UNESCO vadovus

Simonas Alperavičius. BFL nuotr.

Vygaudas Ušackas aplankė Seinų „Žiburio” gimnazijos moksleivius. URM nuotr.
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NIJOLÈ NAUSÈDIENÈ

Visi mes norime būti sveiki, bet
blogiausia, kai žmogus, sau įsikalbė-
jęs, kad viską teisingai daro, su užsi-
spyrimu nepriima kitų patarimų ir
daugiausia pats nuo to kenčia. Dar
daugelis įsitikinęs, kad dėl bet kokios
ligos (taip dažnai ir daktarai sako),
kaltas paveldėjimas. Pvz., jei kuris iš
tėvų turėjo storosios žarnos vėžį, tai
ir aš gausiu, mama turėjo krūties vė-
žį, tai ir aš jį turėsiu, mama stora, tai
ir aš tokia būsiu ir t.t. Iš tėvų mes pa-
veldime spalvą, fizinius bruožus, cha-
rakterį, nors ir tą galima keisti, jei
neseksime tėvų pėdomis. Paprastai
paveldime ne ligas, bet tik blogus
tėvų įpročius. Kad tėvai nesuprato ir
blogai gyveno, tai dėl to nereikia jų
smerkti, bet pačiam reikia pasirinkti
teisingą gyvenimo būdą ir pasukti gy-
venimo kelią teisinga linkme. Reikia
pačiam panagrinėti, ką jie blogai da-
rė, kas sukėlė tas ligas. Blogiausia,
kai žmogus nustoja galvojęs, nagrinė-
jęs, svarstęs, analizavęs.

Kai kas sako, kad smegenys yra
mūsų ,,kompiuteris”, kad jei neduosi-
me joms darbo, nesiųsime signalų, tai
jos ir nedirbs. Ne veltui sakoma, kad
smegenims, kaip kūnui, reikia man-
kštos. Atitrūkimas nuo žmonių bend-
rystės, neišklausymas kitų pasakoji-
mų, pačiam nieko nesipasakojant, ne-
norint nieko girdėti arba iš karto pa-
sakant, kad man tas neįdomu, – tokiu
elgesiu stabdoma smegenų veikla.
Reikia prisiversti kitą išklausyti ir ne
tik išklausyti, bet ir pačiam gyvai pa-
sikalbėjime dalyvauti, nugalėti savo
užsispyrimą. Net patarlė sako, kad ir
kvailio išklausyk, nes ir tas gali ką
nors įdomaus pasakyti. Mūsų smege-
nys turi būti visados įtemptos, priver-
stos galvoti, stebėti ir analizuoti. Ste-
bime žmones gatvėse, suėjimuose,
stebime jų elgesį, apsirengimą, apsi-
ėjimą ir mintyse sau darome išvadas
– ką jie gerai daro, ką blogai. Gerus
pavyzdžius paimame, blogus atmeta-
me.

Mūsų sveikatos didžiausi priešai
yra: nepasitikėjimas savimi, tingėji-
mas, pyktis, pavydas, užsidarymas
savyje, užsispyrimas.

Nepasitikėjimas savimi. Tai
gali atsirasti jau nuo pačios vaikystės.
Tėvai, vien tik kritikuodami vaiką dėl
jo klaidų, dėl pažangumo moksle ir

dėl bet kokių smulkmenų, smukdo jo
pasitikėjimo savimi jausmą. Papras-
čiausiai reikia su vaiku gražiai aptar-
ti jo klaidas, nesmerkiant, o, atvirkš-
čiai, dar paskatinant, kad klysti yra
žmoniška, kad visados galima tų klai-
dų išvengti, reikia jas suprasti ir iš-
taisyti. Taip, kaip vaikas bus auklė-
jamas, taip jis gyvens ir vėliau. Žmo-
nės, neturėdami pasitikėjimo savimi,
nesugeba gyvenime atsispirti bė-
doms, jie jas krauna ir ant kitų pečių.
Kiekvienas žmogus turi savyje kokių
nors gabumų, tik vienas juos suran-
da, o kitas, blaškydamasis gyvenime,
to nepadaro.

Tingėjimas. Amerikoje tai pasi-
darė vos ne epideminė liga. Dėl šio įp-
ročio žmonės kenčia nuo įvairių ligų.
Vien aptukusių žmonių Amerikoje
priskaičiuojama iki 16 milijonų, o
2025 metais prognozuojama, kad šis
skaičius pašoks dvigubai. Dar prieš
vaistų erą daktaras iš kabineto išva-
rydavo nutukusį pacientą, neapsiim-
davo jo gydyti. Kartais nutukęs žmo-
gus save apgaudinėja pasiteisinda-
mas, kad jis beveik nieko nevalgo,
kad sportuoja, vaikšto, kad jo kūno
sudėtis tokia ir niekas nepadeda. Nei
vienas žmogus oru misdamas nesto-
rės, tam yra priežastys. Didžiausia
priežastis, kad mažai judame, ištisai
valgome. Vien rytinis pasivaikščioji-
mas po 30 min. mums padėtų. Geria-
me daug tablečių, o ir tos dažnai nei-
giamai atsiliepia visam virškinimo
traktui, griauna mūsų organizmo to-
bulą, harmoningą sistemą.

Pagal liaudies filosofiją yra dvi
žmonių rūšys: pelėdos ir vyturiai. Pe-
lėdos keliasi vėlai ryte, joms sunku
pradėti dieną, sunku susitelkti bet
kokiam darbui ir tik po pusiaudienio
jos išsijudina, imasi darbų vakarais.

Vyturiai paprastai yra pilni ener-
gijos. Su aušra prabudę, negulinės lo-
voje, o tuoj pašoks iš jos, neleis sau
aptingti. Jų visa diena būna tvarkin-
gai suplanuota, viskas eina iš eilės.
Tai ir darbai tvarkingai ir gerai atlik-
ti. Dėl to vyturiai turi daugiau pasiti-
kėjimo savimi, jie yra linksmi, noriai
bendrauja su kitais. Paprastai vytu-
riai jokių sprendimų nedaro vakarais.
Jie vadovaujasi taisykle, kad rytas už
vakarą protingesnis. Rytais, kai sme-
genys po nakties pailsėję, mes galime
daugiau, šviesiau galvoti, dirbti proti-
nį darbą, racionaliau save išnaudo-
ti.

Skaitydama praėjusią savai-
tę ,,The Wall Street Journal”
pasirodžiusią žinutę apie dviejų
valstybių – Rusijos ir Ukrainos –
politizuotą kovą dėl garsaus ra-
šytojo Nikolai Gogol, prisiminiau
vis dar pykčio žiežirbas tarp lie-
tuvių ir lenkų įskeliantį ginčą dėl
poeto Adomo Mickevičiaus (lenk.
Adam Bernard Mickiewicz), į ku-
rį kartais vandens užpila ir bal-
tarusiai, mat poetas gimė Zao-
sėje, netoli Naugarduko. Atrodo,
kad panašiu nepasidalijimo ra-
šytoju keliu eina ir rusai su uk-
rainiečiais. Balandžio 1 d. švęs-
damos Gogol 200 metų gimimo
sukaktį, abi tautos ėmėsi ryž-
tingų žingsnių priskirti jį tik savo
tautai, pavadinant jį „tikru (Ru-
sijos arba Ukrainos) patriotu”.
Pats Gogol, gyvas būdamas, de-
ja, niekaip negalėjo apsispręsti,
ar jo siela yra rusiška, ar ukrai-
nietiška. O būtų tai padaręs, būtų
gerokai palengvinęs ir taip pas-
kutiniu metu nekokius santykius
tarp dviejų kaimynių.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis
Pyktis. Negalima savo viduje

kaupti pykčio, o tai dažnai, patys to
nesuvokdami, darome. Turime su-
prasti, kad dėl vieno ar kito dalyko
nėra ko pykti, kad tas nieko gero ne-
duos, o gerai išanalizavę dalykus pa-
matysime, kad viskas gerai. Tad vi-
sados kalbant su savimi, teigiama link-
me pakreipiant save, mes nustum-
sime giliai į vidų neigiamus savo
jausmus ir iškelsime gerus jausmus į
paviršių. Reikia tik neaudrinti savęs
dėl menkniekių, neleisti prasiveržti
pykčio bangoms, nerėkti. Rėkimas
niekam nieko gero neduos – susijau-
dina pats žmogus ir sujaudina ap-
linkinius. Norint neprarasti kantry-
bės jausmo, reikia turėti kantrybės
palaukti, ramiai išklausyti kito, net
jei tai ir visai neįdomu. Net ir išklau-
sius kitų problemas pačiam paleng-
vės, nes tada pačio problemos pasiro-
dys tokios mažytės.

Skandalinguose namuose neaugs
sveikas vaikas. Jam sunku bus mo-
kytis, jis blogai miegos, sutriks jo
virškinimo sistema. O dar blogiau,
kad jis taip pat riksmu bandys visko
reikalauti. Juk kaip miške šaukia,
taip ir aidas atsiliepia. Niekas riksmu
neišauklės vaikų. Galima labai gra-
žiai pasakyti nerėkiant, tada bus at-
kreiptas didesnis dėmesys ir nuo to
bus sveikiau visiems. Sportuojantys
žmonės išsiugdo stiprią valią ir pasi-
tikėjimą savimi. Iš viso gerą darbą pa-
darydamas, gerumu eidamas per gy-
venimą, išugdysi tvirtą pasitikėjimą
savimi, o tada nebus sunku įveikti
visas gyvenime pasitaikančias kliū-
tis.

Užsidarymas savyje. Labai
neigiamas dalykas mūsų sveikatai
yra atitrūkimas nuo visuomenės, ne-
bendravimas. Neužtenka nueiti į
bažnyčią ar kokiame renginyje suda-
lyvauti. Amerikoj, atrodo, iš viso są-
voka ,,pažįstamas” nevartojama. Čia
visi vadinami draugais, jei su juo ar
ja net ir vakar tik susipažinai. Drau-
gės viena kitą lanko, išgeria kavos,
dviese išsikalba, išsilieja viena kitai.
Viena mano pažįstama ištisai verkia,
kad ji vieniša, kad išgyvena didžiau-
sią depresiją, kad jai gyvenimas neį-
domus ir t.t. Vieną rytą kaip tik va-
žiavau į parduotuvę, kuri yra šalia
jos namų. Iš parduotuvės jai paskam-
binau, buvo 9 val. ryto, sakau jai, kad
už valandos pas ją užsuksiu. Išvirk
kavos, pasėdėsime, pakalbėsime. Ji
pirmiausia šoko mane barti, kad kaip
aš drįstu taip anksti skambinti, ji dar
lovoje. Paskui, kad jei aš ką nors
svarbaus turiu jai pasakyti, kodėl ne-
galiu to padaryti telefonu? Taip pa-
lengva, to net nepastebėdami, žmo-
nės pradeda niekur neiti, juos prade-
da erzinti kiti žmonės, žmonių susi-
būrimai. Tokiems žmonėms darosi
sunku kalbėti, jie užsidaro savyje ir
nieko nenori įsileisti į savo vidų.

Užsispyrimas. Gyvenime sutin-
kame daug užsispyrusių žmonių. To-
kie paprastai nepriima kitų nuomo-
nės, jie nori viskam vadovauti. Užsi-
spyrimas gali būti teigiamas, jei žmo-
gus siekia kokio nors tikslo, stengiasi
nepasiduoti gyvenime, blogį nugalėti
gėriu ir savo užsispyrimu nevadovau-
ti kitiems, o būti nuolankus. Svei-
kiau bus, jei mes vadovausimės savo
sąžine, klausysime jos balso. Prieš ką
darant ar įžeidžiant kitą žmogų,
patikrinkime save, kaip aš pats dėl to
jausčiausi? Gerumu eidami, nejau-
sime sąžinės priekaištų. Geriau ir
sveikiau būtų, jei žmonės su užsi-
spyrimu eitų tik geru keliu. Tik dėl
užsispyrimo nepriimami kitų patari-
mai, dėl užsispyrimo negali savęs
nugalėti. Nukelta į 11 psl.

Nepasiduokime ligoms

Mūsų sveikatos didžiausi priešai yra: nepasitikėjimas savimi, tingėjimas, pyktis,
pavydas, užsidarymas savyje, užsispyrimas.
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Vieną kartą pagavęs –
OSI paleisti nenori

ALEKSAS VITKUS

Būtume turbūt pamiršę apie jau trisdešimt metų veikiančią įta-
kingą OSI įstaigą, jeigu ne š. m. balandžio 10 d. įvykiai, susiję su
jau daug metų žydų žudymu kaltinamu, Ukrainoje gimusiu ame-

rikiečiu John (Ivan) Demjanjuk. Jo kryžiaus keliai prasidėjo dar pereito
šimtmečio pabaigoje, kai OSI, raginamas KGB vadovavo Jurij Andropov,
atkreipė į jį dėmesį ir nutarė paversti žiauriu žudiku, jam net prikergda-
mi seną caro Jono Žiauriojo pravardę. Apie tai jau buvau rašęs anuome-
tiniame „Pasaulio lietuvyje” ir maniau, kad byla jau baigta. Pasirodo, kad
OSI, jei jau kartą ką nors pagauna, taip lengvai savo aukos nepaleidžia.

Pirmiausia, kas ta OSI (Office of Special Investigations)? Ji atsirado
1979 m., kai JAV prezidentas Jimmy Carter leido prie JAV Teisingumo
ministerijos sukurti vyriausybinę įstaigą, kurios tikslas buvo ieškoti Ant-
rojo pasaulinio karo nusikaltėlių, ypač tarp Rytų Europos imigrantų. Mes,
lietuviai, dar gerai prisimename Liūdo Kairio, Kazio Palčiausko, Kazio
Gimžausko, Aleksandro Lileikio, Aloyzo Balsio ir kitų bylas. Kaltinimai
nebuvo įrodyti, bet tariamų kaltininkų gyvenimas buvo suardytas. Žydų
interesų įtakojamas OSI vis dėlto pasiekė savo tikslą: pasinaudoti proga
pasauliui vėl priminti jų tautos kančias, nors ir kitų sąskaita.

Bet grįžkime prie Demjanjuk odisėjos, prasidėjusios 1979 m., kai OSI
apkaltino jį buvus sadistiniu prižiūrėtoju garsioje Treblinka stovykloje,
kur jis esą tūkstančius žydų nuvedęs į dujų krosnių mirtį. Nors Demjan-
juk įrodinėjo, kad jis nėra buvęs toje stovykloje, keliolika iš stovyklos
išlikusių gyvų liudininkų liudijo priešingai, ir 1986 m. OSI jį pagaliau iš-
davė Izraelio valstybei. Ten 1988 m. jis buvo rastas kaltu ir nuteistas mir-
ties bausme, pasmerktąjį pakariant.

Demjanjuk šeima ir draugai nepasidavė. Griūnant sovietų imperijai,
Maskvos archyvuose buvo atrasti dokumentai, įrodantys, kad Treblinka
stovyklos buvęs „Jonas Žiaurusis” buvo ne Demjanjuk, bet tūlas Ivan Mar-
čenko, daug stambesnis vyras, negu 23-metis jaunas Demjanjuk 1943 metais.

Todėl Izraelio Aukščiausiasis Teismas 1993 m. panaikino 1988 m.
teismo sprendimą, ir taip Demjanjuk išvengė Jeruzalės kartuvių, kuriose
1961 m. savo gyvenimą baigė sadistas Adolf Eichmann. Grįžusį Amerikon
Demjanjuk sutiko žydų demonstrantai.

Sugėdinti OSI vadovai nenusileido ir bandė užvesti naują bylą, šį kar-
tą tvirtindami, jog Demjanjuk buvo Sobibor stovyklos prižiūrėtoju, bet
Aukščiausiasis Teismas nesutiko. Po dvylika metų (septyni metai Izraelio
kalėjimuose) trukusių kentėjimų, Demjanjuk grįžo į Ameriką, nors JAV
vyriausybė, įskaitant ir prokurorą Janet Reno, bandė tam priešintis.

Prarasta Demjanjuk JAV pilietybė po didelių pastangų buvo jam grą-
žinta. Amerikos žydai, labai nepatenkinti tomis Apeliacinio teismo Cinci-
nnati, OH, vyr. teisėjo Gill Merritt pastangomis, paveikė Baltuosius rū-
mus taip, kad teisėjas Merritt, rimtas kandidatas į Aukščiausiąjį Teismą,
iš kandidatų sąrašo greitai dingo. Demjanjuk pasijuto vėl laisvu žmogumi.
Bet neilgam.

Nors negarbingai sugėdinti, OSI vadovai nepasidavė. Jie atrado kaž-
kokį Danilčenko, kuris tvirtino, kad Demjanjuk tikrai buvo Sobibor sto-
vykloje. Kai Demjanjuk gynėjai pareikalavo akistatos su Danilčenko, jiems
buvo pasakyta, jog Danilčenko, pasirašęs savo parodymus, staiga mirė.

Ėjo metai, bet, atrodo, OSI nesnaudė, nors atkaklusis nusikaltėlių
medžiotojas Simon Wiesenthal jau ir buvo miręs (2005 m.). Staiga išgir-
dome, kad Demjanjuk byla dar nepabaigta. Pasirodo, kad 2002 m. Dem-
janjuk buvo atimta JAV pilietybė, o 2005 m. Teisingumo ministerija nu-
tarė, kad jis turėtų būti ištremtas į Vokietiją, Lenkiją ar Ukrainą.

Ir štai, kaip perkūnas iš giedro dangaus, pasirinkę praėjusio Didžiojo
penktadienio dieną, Cleveland priemiestyje Seven Hills gyvenantį 89-metį
Demjanjuk imigracijos agentai šiurkščiai išnešė iš jo buto ir nuvežė kaž-
kur laukti skrydžio į Vokietiją, kur jo lauktų teismas.

Kokia likimo ironija! Vienintelis Izraelio liudininkas, buvęs Sobibor
stovykloje, ir sakąs ten pažinojęs visus sargybinius, tvirtino, kad jis ten
Demjanjuk niekada nėra matęs. Vargšą Demjanjuk, kuris nėra kaltinamas
padaręs kokį nors nusikaltimą vokiečių žemėje, teis vokiečių teismas
krašte, kuriame gimė Trečiasis Reichas, davęs pradžią žydų tautos geno-
cidui. Demjanjuk bus tas avinėlis, kurio kraujas nuplaus Vokietijos nusi-
kaltimų dėmę. Keista, kad patys didžiausi žydų naikintojai – vokiečiai per
kelerius metus po Antrojo pasaulinio karo, įskaitant ir nuteistuosius di-
džiojoje Nuernberg byloje, buvo išaiškinti, suimti, teisiami ir nubausti. O
dabar vokiečiai bus teisėjai. Užuot dar kartą paieškoję nacių savo tautoje,
jie teis Rytų Europos žmones, tokius kaip Demjanjuk, kuris, jeigu ir būtų
buvęs kokios nors SS generolo Heinrich Himmler įsteigtos stovyklos sar-
gas, bus nubaustas kentėti už vokiečių nusikaltimus.

Laimei, vėl įsikišo Apeliacinis teismas Cincinnati, OH, nutaręs Dem-
janjuk deportaciją į Vokietiją sulaikyti. Demjanjuk vėl grąžino į jo namus,
tik šį kartą JAV imigracijos įstaiga jam uždėjo elektronines priežiūros
„grandines”.

Atrodo, kad prezidentas George H. W. Bush 1990 m. įvestas įstatymas
dėl taip vadinamo „hate crime” nedaug padėjo sumažinti žydų neapykan-
tą žmonėms, kuriuos jie įtaria ir kaltina, bet neįstengia įrodyti jų kaltės.
Štai vienas iš Wiesenthal Centro įkūrėjų, rabinas Marvin Hier taip bur-
nojo prieš Demjanjuk: „Kiekvieną dieną visi tų stovyklų sargybiniai pa-
dėjo žudyti nekaltus civilius, taip iš jų atimdami gyvenimo teisę.” Ar tai
ne ta pati neapykanta, kuri prieš 2000 metų nuvedė į mirtį ir kitą nekaltą
Žmogų?

KETURI ATSAKYMAI Į
SUNKIAUSIUS LIETUVOS UŽSIENIO

POLITIKOS KLAUSIMUS
A. BUTKEVIÇIUS

V. Sirijos Giros iškelti keturi
klausimai apie šalies užsienio poli-
tiką (,,Draugas”, 2009 m. balandžio 3
d.) iš tiesų yra patys sunkiausi, ta-
čiau, neabejotina, jog naujajam vals-
tybės vadovui vienaip ar kitaip teks į
juos atsakyti praktinėje veikloje ir
gana greitai. Todėl ir mėginu tai da-
ryti, tikėdamasis ir platesnės diskusi-
jos bei komentarų. (...)

Pirmasis klausimas, ko laukti iš
JAV ir Rusijos santykių „atšilimo”, iš
pirmo žvilgsnio yra lengvesnis, tačiau
turi kiek sudėtingesnę potekstę.
Objektyviai Lietuvai yra svarbus toks
atšilimas, prisiminkime Boris Jelcin
laikus, kai šie santykiai tarp JAV ir
Rusijos, Rusijos ir Vakarų ir buvo to-
kie ir kai mums pavyko kone stebuk-
lingai išspręsti daugelį svarbių klau-
simų. Visų pirma, sėkmingą kariuo-
menės išvedimą iš Lietuvos ir net dar
anksčiau nei iš Rytų Vokietijos. Jelcin
prezidentavimo metu pradėjome sėk-
mingą įsijungimą į NATO ir ES, nors
ir priešinosi nemažai kitų Vakarų val-
stybių. Tačiau matydamos pakanka-
mai tolerantišką Rusijos laikyseną
tuo metu, jos tokio įsijungimo bent
jau nestabdė.

Lietuvai, akivaizdu, ne mažiau
svarbūs ir ekonominiai santykiai su
Rusija, prekyba, energetikos žaliavų
importas, tranzitas, o taip pat mūsų
prekių eksportas. Ekonominiai san-
tykiai – tai aksioma – visuomet ge-
riau vystosi, esant palankesniam po-
litiniam klimatui, o, kaip žinome, šiuo
metu Rusija – vienas didžiausių mū-
sų ekonomikos ir prekybos partnerių.

Tačiau Sirijos Gira būgštauja, jog
dėl taktinių sumetinių dabartinis
JAV vadovas Barack Obama sieks pa-
gerinti santykius su Rusija, o vėliau
vis tiek juos teks peržiūrėti dėl Rusi-
jos neoimperialistinių siekių ir todėl
Lietuvai netikslinga „aklai sekti
besikeičiančiais taktiniais vėjais”, o
„matyti procesus iš ilgalaikės struk-
tūrinės perspektyvos”. Pirmiausia,
galvoju, jog naujasis JAV vadovas iš
tiesų turi tikslą pagerinti santykius
su Rusija, ir ne tik todėl, kad yra nau-
jasis JAV prezidentas, o todėl, kad to-
kia yra demokratų partijos nuomonė.
Vis dėlto mano požiūriu, Lietuva pir-
miausia turi paisyti savo interesų, o
geri santykiai su Rusija – vienas iš jų,
tai – gana akivaizdu. Beje, to nori ir

kitos ES šalys. Joms nenaudinga ko-
kia nors Baltijos valstybių įtampa su
Rusija ir jie apie tai atvirai kalba.

Todėl nesutikčiau su tokiu spren-
dimu, kokį neseniai matėme NATO
valstybių užsienio reikalų ministrų
susitikime, kuomet Vygaudas Ušac-
kas blokavo visų kitų (įskaitant JAV)
NATO užsienio reikalų ministrų
sprendimą atstatyti NATO–Rusijos
dialogą. Mes pralaimėjome du sykius
– vieną Aljanso partnerių akyse, kitą
Rusijos. Todėl santykiuose su Rusija
mums būtinas lankstumas, net ne-
paisant to, kad ateityje Rusijos–JAV
santykiai gali kaip nors keistis dėl
vienokių ar kitokių priežasčių. Ta-
čiau galvoju, kad demokratas Obama
vis tik sieks tokius santykius išlai-
kyti, nepaisant to, kad, kaip teigia Si-
rijos Gira, „JAV ir Rusijos supriešini-
mas yra struktūrinis”.

Nesutikčiau ir su tuo, kaip teigia
keturių klausimų autorius, kad
„kiekvienas naujas JAV prezidentas
savo kadencijos pradžioje daro tą
pačią klaidą t.y. galvoja, jog pavyks
pakeisti Rusiją”. Tokiu atveju nieka-
da nepasieksime jokių santykių pa-
gerėjimo – o juk tai mūsų visų tikslas.
Kietos ir, net sakyčiau, priešiškos
politikos laikymasis Rusijos atžvilgiu
sukuria neišvengiamai tokią pačią ir
jos laikyseną. Ką gi mes tokiu atveju
laimim? Todėl visiškai natūralu, ir
čia jokia ne klaida – visos JAV admi-
nistracijos ir siekia tų geresnių san-
tykių, o ne susipriešinimo, kuriuo
gyventa pusšimtį šaltojo karo metų.

Antrasis klausimas – ar turėtu-
me riboti paramą Rytų Europos val-
stybėms? Lietuva, kaip ir kitos Bal-
tijos valstybės, taip pat Lenkija iš tie-
sų turi didelį demokratijos, žmogaus
teisių, rinkos ekonomikos plėtros in-
teresą į Rytus. Mums ypač svarbi kai-
mynė Baltarusija, Ukraina, negalime
būti abejingi Gruzijai, kitoms Pietų
Kaukazo valstybėms. Tačiau ar tai
turi būti daroma su priešiškumo Ru-
sijai prieskoniu? Kaip tik, mano nuo-
mone, priešingai. Tokia yra ir Lietu-
vos socialdemokratų partijos pro-
gramos užsienio politikos nuostata.

Net ir šių šalių apsisprendimas
(jei jis toks iš tiesų yra) įsijungti į ES
ir NATO turėtų būti pateikiamas
kitaip. Prisiminkime, kaip mes patys
aiškinom Rusijos politikams, jog
jiems, t.y. Rusijai, Baltijos valstybių
įsijungimas yra naudingas. Visų pir-
ma rinkos, ekonominio, kultūrinio
bendradarbiavimo požiūriu. Pažiū-
rėkime, kiek padidėjo mūsų prekyba,
ekonominiai ryšiai su Rusija po mūsų
įstojimo į NATO ir ES, nors kai kas
aiškino priešingai.

Trečiasis klausimas – ar įmano-
mi pragmatiški santykiai su Rusija.
Atsakau taip. Ne tik įmanomi, bet ir
būtini, tokių ir turime siekti. Dirb-
damas Susisiekimo ministru, ne sykį
ir ne du praktiškai mačiau, kad tai
įmanoma ir pati Rusija (nors ir ne
visi jos politikai) tuo suinteresuota.
Tenka pripažinti, kad buvo ir daug
problemų, bet jos buvo daugiausia
konkurencinio pobūdžio tarp Klai-
pėdos ir Kaliningrado uostų, dėl įkai-
nių ir pan. Manyčiau, tai yra norma-
lu, kiekviena Nukelta į 9 psl.

Svarbiausia, ko
reikėtų Lietuvos
užsienio politikai
šiuo metu, yra
gebėjimas (ir noras,
politinė valia) veikti
daugeliu krypčių,
netapti demonstra-
tyviai „vertybes”
rodančia šalimi –
užsispyrėle.
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Suremontuotos Šv. Andriejaus
parapijos patalpos

(Viliamės, kad Philadelphia lietuvių parapija gyvuos)

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Nors žiniasklaidoje pasirodantys
pranešimai apie JAV katalikų hierar-
chų vykdomas parapijų sujungimus
bei uždarymus gerokai jaudina, Phi-
ladelphia Šv. Andriejaus lietuviai pa-
rapijiečiai atsisako gyventi nuolatinė-
je savosios parapijos netekties baimė-
je. 1991-siais sugebėję paveikti Phi-
ladelphia katalikų arkivyskupiją at-
šaukti nutarimą, uždarantį Šv. And-
riejaus lietuvių parapiją, 2008 metų
rudenį jų tiek pasitikėta šviesia para-
pijos ateitimi, kad ryžtasi plačios
apimties bažnyčios išorės ir parapijos
salės atnaujinimo darbams.

Paskatinimas parapijos rėmuose
sukurti Remonto fondą atėjo iš para-
pijiečių Dalios Jakienės ir Ievos Ka-
zakauskienės sprendimo stambiomis
aukomis parapijoje įamžinti jų vyrų –
,,antrabangiečio” Rimvydo Jako ir
pirmosios emigracijos atžalos Karolio
Kazakausko – atmintį. D. Jakienės
(5,000 dol.) ir I. Kazakauskienės
(2,000 dol.) aukojamos sumos tapo
pagrindu užsibrėžtai 60,000 dol. re-
monto sąmatai. Klebonas kun. Petras
Burkauskas pritarė Remonto fondo
įsteigimui ir specialaus Remonto ko-
miteto sudarymui. Remonto komite-
tui pirmininkauti buvo išrinkta Da-
lia Jakienė, komiteto nariais esant Ie-
vai Kazakauskienei, Kęstučiui Pliuš-
koniui, Putinui Mašalaičiui, Audriui
Palioniui, Antanui Krušinskui, dr. Jo-
nui Dunčiai, Mariui Kapočiui, Jani-
nai bei Vidui Marmokams, Teresei ir
Algimantui Gečiams. Parapijos pa-
talpose įsikūrusiai V. Krėvės lituanis-
tinei mokyklai komitete atstovavo
direktorė Jūratė Vrubliauskienė.

Šiandien jau galime džiaugtis Re-
monto komiteto rūpesčiu atliktais
darbais: bažnyčios fasado remontu,
laiptinių sutvarkymu, bažnyčios du-
rų atnaujinimu, parapijos salės iš-
dažymu, jos langų sutaisymu, pato-

gumų kambarių esminiu perdirbimu,
elektros sistemos patobulinimais, sa-
lės virtuvės atnaujinimu bei naujos
plytos įtaisymu ir t.t. Salę puošia
naujos užuolaidos, sceną – nedegan-
čios medžiagos nauja uždanga. Į kvie-
timą prisidėti aukomis atsiliepė 125
aukotojai. Į šį skaičių įeina 33 asme-
nys (šeimos), aukojusios 1,000 dol. ar
daugiau. Viso suaukota 75,000 dol.
viršijanti suma. Pirminė sąmata vir-
šyta net 25 procentais. Stebina, jog
tai įvyko JAV ekonominės krizės me-
tu. Ypač tenka paminėti po 5,000 dol.
aukojusius Antaną Špakauską ir dia-
koną Vincent Thompson. Maloniai
nuteikė anksčiau Philadelphia gyve-
nusių ir praeityje parapijai priklau-
siusių atsiųstos dosnios aukos: Anas-
tazijos Binkienės, Virginijos Majaus-
kienės su sūnumi Pauliumi, Maksi-
mino Karaškos, Jono Zerr, Audriaus
ir Gintaro Dragūnų. Lietuvoje gyve-
nanti Ieva Vozbutaitė taip pat nepa-
miršo parapijos, kurioje jau būdama
suaugusi priėmė krikšto sakramentą.
Malonu gyventi telkinyje, kur seno-
sios emigracijos atžalos, asmenys, pa-
sitraukę nuo sovietinio antplūdžio,
bei jų vaikai, naujai besikuriantys
,,trečiabangiai” rūpinasi lietuviškos
parapijos Philadelphia išlikimu.

Atsilankiusieji į š.m. balandžio
26 d., sekmadienį, 10:30 val. r. klebo-
no kun. P. Burkausko aukojamas Pa-
dėkos Mišias (jo 30 metų kunigystės,
10 metų klebonavimo Šv. Andriejuje
ir 85 metų nuo parapijos įsteigimo) ir
po jų parapijos salėje vyksiantį kle-
bono pagerbimą galės pamatyti įvyk-
dytus parapijos pastatų atnaujinimo
darbus. Galės įsitikinti, kad lietuviai
yra pasiruošę būti savosios parapijos
šeimininkais. Baigiant būtina paste-
bėti, kad Remonto komisijos pirm. D.
Jakienė jau yra pradėjusi rūpintis
žadėtos memorialinės lentos aukoto-
jams sukūrimu.

Philadelphia Šv. Andriejaus lietuvių parapijos remonto komiteto nariai (iš k. į d.)
sėdi: Janina Marmokienė, pirm. Dalia Jakienė, Teresė Gečienė; stovi: Putinas Ma-
šalaitis, Antanas Krušinskas, Algimantas Gečys ir dr. Jonas Dunčia. Trūksta: Ievos
Kazakauskienės, Audriaus Palionio ir Kęstučio Pliuškonio.

Kazio Razgaičio nuotr.

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

Studentai apie studijas
kitiems

Balandžio 18 dieną, 10 val. r.
Pasaulio lietuvių centro Bočių menė-
je Lietuvių studentų asociacija UIC
surengė seminarą-forumą apie aukš-
tojo mokslo studijas universitetuose
ir vietiniuose koledžuose. Seminaro
idėja kilo asociacijos prezidentui
Tadui Stonkui, nes, jo teigimu, dau-
gelis tėvų ir gimnazijų moksleivių
dažnai nežino, kaip ir kur ieškoti sti-
pendijų, kiek kainuoja mokslas, kaip
susirinkti reikiamus kreditus, kur
vertingiau mokytis: „community col-
lege” ar universitete.

Seminaro pradžioje PLB Litua-
nistikos katedros UIC doktorantės
Daiva Litvinskaitė ir Aurelija Tamo-
šiūnaitė pristatė katedrą: jos trumpą
istoriją, paskirtį, tikslus. Litvinskaitė
išsamiau pakalbėjo apie katedros siū-
lomus kursus ir kokie galėtų būti jų
privalumai. Būsimiems studentams
bei jų tėveliams buvo priminta ga-
limybė ateiti į katedrą išsilaikyti va-
dinamąjį „placement test”, kuriuo
nustatomas lietuvių kalbos mokėjimo
lygis. Dažnai puikiai lietuviškai kal-
bantiems studentams, išsilaikius šį
testą, įskaitomas universitete priva-
lomas užsienio kalbos mokėjimas.
Taip pat buvo pristatyti anglų kalba
dėstomi lietuvių kultūros bei litera-
tūros kursai bei lietuvių kalba dės-
tomas lietuvių kalbos struktūros kur-
sas. Jame galima pasitobulinti rašy-
tinės lietuvių kalbos žinias.

Asociacijos prezidentas Stonkus
išsamiau pakalbėjo apie tai, kaip ga-
lima susirinkti reikiamus kreditus
dar besimokant gimnazijoje. Jo tei-
gimu, jau 9 klasėje galima pradėti
imti tokias pamokas, už kurias vėliau
surinkti kreditai bus užskaityti uni-
versitete. Taip, jo teigimu, galima
sutaupyti daug laiko ir, svarbiausia,

pinigų. Tadas taip pat papasakojo
apie tai, kaip studijuojant univer-
sitete galima gyventi nemokamai.
Viena iš tokių galimybių galima įsi-
darbinus „Resident Assistant”, kita –
dirbant „Peer Mentor”.

Alina Zaukaitė, UIC finansinės
apskaitos specialybės studentė, iš-
samiau pristatė aukštojo mokslo fi-
nansavimo galimybes. Visiems būsi-
miems bakalaurams ji patarė būtinai
pildyti FAFSA formas. Jos teigimu,
finansavimas gali būti trejopas: tai
gali būti stipendijos (tiek valstybinės,
tiek privačios), paskolos (tiek subsidi-
juotos, tiek nesubsidijuotos) bei
„work-study” pobūdžio parama. Ali-
na pirmiausia mokėsi „community
college”, vėliau persivedė į univer-
sitetą. Tai, jos teigimu, padėjo jai
sutaupyti nemažai pinigų. Kita ver-
tus, Tadas teigė, jog ėjimas tiesiai į
universitetą turi ir savų privalumų:
taip dažniau užmezgami reikiami
ryšiai, pažintys, geriau susipažįstama
su aplinka, vėliau tai palengvina
studijas ir netgi stojimą į pasirinktą
specialybę.

Susirinkę klausytojai daugiausia
domėjosi studijų kaina, kada geriau-
sia pateikti paraiškas paramai gauti,
koks vidurkis reikalingas stojant į
aukštąją mokyklą bei kaip gauti pa-
ramą mokantis magistro programose.
Susirinkusieji turėjo galimybę pa-
klausti asmeninių klausimų apie
konkrečias specialybes, nes be pra-
nešėjų seminare dalyvavo ir kiti aso-
ciacijos nariai, besimokantys įvairių
specialybių. Seminaras-forumas buvo
filmuojamas, tad tie, kurie negalėjo
ateiti pasiklausyti pranešimų, turės
galimybę forumą peržiūrėti inter-
nete.

LSA info

Pirmoje eilėje iš k.: Aivaras Pranskaitis, Tadas Stonkus, Daiva Litvinskaitė, Aurelija
Tamošiūnaitė, Alina Zaukaitė, Tadas Saudargas, Paulius Vertelka, Gintarė Viršins-
kaitė. Antroje eilėje iš k: Gintas Vasiliauskas ir Ramūnas Rolius.



DRAUGAS, 2009 m. balandžio 21 d., antradienis 5

Šv. Velykos Šv. Antano parapijoje
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

– Kristus prisikėlė,
paklausyki, gaudžia
tūkstančiai varpų.
Ir į tavo širdį –
tylią koplytėlę –
skambesys atplūdęs
meldžiasi kartu:

– Laimink mūsų kraštą
ir gimtinės grumstą,
kvapią duonos riekę,
žydinčią rugiais,
ir padangės mėlį –
ašaromis drumstą,
virvantį per dieną
saulės vyturiais.

Laimink mūsų triūsą
ir namų kampelį,

liūdesį ir viltį,
mylinčias rankas,
vaisių obelėles
ilgesį neramų
ir teisybės žodį,
prie audringo kelio.

– Aleliuja – gaudžia,
– Kristus prisikėlė!
supasi, banguoja
širdys bažnytėlėj.

(Bronės Lukauskaitės eilės)

Velykų sekmadienį, balandžio 12
d., Prisikėlimo šv. Mišias Šv. Antano
bažnyčioje, Detroit, MI, aukojo ir tam
skirtą pamokslą pasakė klebonas
kun. Alfonsas Babonas. Ypač pakiliai
skambėjo „Linksma diena mums su-
švito”, net Zitos Skučienės čia pat
suorganizuoto chorelio ir maldininkų

LOS ANGELES, CA

DETROIT, MI

REGINA GASPARONIENÈ

Šių metų vasario mėnesio pra-
džioje gražiai paminėjome Vasario 16-
tosios – Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo 91-ąsias metines. Para-
pijos kiemelyje visiems susirinkus
buvo pakeltos Amerikos ir Lietuvos
vėliavos. Po to išsirikiavę šauliai,
skautai ir ateitininkai su savo vėlia-
vomis suėjo į bažnyčią iškilmingoms
šv. Mišioms. Angelė Nelsienė paruošė
ir skaitė specialius, šventės progai
pritaikytus skaitinius bažnyčioje. Šv.
Kazimiero parapijos chorui gražiai
pagelbėjo mokytoja Kristina Kaz-
lauskienė ir jos sūnų orkestrėlis. Po
Mišių, visi buvo sukviesti į didžiąją
salę. Iškilmingo minėjimo vadovas
LB Vakarų apygardos pirmininkas
Antanas Polikaitis pristatė Lietuvos
Respublikos garbės konsulą Vytautą
Čekanauską, Latvijos konsulą dr.
Alfred Raisters, taip pat buvusį latvių
konsulą Aivars Jaromanis. Minėjimo
rengėjai priminė, kad mūsų visuo-
menės keletas narių yra apdovanoti
Lietuvos valstybiniais ordinais: tai
LR garbės konsulas Čekanauskas,
JAV LB pirmininkė Danguolė Navic-
kienė ir BALF’o veikėja bei Pasaulio

lietuvių seimo narė Angelė Nelsienė.
Programos vedėjai Audra Narbutienė
ir Karis Petrulis pakvietė A. Polikaitį
sukalbėti invokaciją.

Labai gražia kalba į susirinku-
sius kreipėsi konsulas Čekanauskas,
palygindamas du lietuvių tautos
aktus: 1918-tų metų Vasario 16-tos ir
1949-tų irgi Vasario 16-tą dieną
Radviliškio rajone slaptai susirinku-
sios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
(LLKS) Tarybos priimtą Deklaraciją.
Jis kalbėjo: ,,Daug svarbių datų yra
mūsų tautos istorijoje. 1949 m. Va-
sario 16-tos pasirašytoje deklaracijoje
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
Taryba paskelbė, kad LLKS Taryba
okupacijos metu yra aukščiausias
tautos organas, vadovaująs politinei
ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai,
kad būtų atkurta nepriklausoma
demokratinė, parlamentinė Lietuvos
Respublika. Taip dvi Tarybos pasi-
rinko tą pačią datą paskelbti savo
siekius – laisvos ir nepriklausomos
Lietuvos. Nuo paskutiniosios Dekla-
racijos pasirašymo šiais metais su-
kanka lygiai 60 metų. LR Seimas
priėmė nutarimą paskelbti 2009-
uosius Lietuvos Laisvės Kovos Są-
jūdžio metais. Tad tebūnie Vasario

Minėjome Vasario 16-tos šventę

Vasario 16-tos minėjimo rengėjai ir programos atlikėjai, stovi iš kairės: Angelė Nelsienė, Viktoras Ralys, Violeta
Gedgaudienė, Danguolė Navickienė, Audra Narbutienė, tautiniais rūbais pasipuošę ,,Spindulio“ šokėjai, jų viduryje –
kalbėtojas iš Vilniaus V. Damulis, Rimtautas Marcinkevičius, Danguolė Varnienė, viešnia Marytė Newsom ir Antanas
Polikaitis. Priekyje klūpo Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai.

Lietuvių Fondo atstovė Violeta Ged-
gaudienė įteikia Fondo paramą Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos ve-
dėjai Marytei Newsom.

16-oji mums nuolatinis paskatinimas
prisiminti tautos pasiryžimą siekti
laisvės bei troškimą kurti demokra-
tiniais principais pagrįstą Lietuvos
gyvenimą’’ – kalbėjo konsulas.

Trumpą kalbą pasakė svečias,
buvęs Lietuvos saugumo departa-
mento darbuotojas Vytautas Damu-
lis. Jis priminė tą sunkią 1918 metų
Lietuvos padėtį, kai rytuose siautėjo
bolševikinės grupės, pietuose – bal-
talenkiai, šiaurėje – vokiečių plėši-
kaujančios karinės dalys. Kada slapto
nedidelio teksto Tautos Tarybos Ak-
tas buvo išplatintas visoje Lietuvoje
ir per Vokietijos spaudą pasiekė pa-
saulį, tuomet prasidėjo visų Lietuvos
žmonių Akto rėmimo manifestacijos.
Ne visi suprato Akto reikšmę, bet
rėmė idėją kurti laisvą Lietuvos val-
stybę. Miestų ir kaimų savanoriai
masiškai stojo kautis su trijų valsty-
bių karinėmis pajėgomis. Visus lais-
vus 22 metus savanoriai dirbo tautos
labui iki 1940-tų birželio sovietų oku-
pacijos – savo kalbą baigė svečias.

Los Angeles LB apylinkės pir-
mininkas R. Marcinkevičius pranešė,
kad šių metų Laisvės premija buvo
įteikta Sibiro kankinei ses. Nijolei
Sadūnaitei. Pauliaus Jasiukonio po-

mirtinis 2008-tų metų žymuo už kul-
tūrinę-tautinę veiklą buvo įteiktas
velionio žmonai Daliai Jasiukonienei.
LB ansamblio ,,Spindulio’’ vadovė
Danguolė Razutytė-Varnienė bus ap-
dovanota Lietuvoje „Aukso paukš-
tės’’ statulėle per Lietuvos tūkstant-
mečio šventę. Lietuvių Fondo paramą
3,000 dol. Fondo atstovė Violeta
Gedgaudienė drauge su Polikaičiu
įteikė Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos vadovei Marytei Newsom.
Meninę programą atliko lituanistinės
mokyklos mokiniai. Išnešus vėliavas
iš salės, visi sustoję giedojo dainą
„Lietuva, brangi’’, kaip padėką tau-
tos istorinei didybei ir stiprybei. Ne
vienas giedojo beveik su ašaromis.

O Vasario 16-tos dienos lietingą
rytą apie dvylika asmenų susirinko
Kalvarijos kapinėse prie Tautos Akto
signataro prof. Mykolo Biržiškos
kapo. Šią gražią tradiciją ilgus de-
šimtmečius primena ir išlaiko dau-
giausiai ALT’o žmonės, vadovaujami
konsulo Čekanausko ir garbingojo
signataro vaikaitės Danutės Mažei-
kienės. Buvo prisimintas nepaprastas
šio asmens paprastumas ir jo intelek-
to didumas.

balsai kilo į dangų. Vyko procesija
aplink bažnyčią, kurioje dalyvavo
aukų rinkėjai, visa Strakšių šeima ir
jų mažieji, pasipuošę vaikučiai. Skai-
tinius skaitė Algis Kaunelis.

Po Mišių parapijiečiai ir svečiai
susirinko parapijos šventiškai išpuoš-
toje salėje. Velykas švęsti visuomet
smagu. Net jei ne namuose, net jei ne
su artimais žmonėmis. Šv. Antano
parapija visuomet laukia savo šven-
tėse. O Antaninėje visuomet smagu,
linksma, visada galima susirasti
draugų ir bendraminčių. Taigi ir šie-
met Velykos Antaninėje buvo sma-
gios. Kun. Babonas, šeimininkė
Pranciška Televičienė ir Patricia
Kaunelienė paruošė daug gardžių
patiekalų ir pyragų. Tai buvo klebono
vaišės skirtos parapijiečiams ir sve-

čiams. Jis net išmargino daugybę
margučių ir pats iškepė skanų pyragą
– „bobką”. Dalyviai džiaugsmingai
sveikino vieni kitus, daužė margučius
ir vaišinosi skaniais Velykų valgiais.
Nuotaika buvo pakili, šeimyniška.
Buvo linksma ir smagu pabendrau-
ti su parapijiečiais, draugais ir se-
niai matytais bičiuliais, taip, kad
porą valandų nepastebėtai greitai
prabėgo. Atsisveikinę, vieni ėjo pie-
tų į svečius, o kiti – namo toliau
švęsti Velykų. Visi dėkojame mūsų
mielam ir gerbiamam klebonui kun.
Babonui už jo nuoširdumą, rūpestį,
gardžias vaišes, progą pajusti tar-
pusavio ryšį ir parapijos dvasią. Kol
dar ši parapijėlė gyvuoja, lai Velykos
būna graži, reikšminga šeimyninė
tradicija!
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Prezidentas V. Adamkus apie
primetamus ryšius su KGB

Aptartas verslo atstovavimas užsienyje

Uñsienio reikalû ministras lankosi Lenkijoje

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS) –
Valstybės archyvų centralizavimas
nereiškia archyvų naikinimo fizine
prasme, o siūloma pertvarka siekia-
ma tik pakeisti sistemos valdymą, tei-
gia premjeras Andrius Kubilius.

Tai ministras pirmininkas sakė
po Vyriausybės pasitarimo, komen-
tuodamas žiniasklaidoje išsakytą ne-
rimą dėl galimo kai kurių archyvų
naikinimo. Pasak A. Kubiliaus, baimė
ir išgąstis buvęs nepagrįstas.

Premjero teigimu, planuojama,
kad Lietuvos archyvų departamentui
būtų suteiktas įstaigos prie Teisin-
gumo ministerijos statusas ir įstaiga
būtų pervadinta Archyvų tarnyba.
Kitas veiksmas būtų dalies kitų ar-
chyvų valdymo centralizavimas, vi-
sišką savarankiškumą paliekant Ypa-
tingajam archyvui.

,,Aš manau, kad ir visuomenei, ir
archyvų tyrinėtojams bus paprasčiau

ir lengviau. Ir, be abejo, sutaupysime
lėšų”, – sakė A. Kubilius.

Spaudoje skelbta, kad tokia pert-
varka sulaukė kritikos iš mokslinin-
kų, kurie parengė kreipimąsi Vyriau-
sybei, prieštaraudami ,,archyvų nai-
kinimui”.

,,Įgyvendinusi komisijos siūlymą
Lietuva taptų vienintele šalimi Eu-
ropoje, kuri neturi valstybės archyvų
kaip įstaigų – valstybingumą įrodan-
čių šaltinių saugotojų. Manome, kad
mechaniškas archyvų jungimas yra
tolygus dešimtmečiais kurto ir sėk-
mingai veikiančio valstybės archyvų
tinklo griovimui. Tokiu būdu sutau-
pytos lėšos neatlygins padarytos ža-
los archyvams, juose saugomiems do-
kumentams ir piliečių galimybėms
naudotis informacija. Toks sprendi-
mas nenaudingas ir vadybiniu požiū-
riu”, – rašoma kelių dešimčių moks-
lininkų kreipimesi.

Vilnius, balandžio 20 d. (URM
info) – Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas balandžio
20 d. susitikime su Lietuvos verslo
organizacijų vadovais tarėsi, kaip pri-
traukti investicijas, skatinti Lietuvos
eksportą ir užtikrinti geresnį Lietu-
vos atstovavimą užsienio valstybėse.

„Ekonominė diplomatija yra
svarbus įrankis, kurį siekiame išnau-
doti, ieškodami naujų rinkų ir skatin-
dami mūsų produkcijos eksportą ir
pritraukdami investicijas į Lietuvą.
Tai šiuo metu vienas iš pagrindinių
mūsų užsienio politikos uždavinių”, –
sakė užsienio reikalų ministras.

Ministras V. Ušackas susitikime
pabrėžė, kad nuolatinis verslo ir dip-

lomatų dialogas yra būtinas, siekiant
užtikrinti tinkamą šalies ekonominių
interesų atstovimą užsienyje.

Su verslininkų atstovais buvo
diskutuojama ir ieškoma geriausių
būdų, kaip su mažesniais ištekliais
geriau ginti verslo interesus užsieny-
je. Verslo atstovai išreiškė prašymą
užtikrinti, kad mažinant lėšas Už-
sienio reikalų ministerijai nenuken-
tėtų ekonominė diplomatija.

Užsienio reikalų ministras pra-
nešė susitikimo dalyviams, kad vers-
lo tikslais į Lietuvą vykstantiems ne-
priekaištingą vardą turintiems vers-
lininkams ir investuotojams taikoma
supaprastinta Šengeno vizų išdavimo
tvarka.

Vilnieçiai õvarino Neries pakrantes

Archyvai nebus naikinami

Atkelta iš 1 psl.
Pasak ministro, Seinų kraštas

yra nepakartojamas savo paveldu,
nes čia jaučiama iškilių lietuvių An-
tano Baranausko, Vinco Mykolaičio-
Putino, Mykolo Kurpavičiaus ir Vin-
co Kudirkos dvasia.

Ministras paprašė vietos valdžios
atstovus atsižvelgti į Seinų ir Punsko
lietuvių prašymus spręsti problemi-
nius lietuvių švietimo ir lietuviško
paveldo klausimus, tarp jų – užtikri-
nant lietuviškoms mokykloms tinka-
mą finansavimą bei suteikiant vienai
iš centrinių Seinų gatvių vyskupo An-
tano Baranausko pavadinimą.

Ministras Berznyko ir Seinų ka-
pinėse pagerbė Nepriklausomybės
kovose 1919–1920 m. žuvusių Lietu-
vos savanorių atminimą, padėjo gėlių

ant garsaus varpininkų judėjimo da-
lyvio Juozo Kauko kapo, dalyvavo
,,Varpo” laikraščio 120-ojo jubiliejaus
minėjime, aplankė Seinų ,,Žiburio”
gimnaziją ir Punsko Kovo 11-osios
lietuvių licėjaus statomas patalpas.

Ministras už nuopelnus Lietuvos
valstybei įteikė URM garbės ženklus
,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė”
ilgametei Lenkijos Lietuvių Bendruo-
menės valdybos pirmininkei, Lenki-
jos lietuvių draugijos leidinio ,,Auš-
ra” vyriausiajai redaktorei Irenai
Garsparavičiūtei ir Punsko viršaičiui,
Lenkijos Lietuvių Bendruomenės ta-
rybos nariui Vytautui Liškauskui.

Balandžio 20–22 d. Lietuvos dip-
lomatijos vadovas lankysis Krokuvoje
ir Varšuvoje.

Vilnius, balandžio 20 d. (ELTA)
– Sostinėje kartu su kitais talkinin-
kais, Antakalnio bendruomenės na-
riais šeštadienį Neries pakrantes prie
Šilo tilto tvarkė ir šalies vadovai. Jie
dalyvavo Lietuvos švarinimo akcijoje
,,Darom 2009”.

,,Smagu, kad Lietuvoje vis popu-
liaresnė tampa visuotinė švarinimosi
akcija, bet būtų geriausia, jei dar po-
puliariau taptų gyventi švariai, ne-
bešiukšlinti”, – sakė talkoje daly-
vavęs premjeras A. Kubilius. Minist-
ras pirmininkas su žmona dalyvavo
pasodinant Antakalnio bendruome-
nės eglutę prie Šv. Apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčios.

Po talkos, ,,suneštinių” vaišių va-
karonėje Antakalnio bendruomenės

nariai aptarė sumanymą visą Neries
pakrantę Antakalnyje paversti dailia
pėsčiųjų ir dviratininkų krantine.

Prie akcijos prisidėjo ir kiti šalies
politikai: Seimo pirmininkas Arūnas
Valinskas, aplinkos ministras Gedi-
minas Kazlauskas. Tautos prisikėli-
mo partijos atstovai irgi švarino de-
šiniąją Neries krantinę.

Dalyvauti akcijoje ,,Darom 2009”
užsiregistravo beveik 30 tūkst. Lie-
tuvos savanorių. Jie šeštadienį švari-
no ir gražino gamtą miškuose, par-
kuose, skveruose ir gatvėse, tvarkė
pėsčiųjų takus. ,,Darom 2009” akcijos
tikslas yra ne vien švarinti Lietuvos
gamtą, bet ir skatinti ekologinį mąs-
tymą bei pilietinį aktyvumą.

Konferencijoje dalyvavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis di-
rektorius Arvydas Daunoravičius (k). TMID nuotr.

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus kate-
goriškai neigia žiniasklaidoje pasiro-
džiusias netiesiogines užuominas
apie galimus jo ryšius su KGB.

,,Viešojoje erdvėje retkarčiais vis
bandoma pasėti įtarimų apie neva
mano bendradarbiavimą su SSRS
slaptosiomis tarnybomis. Atsakau vi-
siems šių istorijų kūrėjams: to nieka-
da nebuvo. Tai melas ir šmeižtas. Tai
– jūsų sąžinės našta”, – rašoma V.
Adamkaus išplatintame pareiškime.

Dienraštis ,,Lietuvos žinios” pa-
skelbė šio dienraščio vyriausiojo re-
daktoriaus Valdo Vasiliausko straips-
nių ciklą ,,Valdas Adamkus ir KGB”.
Straipsnyje autorius dalijasi prisimi-
nimais apie išvykas į JAV ,,pere-
stroikos” laikotarpiu ir apie to meto
pažintį su tuomet vienu žinomiausių
JAV Lietuvių Bendruomenės atstovu
V. Adamkumi.

Straipsnio autorius užsimena,
kad 1988 m. jį Amerikoje su būsi-
muoju Lietuvos prezidentu V.
Adamkumi supažindino KGB majo-
ras ir ,,buvo akivaizdu, kad KGB ma-
joras ir V. Adamkus susitinka ne pir-
mą kartą”. Be to, teigiama, kad ,,V.
Adamkus turėjo anaiptol ne vieną ir
ne vien tokių pažįstamų iš Lietuvos”.

Išplatintame pareiškime V.
Adamkus teigia pats buvęs ilgus me-
tus stebimas ir persekiojamas KGB.

,,Žinau, kad aš, JAV federalinės
tarnybos pareigūnas, atvykęs į SSRS
ar sovietinę Lietuvą, tapdavau KGB
taikiniu – sekdavo kiekvieną mano
žingsnį. Žinau, kad mane šnipinėjan-
čių buvo ir tarp tų, kuriuos priimda-
vau savo namuose Čikagoje. Buvau
lojalus JAV pilietis, kuriam ši šalis
suteikė prieglobstį ir sudarė sąlygas
iš naujo kurti gyvenimą, eiti aukštas
pareigas federalinėje administracijo-
je. Kartu buvau lietuvis, kurio tikroji
Tėvynė buvo okupuota”, – teigia ša-
lies vadovas.

Anot V. Adamkaus, jaunesnioji
lietuvių išeivių karta, susibūrusi į
„Santarą-Šviesą”, stengėsi, kad ne-
nutrūktų ryšys su Lietuva. ,,Jos pa-
vergimo faktą nuolatos kėlėme aukš-
čiausiose valdžios įstaigose ir tarp-
tautinėse organizacijose. Tikėjome,
kad Lietuva bus laisva. Jeigu būtų
galimybė dar kartą gyventi tą patį gy-
venimo tarpsnį, daryčiau lygiai tą pa-
tį. Net ir žinodamas, kad dvidešim-
tais Lietuvos nepriklausomybės me-
tais nebus pamirštos KGB pamokos –
drabstytis purvais”, – pabrėžė V.
Adamkus.

Vilnius, balandžio 20 d. (ELTA) – Balandžio 17 d. Vilniaus paveikslų ga-
lerijoje įvyko XI tarptautiniam muzikos festivaliui ,,Sugrįžimai” skirta konfe-
rencija ,,Lietuvos tūkstantmečio vardas tėvynainių meninėje veikloje užsieny-
je”. Konferencijoje dalyvavęs ,,Sugrįžimų” festivalio globėjas Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamento generalinis direktorius Arvydas Daunoravičius
su konferencijos dalyviais pasidalino mintimis lietuviškojo tapatumo išsaugo-
jimo užsienyje tema. „Užsienio lietuvių menininkų veikla gali ne tik prisidėti
kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje, bet ir ženkliai praturtinti užsie-
nio lietuvių bendruomenių veiklą. Meno pasaulio žmonės gali tapti vienijan-
čiomis figūromis, aplink kurias telktųsi lietuviškas bendruomeninis gyveni-
mas”, – susirinkusiems kalbėjo A. Daunoravičius. Konferenciją organizavo
Lietuvos muzikų rėmimo fondas.

Prie akcijos prisidėjo ir Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas su žmona Inga.
ELTOS nuotr.
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rašo nepriklausoma Briuselio nau-
jienų svetainė EUobserver. Suomijos
saugumo tarnyba pranešė, kad vie-
nas Suomijos pilietis viename Prahos
viešbutyje po balandžio 5 d. vykusio
ES ir JAV viršūnių susitikimo viešo
naudojimo kompiuteryje rado bylą,
kurioje buvo apie 200 delegatų pasų
ir kelionių duomenys.

* * *
Šią savaitę prasidės visuome-

nės svarstymai dėl projekto ,,Nord
Stream” įgyvendinimo Lietuvoje,
Estijoje ir Latvijoje. Pateikiamas
pranešimas yra didžiulis – priklauso-
mai nuo kalbos, maždaug 2,3–3
tūkst. puslapių. Jis buvo rengiamas
kelerius metus, dabar rezultatai
pateikiami vyriausybėms ir visuo-
menei. Pasak specialistų, siekiant
projektą ir toliau įgyvendinti pagal
grafiką, būtina gauti leidimą iki šių
metų pabaigos, kad būtų galima
pradėti tiesti dujotiekį kitais metais.
Pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės
konvenciją, viena šalis negali vetuoti
šio projekto įgyvendinimo.

WASHINGTON, DC
Antrasis pagal rangą ,,al-Qaeda”

vadovas Ayman al Zawahiri naujoje
vaizdajuostėje sako, kad JAV prezi-
dentas B. Obama ,,nieko nepakeitė”,
kad musulmonai imtų kitaip vertinti
Jungtines Valstijas, praneša ,,al-
Qaeda” stebėtojai. ,,Tai Amerika vis
dar žudo musulmonus Palestinoje,
Irake ir Afganistane”, – sako A. al Za-
wahiri. Jis taip pat tvirtina, kad nau-
joji B. Obama politika Afganistane
nuves tik į pralaimėjimą, kaip anks-
čiau nutiko sovietams ir britams.

* * *
JAV centrinės žvalgybos valdy-

bos (CŽV) tardytojai 183 kartus taikė
vadinamąjį skandinimo imitavimą
2001 m. rugsėjo 11-osios išpuolius or-
ganizavusiam ,,al Qaeda” nariui
Khalid Sheikh Mohammed, o kitam
įtariamam teroristui Abu Zubaydah
– 83 kartus, pirmadienį pranešė
dienraštis ,,The New York Times”.
Laikraštis citavo vieną 2005 m. JAV
teisingumo departamento teisinį
memorandumą. Pasak ,,The New
York Times”, šie paviešinti skaičiai
tikriausiai dar labiau pakurstys de-
batus apie tardymo metodus, kuriuos
JAV prezidento George W. Bush ka-
dencijos metais Teisingumo departa-
mentas skelbė esant teisėtais.

Pasaulio naujienos

B. Obama sieks „naujos pradžios“
santykiuose su Kuba

NATO pajègos sulaikè
7 Somalio piratus VARŠUVA

JAV gynybos departamentas ieš-
ko Lenkijoje informacijos apie Ant-
rojo pasaulinio karo metais dingusius
be žinios savo karius, pranešė Len-
kijos naujienų agentūra PAP ir šią
žinią patvirtino JAV ambasada Len-
kijoje. Keliolika JAV gynybos depar-
tamento darbuotojų, kurie rūpinasi
karo belaisvių klausimais, per arti-
miausias 2 savaites aplankys Ščeci-
ną, Kostčiną, Myslakovicus ir Kroku-
vą. Amerikiečius domina informacija
apie numuštus JAV lėktuvus ir žmo-
nes, kurie atskubėjo į pagalbą JAV
kareiviams.

ROMA
Italijos valdžia sutiko priimti 140

nelegalių migrantų, išgelbėtų Lam-
pedūzos salos pakrantėje, rašo BBC
naujienų svetainė. Šis sprendimas
buvo priimtas po diskusijų su Maltos
atstovais. Šiuo metu migrantai yra
Turkijos laive, kuris paėmė juos jūro-
je netoli nuo Lampedūzos pakrantės.
Pasak Italijos užsienio reikalų mi-
nistro Franco Frattini, jo šalis priims
išgelbėtuosius ,,iš humanitarinių
paskatų”. Kasmet keliasdešimt nele-
galių migrantų moka kontraban-
dininkams, kad nugabentų juos iki
Italijos krantų.

ŽENEVA
Europos Sąjungos ir kitų vakarų

valstybių delegatai pirmadienį išėjo
iš salės, protestuodami prieš Irano
prezidento Mahmoud Ahmandinejad
kalbą, kurioje buvo užsipultas Izra-
elis kaip rasistinė valstybė. Ženevoje
vyksta Jungtinių Tautų kovos su
rasizmu konferencija, kurią boikota-
vo Jungtinės Amerikos Valstijos, Vo-
kietija ir dar 8 valstybės. Nuogąs-
tauta, kad konferencija virs Izraelį
smerkiančiu forumu.

BRIUSELIS
Europos Sąjungai (ES) šiuo metu

pirmininkaujanti Čekija pripažino
padariusi saugumo klaidą, patalpi-
nusi bylą su ES viršūnių susitikimo
delegatų asmeniniais duomenimis
viešai prieinamame kompiuteryje,

EUROPA

JAV

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS/
Balsas.lt) – JAV prezidentas Barack
Obama pareiškė, kad sieks naujų
santykių su Kuba bei „lygios part-
nerystės” su kitomis Amerikos ša-
limis, rašo BBC. B. Obama dalyvavo
Amerikos viršūnių susitikime Trini-
dade ir Tobage.

JAV ir Kubos santykiai ėmė šilti,
kai Kubos prezidentas Raul Castro
pareiškė esąs pasirengęs su JAV
šnekėtis apie viską, ko ši tik nori –
žmogaus teises, politinius kalinius ir
spaudos laisvę. JAV sekretorė Hillary
Clinton pasveikino šį R. Castro pa-
reiškimą ir teigė, kad senoji JAV poli-
tika nepasiteisino.

Anksčiau JAV sušvelnino ilgame-
tį Kubos embargą leisdama lengviau
JAV gyvenantiems kubiečiams ap-
lankyti savo gimtinę bei siųsti pini-
gus namo. „JAV siekia naujos pra-
džios santykiuose su Kuba. Žinau,
kad norint įveikti dešimtmečius tru-
kusį nepasitikėjimą laukia ilgas ke-
lias, tačiau kritiniai žingsniai yra

įmanomi”, – sakė JAV vadovas.
Vis dėlto Kubai dalyvauti Ame-

rikos viršūnių susitikime nebuvo
leista, nors prieš susitikimą Lotynų
Amerikos šalių vadovai reikalavo
tokio leidimo.

Per susitikimą pastebėtas dar
vienas neįprastas galimo susitaikymo
ženklas – B. Obama šypsodamasis
paspaudė ranką Venesuelos preziden-
tui Hugo Chavez. „Aš noriu būti tavo
draugas”, – JAV prezidentui sakė H.
Chavez, tvirtinama Venesuelos prezi-
dento pranešime spaudai. Per susi-
tikimą H. Chavez padovanojo knygą
apie 5 dešimtmečius trukusį Lotynų
Amerikos išnaudojimą.

Komentuodamas susitikimą su
B. Obama Venesuelos prezidentas
teigė, kad šis, priešingai nei ankstes-
nis JAV vadovas, atrodo protingas
žmogus. H. Chavez buvo aršus Geor-
ge Bush kritikas ir kaltino jį rengiant
pasikėsinimą.

Venesuelos prezidentas paskelbė
apie planus siųsti naują ambasadorių
į JAV, o ši pažadėjo siekti grąžinti
ambasadorių į Venesuelą, rašo BBC.
H. Chavez JAV ambasadorių iš
Venesuelos išvijo rugsėjo mėnesį taip
solidarizuodamasi su Bolivija, kuri
įtarė JAV rengiant sąmokslą prieš
prezidentą Evo Morales.

Apie planus atkurti normalius
diplomatinius santykius H. Chavez
paskelbė Amerikos viršūnių susi-
tikime Trinidade, kur JAV preziden-
tas B. Obama buvo šiltai sutiktas tiek
pačio H. Chavez, tiek kitų Lotynų
Amerikos šalių vadovų.

Nairobis, balandžio 20 d. (AP/
BNS) – NATO sraigtasparniams ir
karo laivams paleidus kelis įspėja-
muosius šūvius baigėsi Norvegijos
tanklaivį Adeno įlankoje puolusių 7
Somalio piratų dramatiškos gaudy-
nės.

Galų gale piratai pasidavė, tačiau
iškart buvo paleisti dėl teisinės pai-
niavos. Dėl šio įvykio vienas apžval-
gininkas pareiškė, jog toks elgesys
gali dar labiau paskatinti šiuo su-
laikytuosius ir kitus banditus vėl
smogti prie Somalio krantų.

Sekmadienį Somalio vyriausybė
paragino taikyti mirties bausmę už

piratavimą jūrose. ,,Piratavimas yra
nusikaltimas, o islamas sako, jog
tapęs piratu neabejotinai turi būti
nužudytas, nes žudai žmones”, – sakė
Somalio vicepremjeras Abdurrahman
Haji Adam.

Tačiau šis pranešimas, siejamas
su Somalio priimtu sprendimu įvesti
šalyje šariatą (islamo teisyną), vargu
ar bus veiksmingas. Somalio vyriau-
sybė kontroliuoja tik kelis sostinės
Mogadišo rajonus ir kovoja su isla-
mistais sukilėliais. Iki šiol vyriausybė
nesistengė pažaboti gerai ginkluotų
piratų gaujų, kurios veikia pakrantės
miestuose.

Islamistų kovotojai taip pat
anksčiau grasino piratams, tačiau
nepuolė jų bazių. Priešingai – mano-
ma, kad jie užmezgė abipusiai nau-
dingus ryšius: kovotojai užtikrina ap-
saugą piratams, o šie jiems sumoka
dalį grobio. Piratų puolimai pastaro-
siomis savaitėmis padažnėjo, o gin-
kluoti užpuolikai iš Somalio ieško
aukų toliau jūroje, nes dabar laivai
stengiasi iš tolo aplenkti anarchijos
apimtą šalį.

Vien šiais metais piratai puolė
daugiau nei 80 laivų – beveik 4 kar-
tus daugiau nei 2003 m. per tą patį
laikotarpį, sakė Kvala Lumpūre įsi-
kūręs Tarptautinis jūrų biuras.
Naujienų agentūros ,,The Associated
Press” duomenimis, piratai šiuo me-
tu laiko bent 18 laivų ir apie 310 lai-
vų įgulų narių.

B. Obama spaudžia ranką Hugo Cha-
vez. Scanpix nuotr.

Vien šiais metais piratai puolė daugiau
nei 80 laivų.
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LYDI ŠVENTADIENIS
2 Velykų sekmadienis

AŠTUNTOJI DIENA
Pirmosios savaitės dienos vaka-

re, durims, kur buvo susirinkę mo-
kiniai, dėl žydų baimės esant užra-
kintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidu-
ryje ir tarė: „Ramybė jums!” Tai pa-
sakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną.
Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums!
Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus
siunčiu.” Tai pasakęs, jis kvėpė į juos
ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos
bus atleistos, o kam sulaikysite, –
sulaikytos.”

Vieno iš dvylikos – Tomo, vadina-
mo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai
Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai
jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!”
O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepa-
matysiu jo rankose vinių dūrio ir
neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu
ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu.”

Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl
buvo kambaryje, ir Tomas su jais.
Jėzus atėjo, durims esant užrakin-
toms, atsistojo viduryje ir prabilo:
„Ramybė jums!” Paskui kreipėsi į
Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk
mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk
mano šoną; jau nebebūk netikintis –
būk tikintis.” Tomas sušuko: „Mano
Viešpats ir mano Dievas”! Jėzus jam
ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Pa-
laiminti, kurie tiki nematę!”

Savo mokinių akivaizdoje Jėzus
padarė dar daugel kitų ženklų, kurie
nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra
surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus
yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami
turėtumėte gyvenimą per jo vardą.
(Jn 20, 19-31)

Šio sekmadienio Evangelija pa-
sakoja, jog prisikėlęs Jėzus apsireiškė
mokiniams pirmosios savaitės dienos
vakare ir vėl pasirodė jiems toje
pačioje vietoje po aštuonių dienų. Tad
nuo pat pradžių krikščionių ben-
druomenė pradėjo švęsti Prisikėlimo
slėpinį kas aštuntą dieną, kuri vadi-
nasi Viešpaties diena arba sekmadie-
niu (lot. dies domenica).

Tačiau šiandienos Evangelija
neapsistoja vien tik prie tikėjimu
besidžiaugiančios bendruomenės,
bet, pasakodama apie Tomo abejonę,
eina pasitikti pramonės amžiaus
žmogaus, kuris tiki tik tuo, ką galima
pamatyti, paliesti, pasverti, išma-
tuoti, apskaičiuoti, kuriam Prisikė-
limo slėpinys yra svetimas, įtartinas
ar net juokingas. Tomą galime vadin-
ti mūsų amžininku tarp apaštalų.

Vis dėlto šv. Grigalius Didysis (†

604) sako, kad savo netikėjimu To-
mas mums yra žymiai naudingesnis,
negu visi kiti apaštalai, kurie gana
greit įtikėjo. Taip besielgdamas, To-
mas tam tikra prasme privertė Jėzų
„paliečiamai” įrodyti savo prisikė-
limo tiesą. Jo tikėjimas Prisikėlimu
tapo sustiprintas ir brandus abejonių
dėka. Tam tikra dalimi tai tiesa, kai
kalbame ir apie daugybę šiandieninių
„tomų”, kurie yra netikintys.

Pagarbus dialogas su netikin-
čiaisiais yra labai naudingas. Visų
pirma mus, tikinčius, daro nuolan-
kius, primena, kad tikėjimas nėra
privilegija ar nauda. Mes tikėjimo
negalime įrodyti ar primesti, o tik
pasiūlyti ir parodyti gyvenimu. „Kas
gi tave išskiria iš kitų? Ir ką gi turi,
ko nebūtum gavęs? O jei esi gavęs, tai
ko didžiuojiesi, lyg nebūtum gavęs?”,
– sako šv. Paulius (1 Kor 4, 7). Savo
esme tikėjimas nėra nuopelnas, bet –
dovana, o kaip kiekviena dovana, taip
ir tikėjimas gali būti patiriamas tik
dėkingumu ir nuolankumu.

Pokalbiai su netikinčiaisiais
mums padeda taip pat apvalyti savo
tikėjimą nuo klaidingų Dievo įvaiz-
džių. Labai dažnai tai, ką netikintieji
atmeta, nėra tikras Dievas, gyvasis
Biblijos Dievas, bet iškreiptas Dievo
paveikslas, kurį patys tikintieji ir su-
sikūrė. Atmesdami tokį Dievą, neti-
kintieji mus priverčia sugrįžti prie
pėdsakų gyvo ir tikro Dievo, kuris yra
anapus mūsų įsivaizdavimo ir paaiš-
kinimo. Žinoma, norėtųsi, kad šv. To-
mas rastų šiandien pasekėjų ne tik
pirmoje šio pasakojimo dalyje, kai
pareiškia esąs netikintis, bet taip pat
ir pabaigos dalyje, kai ištaria didin-
gus tikėjimo žodžius: „Mano Viešpats
ir mano Dievas!”

Tomas yra sektinas ir dėl kito
dalyko. Jis neužtrenkia durų, neuž-
sirakina savo nuomonėje, nepadeda
taško vieną kartą ir visiems laikams,
manydamas, kad jau problema iš-
spręsta. Iš tiesų, po aštuonių dienų jį
randame kartu su kitais apaštalais
kambaryje. Juk jei nebūtų norėjęs ti-
kėti arba vėl įtikėti, nebūtų ten bu-
vęs. Jis nori pamatyti, paliesti – taigi
jis ieško. Ir pagaliau, pamatęs bei pa-
lietęs ranka, jis sušunka, atsigręžęs į
Jėzų, ne kaip nugalėtas, bet kaip
nugalėtojas: „Mano Viešpats ir mano
Dievas!” Niekas iš mokinių nebuvo
dar taip aiškiai pasakęs apie Kristaus
dieviškumą, kaip Tomas, kurio nebu-
vo kartu su kitais mokiniais „pirmo-
sios savaitės dienos vakare”.

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

PALM BEACH, FL

Įspūdingai paminėtos
Lietuvos sukaktys

JÙRATÈ MIKLIENÈ

Lietuvių Bendruomenės Palm
Beach apylinkė jau daugelį metų kas-
met vasario ir kovo mėnesiais iškil-
mingai pamini Lietuvos valstybės ir
nepriklausomybės sukaktis su mūsų
trispalvės iškėlimu prie Juno Beach
miesto rūmų ir su minėjimu North
Palm Beach mieste.

Lietuvos vėliavos iškėlimas pra-
eityje visada vykdavo vasario 16 die-
ną. Tačiau šiemet reikėjo nukelti die-
na vėliau, nes ta diena išpuolė pirma-
dienį ir dėl Amerikos prezidentų die-
nos Juno Beach miesto įstaiga buvo
uždaryta.

Tad šios iškilmės įvyko antradie-
nį, vasario 17 d., 10 val. ryto. Rengi-
nyje buvo paminėti valstybės įsteigi-
mas prieš 756 metus, Lietuvos nepri-
klausomybės paskelbimas prieš 91
metus, jos atkūrimas prieš 19 metų ir
šiemet minimas Lietuvos vardo tūks-

tantmetis.
Į beveik šimtą susirinkusių lietu-

vių būrį, matant nemažam skaičiui
svetimtaučių, pirmiausiai prabilo
Juno Beach miesto meras Jim Lyons.
Šios dienos proga pasveikinęs visus,
jis palinkėjo, kad ši lietuvių šventė –
Vasario 16-oji – niekuomet nebūtų
pamiršta.

Po mero kalbos šventės vadova-
vimą perėmė LB Palm Beach apy-
linkės pirmininkas Kęstutis Miklas.
Kalbėdamas anglų kalba, jis glaustai
pristatė šios šventės reikšmę, sakė,
kad šiemet yra Lietuvos tūkstant-
mečio sukaktis, paminėjo XIV ir XV
amžiaus Lietuvos didybę, Rusijos
okupacijas ir smurtą Lietuvoje, kovas
dėl nepriklausomybės paskelbimo ir
jos atkūrimo. K. Miklas pakvietė
merą ir Lietuvos laisvės kovotoją Jo-
ną Mildažį, kuris 1944 metais buvo
suimtas ir kalintas Vokietijoje iki pat
karo pabaigos, iškelti Lietuvos vėlia-
vą. Vėliava buvo iškelta visiems gie-
dant Amerikos ir Lietuvos tautinius
himnus. Šventėje dalyvavo tautiniais
drabužiais pasipuošusios lietuvės
moterys.

K. Miklas visų vardu miesto me-
rui įteikė Lietuvos tūkstantmečio
emblemą, įamžintą gintare, o kitą
mažesnę įsegė į jo eilutės atlapą.
Meras, dėkodamas už gautą dovaną,
pareiškė, kad tai – dovana miestui,
jog ji bus rodoma miesto rūmų cen-
tre.

Iškilmės baigėsi susirinkusiųjų
pabendravimu prie miesto parūpin-
tos kavos, pasigardžiuojant lietuvių
moterų suneštais skanėstais. Miesto
posėdžių salėje buvo galima susi-
pažinti su vaizdine Lietuvos tūks-
tantmečio istorijos ir kultūros paro-
da, kurią suorganizavo dailininkė
Rimgailė Zotovienė, už ką Palm
Beach apylinkės valdyba jai yra nuo-
širdžiai dėkinga.

Stasys Bačkaitis, gyvenantis Great Falls, VA, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Martynas Trakis, gyvenantis Palos Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

Kostas Norvila, gyvenantis Brooklyn, NY, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytojas kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir
50 dol. auką. Esame Jums dėkingi.

Vincent Skupeika, gyvenantis Cooper City, FL pradžiugino mus
50 dol. auka. Labai ačiū už paramą.

Lietuvos gen. konsulas New Yorke amb. Jonas Paslauskas po minėjimo su progra-
mos dalyviais.

Palm Beach apylinkės jaunimas, dalyvavęs minėjimo meninėje programoje.

Antanas Graičius skaito savo eilėraštį
„Lietuva mano”, sukurtą atvykus į
Ameriką.
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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

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Atkelta iš 3 psl. šalis gina savo
ekonominius interesus, tačiau dažnai
juos su Rusija pavykdavo suderinti.
Daugiausia, tenka pripažinti, to-
kiems pragmatiniams santykiams
trukdė vadinamas žalos atlyginimo
įstatymas. Keista, kad jo autoriai –
konservatoriai – šiuo metu apie tai
tyli, nors būdami opozicijoje nuolat šį
klausimą kėlė, kaltino tuometinę
Vyriausybę, esą neišsireikalaujama
žalos atlyginimo ir pan. O kaip dabar,
kai jie turi visus vyriausybinius sver-
tus, kodėl to nepadaro? Apskritai šis
konservatorių sprendimas – vienaša-
liškai priimti žalos atlyginimo įstaty-
mą, ne tik šią problemą iš esmės su-
žlugdė, bet ir suardė tą Lietuvos poli-
tinių partijų sutarimą užsienio ir
saugumo politikos klausimais, kuris
atnešė mums sėkmę, įsijungiant į ES
ir NATO.

Ir ketvirtasis klausimas – su
kuriais „turtingaisiais” turėtume
bendrauti – yra iš tiesų nelengvas,
nors jame, mano požiūriu dirbtinai
priešinamos JAV ir kitos didžiosios
ES šalys. Manau, išsaugodami strate-
ginę partnerystę su JAV, turėtume
tuo pačiu plėsti ir santykius su Vo-
kietija, Prancūzija, Jungtine Karalys-
te, Ispanija, Italija, galbūt kitomis
šalimis, aišku, įvertindami mūsų ša-
lies išteklius ir galimybes. Prioriteti-
niu turi išlikti ir Šiaurės matmuo, su
kuriuo mus riša geopolitinė padėtis,
ekonominė ir politinė partnerystė,
ypač aktuali šiuo ekonomikos sunk-

mečiu. 
Svarbiausia, ko reikėtų Lietuvos

užsienio politikai šiuo metu, yra ge-
bėjimas (ir noras, politinė valia) veik-
ti daugeliu krypčių, netapti demons-
tratyviai „vertybes” rodančia šalimi –
užsispyrėle. Praktiškai tokios poli-
tikos rezultatai neretai atsisuka prieš
mus, nes, pripažinkime, vertybių ir
interesų santykis užsienio politikoje
yra gana santykinis, jei nepasakyti,
jog ypač didžiųjų šalių politikoje vy-
rauja akivaizdūs interesai.

Nesutikčiau su šių keturių klau-
simų kandidatams į prezidentus
autoriumi, jog „labai abejotina, ar
didesnis kliovimasis Vakarų Europos
valstybėmis galėtų atnešti Lietuvai
rimtų politinių ir saugumo divi-
dendų”. Galvoju priešingai – kad kaip
tik laikas mūsų užsienio politiką
praturtinti daugiavektoriniais ir
lankstesniais veiksmais.

Juolab kad ekonomikos sunkme-
tis iš tiesų reikalauja daugelio valsty-
bių, taip pat ir Rusijos pastangų, o
tolesnis nesutarimas galėtų atnešti
nepageidaujamų reiškinių, jei nepa-
sakyti dar aštriau. Jau tik didesnės
valstybės kontrolės finansinių insti-
tucijų atžvilgiu klausimas negali būti
sprendžiamas vienos ar kitos šalies
rėmuose. Tam būtinos tarptautinės
pastangos ir Lietuvos socialdemok-
ratai kartu su kitais Europos socialis-
tais tam pritaria. (...)

Delfi.lt

KETURI ATSAKYMAI...

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 5

Kely sargybinis Želvys susitiko
su policininku Ščerbavičiu, kuris,
išgirdęs šūvius, bėgo įvykio vieton iš
Bieloliesės kaimo. Susitikę, juodu
abu nuėjo prie sužeistojo Kybarto,
kuris be sąmonės gulėjo 60 metrų
atstume nuo administracijos linijos ir
tuojau mirė.

Gretimo barelio sargybinis Na-
seckas, išgirdęs šūvius, skubėjo dvi-
račiu įvykio vieton. Jam bevažiuojant
administracine linija, iš krūmų ana-
pus linijos pasigirdo du lenkų paleisti
į jį šūviai, kurių kulkos prazvimbė jo
neliesdamos.

Į lenkų policininkus mūsų po-
licininkų šauta nebuvo. Sargybinis
Kybartas taip pat nešovė: jo šautuvo
spyna buvo atidaryta, šautuvo vamz-
džio kiaurymė visai švari, ištepta
tepalu ir be šūvio žymių, ir sandėlyje
buvo 3 šoviniai.”

,,Patirta, kad nuo š. m. spalių
mėn. 5 d. lenkai savo kariuomenės
dalis, saugojančias administracijos
liniją, laiko ‘na ostrym pogotoviu’, o
neteisėtai įsmeigtų gairių apsaugai
iškasė apkasus ir pastatė kulkosvai-
džius 250 metrų atstume nuo admi-
nistracijos linijos. Š. m. spalių mėn. 7
d. prie administracijos linijos atėjo
viena pėstininkų kuopa apie 120 len-
kų kareivių su trimis karininkais.

Šitaip tatai atrodo dalykas įvykio
faktų šviesoje.

Eilinis policininkas Kybartas
Jurgis, sūnus Juozo, gimęs 1898 m.,
Ukmergės apskr., Gelvonių valsč.,
Nevaronių km. Pasienio policijoje
tarnavo: 1) Ukmergės bare nuo 1924
m. liepos 5 d. iki 1927 m. lapkričio
mėn. 16 d. ir nuo 1928 metų balan-
džio mėn. 20 d. iki 1929 m. gegužės
mėn. 22 d. 2) Trakų bare nuo 1929 m.
lapkričio mėn. 16 d. iki nukovimo –
1931 m. spalių mėn. 4 dienos. Savo
pareigas pildė labai sąžiningai, buvo
darbštus, rimtas ir doras. Aktingai
dalyvavo šaulių organizacijoje. Velio-
nis paliko žmoną Oną Maseirčiūtę-
Kybartienę 34 m. amžiaus, dvi nepil-
nametes dukteris: Marę, 11 metų am-
žiaus, ir Zofiją, 7 metų amžiaus, ir se-
nutę motiną, kurią jis išlaikydavo.
Nei jo žmona, nei jis pats jokio turto
neturėjo.”

,,Spalių mėn. 7 d. mūsų komisija
tame pačiame sąstate vyko vėl atsi-
tikimo vieton ir tenai, iškvietusi tą
pačią komisiją iš Vilniaus, pareiškė
jai dar kartą protestą dėl nukauto
sargybinio ir neteisėtai užgrobtos
žemės. Pasikalbėjimas truko 4 valan-
das. Grįžus mūsų komisijai Kaunan,
kalbamu reikalu užsienių reikalų
ministerija pasiuntė notą Tautų
Sąjungai”.

(Br. Žaslys ,,Kaip lenkai nukovė
eil. polic. Kybartą?”, ,,Policija” 1931,
Nr. 20, 389–390 psl.)

Eilinis policininkas, aktyvus
Šaulių sąjungos narys, Jurgis Kybar-
tas buvo sąžiningas policininkas ir
doras lietuvis, tikras savo Tėvynės
patriotas. Už šias savybes jis buvo
mėgiamas ir gerbiamas ne vien tar-
nybos draugų, bet ir viršininko –
mano tėvo. Tėvelis jį laikė savo pati-
kimiausiu pavaldiniu. Gal todėl tar-
nybos draugai ir pasirūpino, kad ma-
no mamai būtų atsiųstos jo laidotu-
vių (vykusių 1931 metų spalio 6 die-
ną Vievyje) nuotraukos, vieną kurių
pavyko išsaugoti iki šių dienų.

Šioje tarnyboje mūsų pasienie-

čiams pastovų rūpestį kėlė ne vien
įžūlūs lenkų išpuoliai, bet ir vietiniai
kontrabandininkai. Šie prisigalvoda-
vo įvairiausių gudrybių, kaip nepas-
tebėtiems atsigabenti įvairių už-
draustų prekių. Dažniausiai kontra-
banda veždavo šilką ir jo gaminius,
kosmetiką, sachariną, akmenėlius
žiebtuvėliams. Nusikaltėliai slėptu-
ves įsigudrindavo įsirengti savo
transporto priemonėse – vežimų
ienose, lankuose… Bet tėvo vadovau-
jami policininkai sugebėdavo surasti
ir konfiskuoti didžiumą kontraban-
dos, gabenamos per jo saugomą rajo-
ną. Galop konfiskuotų prekių susi-
kaupė tiek daug, kad nebuvo vietos,
kur jas sandėliuoti. Tuomet tėvelis
sugalvojo, kad reikia tas prekes pi-
giau pardavinėti vietiniams gyvento-
jams. Jis vėl per Kazį Svilą išsirūpino
tam reikiamus dokumentus Vidaus
reikalų ministerijoje ir Kergeliškėse
atidarė specialią konfiskuotų prekių
krautuvę, į kurią paskyrė dirbti vieną
eilinį policininką – Juozą Šimonį. J.
Šimonis buvo kilęs nuo Biržų. Oku-
pavus Lietuvą, bolševikai jį išsivedė
sušaudyti, bet sužeistas J. Šimonis
sugebėjo pasprukti ir pasislėpti. (Dar
prisimenu vieną draugišką Kergeliš-
kių pasienio posto policininką, kurio
pavardė buvo Čiurinskas.)

Kai nusikaltėliai patyrė, kad per
oficialią sienos perėją jiems niekaip
nepavyksta pergudrauti Kazio Čer-
skio vadovaujamų policininkų, jie su-
intensyvino nelegalius sienos perė-
jimus. Dažniausiai tamsiu paros me-
tu, kai prie kiekvieno krūmo polici-
ninko nepastatysi. Tėvas pajutęs, kad
sienos pažeidėjai sėkmingai ir be di-
desnio vargo vis vien suranda spragų
jo saugomame ruože, įvedė ,,slapukų
tarnybą”. K. Čerskio ,,slapukai”, ne-
žinant net budintiems policininkams,
tarpe tarp dviejų oficialiai nustatytų
policijos postų slapta įsirengdavo
gerai užmaskuotą slėptuvę, į kurią
ateidavo nepastebėti ir pratūnodavo
joje visą budėjimo laiką. Tuo būdu jie
galėdavo sulaikyti ar pranešti tėvui
ne vien apie kontrabandininkus, bet
ir apie nesąžiningus policininkus, ku-
riuos šie mėgindavo papirkti. Tokia
,,slapukų” sistema, pirmiausia įvesta
K. Čerskio vadovaujamame rajone,
pasiteisino ir davė gerų rezultatų.
Todėl netrukus ir kiti rajonai pasekė
šiuo pavyzdžiu.

Senesni Kergeliškių kaimo gy-
ventojai gyvus atsiminimus apie
griežtąjį Kazimierą Čerskį ir kitus čia
tarnavusius pasienio policininkus
išsaugojo iki šių dienų… Pavyzdžiui,
Kergeliškėse (kurios dabar kažkodėl
vadinamos Karageliškių kaimu) gy-
vena tokia ponia Vladislava Klimie-
nė, kuri apie Čerskį – policijos vir-
šininką, bei kitus pasienio policinin-
kus (Jakubauską, Čiulevičių,...) yra
nemažai iš savo vyro bei uošvio, kuris
kaimo seniūnu buvo, girdėjusi. Ji pa-
pasakojo istoriją, kaip jos giminaitis
kontrabanda iš lenkų okupuotos pu-
sės sau rūbus bei seserims dovanų
kažką nešėsi, kai netikėtai pamatė
priešais einantį policininką Čerskį.
Tada krepšį su tom dovanom staigiai
nepastebėtas užmetė ant kažkokio
tvarto stogo. O rūbus jis buvo apsi-
rengęs, nes sau ir pirkosi. Tai K. Čer-
skis jo ir nesustabdė. Bet baimės
daug apturėjo. 

Bus daugiau.
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Spaudos apñvalga

,,Lietuvos atgaja” – šauniausia vaikų stovykla Lietuvoje!
Stovykla ,,Lietuvos atgaja” kvie -

čia visus užsienio lietuvius praleisti
įsimintiną vasarą kartu su Lietuvoje
gyvenančiais bendraamžiais, prisi -
minti lietuvių kalbą ir naujai, kūry-
biškai atrasti senolių papročius bei
tradicijas.

Kas yra ,,Lietuvos atgaja”?

Stovykla gyvuoja nuo 1993 metų
ir turi sukaupusi didelę patirtį.
„Lietuvos atgaja” pirmiausia buvo
skirta užsienio lietuvių vaikams. Pas -
taraisiais metais stovykla tapo ypač
populiari tarp Lietuvos vaikų. Taigi
stovyklaudami su Lietuvos vaikais
išeivijos vaikai turi galimybę įsigyti
naujų draugų Lietuvoje, skatinamas
tautiškumas, bendravimas.

Ką mes čia veikiame?

,,Lietuvos atgaja” – tai kūrybinė,
meninė, teatrinė stovykla, kurioje
vaikai skatinami naujai atrasti ir su -
prasti Lietuvos papročius, tradicijas,
liaudies meną ir istoriją. Jauna,
sumani vadovų komanda stengiasi
su kurti visokeriopą, visus vaikus įt -
raukiančią ir padedančią atsiskleisti
programą. Kiekviena diena turi savo
temą, kurią bandoma pateikti įdo -
miais žaidimais, bendrais vaidini-
mais, netradiciniais dailės ar liaudies
muzikos užsiėmimais.  Vaikai kartu
su vadovais sudaro didelę šeimą, kuri
skatina ugdyti vaiko kūrybinę savi-
raišką, bendravimą ir bendradarbia -
vimą – tikrąsias vertybes, reikalingas
formuotis savarankiškai asmenybei.
Sakmės, pasakos, liaudiški šokiai,
lietuviškos sutartinės tampa stovyk-
los pagrindu, į kurį bandoma pažvel-
gti šiuolaikinio vaiko žvilgsniu. 

Čia nėra laiko liūdėti ir nuobo -
džiauti, nes nuolat sukiesi stovyklos
įvykių sūkuryje. Per trumpą laiką
spė  jama aprėpti svarbiausias metų
šventes, nukeliauti nuo dangaus iki
požemio, sutinkant mitines būtybes
ar išbandyti gabumus kino, teatro,
scenos meno srityse. Čia ir piešimas,
lankstymas, karpymas, lipdymas, vė -
rimas ar vilnos vėlimas. Čia mito lo -
ginių veikėjų kostiumų kūrimas vai-
dinimui  ar orientacinės varžybos
ieškant pinčiuko paslėptų lobių, ta -
lentų vakaronė pasakų veikėjams ar
tradicinė kermošiaus mugė, kurioje
mainomasi vaikų sukurtais darbeli-
ais. Taip pat tradicinis laužas su at -
gajietiškomis dainomis ir bendras
,,šeimos vakaras” žvakių šviesoje...

Visa tai padeda kiekvienam pažinti
savo senolių kraštą, pajusti lietuvišką
žavesį bei susirasti tikrų draugų vi -
sam gyvenimui. 

,,Pati būdama stovyklos talentų
va kare, buvau sužavėta, kad visiems
vaikams sudaryta puiki proga pasi -
reikšti ir atrasti savyje paslėptus
gebėjimus, ko kartais mokykloje
nesu ge bame padaryti.” (Jolanta Jo -
nu šaitytė, Punskas)

Kas dirba su vaikais?

Ypatingą dėmesį skiriame vado -
vų atrankai ir parengimui. Vadovais
dirba akademinis jaunimas. Kiek -
vienos pamainos vadovų komanda –
kūrybinga ir išradinga, atsakinga  ir
rūpestinga. Tėveliai gali būti ramūs
dėl vaikų saugumo. Vieno vadovo at -
sa komybėje – 6–7 vaikai. Vadovai
kar tu su vaikais gyvena, žaidžia, ruo -
šiasi pasirodymams ir juose dalyvau-
ja, todėl tarp vadovų ir vaikų nėra
didelio atotrūkio. Stovykloje vyrauja
šiltas ir nuoširdus  vaikų ir vadovų
bendravimas ir bendradarbiavimas.
Bendraujama lietuvių kalba.

Kaip mes bendraujame?

Stovykloje skatiname bendravi -
mą lietuvių kalba. Tačiau kviečiame
ir tuos, kurie savo gimtąją kalbą jau
pri miršo ir norėtų patobulinti lietu-
vių kalbos žinias. Stovyklavimas
,,Atgajoje” – tai puikus būdas ,,prisi -
rišti” prie Lietuvos, jos kalbos ir nau -
jų draugų, kurie išlieka ir išvykus po
va saros atostogų.

Kaip mes gyvename?

,,Atgajoje” gyvenama šeimomis
miš riai pagal amžių, pagal lietuvių
kalbos mokėjimą, mišriai pagal gyve-
namą vietą. Vieną šeimą sudaro apie
20 stovyklautojų. Berniukai ir mer-
gaitės gyvena atskiruose kambariuo -
se kartu su vienu iš vadovų. Smar -
liūnų stovyklavietėje gyvename vie -
na me dideliame pastate. Kiekvienas
kambarys turi atskirą dušą ir tualetą.
Zelvos stovyklavietėje įrengti keturi
skirtingo dydžio mediniai dviaukščiai
namukai, kurių kiekvienas turi dušą
ir tualetą. Abi stovyklavietės turi ats -
ki rai įrengtą virtuvę, kurioje užtikri-
namas vietoje gaminamas, pilnaver-
tis maitinimas. Teritorija uždara ir
sau gi. Šalia stovyklaviečių yra van-
dens telkiniai.

Kaip patekti į stovyklą?

Registracija į stovyklą jau prasi -
dėjo. Daugiau informacijos rasite ir
už siregistruoti galėsite adresu
www.latgaja.lt.

Šiemet rengiama 10 skirtingų
pa mainų, turinčių savas temas, pagal
kurias kuriamos dienos programos.
Stovykla įsikūrusi dviejose stovyk la -
vietėse. Siūlome šias pamainas:

Zelvos stovyklavietėje, įsikū -
ru sioje šalia Vievio, apie 50 km nuo
Vil  niaus:

1. Birželio 17–23 dieno mis –
,,Pasakos ir legendos” (skirta 9–12
me tų vaikams);

2. Liepos 26 – rugpjūčio 4 die -
no mis – ,,Menai”;

3. Rugpjūčio 6–15 dienomis –
mitologinė stovykla ,,Nuo dangaus
iki po žemio”;

4. Rugpjūčio 17–26 dienomis –
,,Ka lendorinės ir šeimų šventės”.

Smarliūnų stovyklavietėje,
įsikūrusioje Lazdijų rajone šalia Vei -
siejų, apie 180 km nuo Vilniaus:

1. Birželio 21–30 dieno mis –
,,Teatras”;

2. Liepos 2–11 dienomis – ,,Ka -
lendorinės šventės”;

3. Liepos 13–22 dienomis –
,,Ma gijos verpetai”

4. Liepos 24 – rugpjūčio 2 die -
no mis – mitologinė stovykla ,,Nuo
dan gaus iki po žemio”.

5. Rugpjūčio 4–13 dienomis –
,,Menai”

6. Rugpjūčio 15–24 dienomis –
,,Pasakos ir legendos”.

Į visas kitas (išskyrus pirmąją
,,Pasakų ir legendų”) pamainas
kviečiami 10–17 metų amžiaus
vaikai.

,, Ši stovykla ‘pririšo’ mane prie
Lietuvos – šalies, iš kurios išvykau
prieš aštuonerius metus, ir esu tikra,
kad tas ‘raištelis’ niekada nenu-
trūks.” (Aistė Katkutė, Šveicarija).

Stovyklos rengėjas – Labdaros
fondas ,,Vienybė”. Stovyklos atstovy-
bė: Antakalnio 84a, Vilnius, LT-
10204. Tel.faksas +370 5 2685845,
+370 5 2436452; el. paštas latga-
ja@gmail.com.

Aušra Lasauskaitė
Stovyklos steigėja, Labdaros

fondo ,,Vienybė” direktorė

Smagu stovykloje prie laužo.                                  Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Sakalai parskrido: Julijonas
Bū tėnas atminties liudijimuose”.
Autorė-sudarytoja Kazilionytė, Vita -
lija, išleido ,,Į laisvę” fondas spaudė
,,Baltų lankų” leidykla, Kaunas,
2008 m., 456 psl., kieti viršeliai.

Laikas su pašėlusiai globaliu
moderniojo pasaulio pagreičiu atitoli-
na nuo mūsų XX amžių. Tačiau be -
jėgis atitolinti tai, kas pripažįstama
vertybe. Ypač, jei toji vertybė matuo-
jama žmogaus gyvybe, laisvai atiduo-
ta už save didesniam tikslui.

Julijonas Būtėnas nugyveno tik
36 metus, bet kaip tikras žurnalistas
kovotojas mirtį pasitiko kovos lauke.
Žurnalistų mirtininkų eilė kilomet -
rinė – ir ją nuolat papildo „karštieji”
pasaulio taškai – karinių konfliktų
židiniai Europos, Azijos, Afrikos že -
mynuose, kur žurnalistai tampa mili -
taristinio smurto arba politinio te -
rorizmo aukomis. Tačiau Julijono
Būtėno kelias į mirtį nudažytas
kitokiomis spalvomis. Jis mirė kaip
Lietuvos partizanas – Tėvynės lais -
vės kovotojas su ginklu rankose, vyk -
dydamas kovinę užduotį. 1999 m. J.
Būtėno žygdarbis buvo įvertintas
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro
kryžiumi. 

Toks matas ženklina žymaus
tarpukario Lietuvos žurnalisto tarp-
tautininko, XX ažmiaus dienraščio
redakcijos nario, karininko, prisieku-
sio ateitininko, rezistento Julijono
Būtėno gyvenimą.

Ši knyga – tai atminties liudiji-
mai – visa, ką joje rasime, remiasi at -
min ties galia, sutelkta žmonėse, ar-
chyvuose, rankraštynuose, spausdin-
tame žodyje. Daugelis šių atminimų

autorių dar ir dabar gyvena  tarp
mūsų. 

,,Julijonas Būtėnas – labai reto
sub tilumo asmenybė. Jei žmonės
diplomatais, kaip kad ir poetais, turi
gimti, tai Julijonas tikrai buvo ap si -
gimęs diplomatas. Jo ramumas ir
audringas problemas svarstant, jo
draugiškumas bei sugyvenimas, jo
bendra erudicija ir sintetinis dalykų
bei įvykių esminio turinio suvokimai
jo idealistinis principingumas — visa
tai darė Julijoną visuotinai patrauk-
lia ir sugestyvia asmenybe. Būtėnas
buvo idealistinio tipo asmuo. Ne -
brangino materialinių gėrybių. Jam
visada užteko, kiek jis turėjo ar už -
dirbo. Gyveno kukliai ir prabangos
neieškojo”, – pasakoja knygoje jį ge-
rai pažinojęs Vytautas Vaitiekūnas. 

Knygą galite nusipirkti interne-
tu: www.blk.lt 

Paruošė L. A.

,,Sakalai parskrido: Julijonas 
Bū tėnas atminties liudijimuose”

Aldona Čaplėnas, gyvenanti Madison, WI, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja; ,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis!

Apsilankykite www.draugas.org

A † A
IRENA SUŠINSKIENĖ

SACEVIČIŪTĖ

2009 m. balandžio 8 d. Clevelando lietuviai atsisveikino su savo
ilgamete nuo 1949 metų bendrakeleive.

Irena gimė 1926 m. gegužės 26 d. Užpaliuose, Utenos apskr.
Karui siaučiant ji su savo motina pasitraukė Vokietijon, kur mo-

kėsi Wurtenberge ir 1948 m. ištekėjo už Alberto Sušinsko. Jie išau-
gino ir išmokslino sūnus Kęstutį ir Albertą, ir dukrą Danutę. Abu
broliai baigė inžinerijos mokslus magistro laipsniais, o duktė fizi-
kinę terapiją.

Sukūrę šeimas Kęstutis su Rūta, Albertas su Kristina ir Danutė
su Vitu Sirgėdu džiaugiasi 10-čia įpėdinių. Šeimos įsikūrusios  Cle-
velande, Detroite ir Čikagoje. Visi nuoširdžiai yra įsijungę į lietuviš-
kąjį gyvenimą. Jų tėvai Albertas ir ypatingai Irena daug meilės,
dėmesio ir pastangų dėjo į vaikų lietuviškuosius reikalus.

Jakubs &  Son laidojmo namuose susirinko atsisveikinti arti-
mieji. Po  Dievo Motinos parapijos klebono kun. G. Kijausko, SJ mal-
dos, jautrius prisiminimus išsakė abu jos sūnūs ir duktė. Susirin-
kusieji girdėjo Dalios Staniškienės „Einu namo”, „Maldos motinai”
jautrius poetinius žodžius ir sūnų nušviečiant jų motinos meilę šei-
mai, gilią draugystę su daugeliu jos draugių ir šeimų, jos vaišingu-
mą.

Irena rūpinosi ne tik savo šeima, bet jungėsi į pagalbą lietuviš-
kuose reikaluose, lituanistiniame švietime, ateitininkuose, parapijo-
je. Ji ilgus metus buvo aktyvi Religinės Šalpos skyriaus valdyboje,
talkininkavo lietuvių renginiuose. Savo auka dalinosi ir su „Drau-
go” fondu. Jos meilė ir rūpestis šeimai ir bendrai lietuviškiesiems
reikalams, prasmingi įnašai lietuviškajai išeivijai.

Laidojimo namuose atsisveikinimas baigtas su „Lietuva brangi”.
Didžiojo trečiadienio Mišiose Dievo Motinos šventovėje, susi-

rinko beveik tiek žmonių, kaip sekmadieniais per lietuviškas pamal-
das. Kleb. kun. G. Kijauskas savo atsisveikinimo žodyje prisiminė
Irenos šeimos dalyvavimą parapijos ir lietuviškoje veikloje. Giedojo
sol. Virginija Muliolienė. Komuniją dalino nuolatiniai parapijos Ko-
munijos dalintojai Albertas ir Kristina Sušinskai.

Per penkiasdešimt mašinų su mirusios artimaisiais, giminėmis
ir draugais palydėjo Ireną į visų Sielų kapines, kur velionė buvo pa-
laidota šalia savo vyro Alberto, mirusio prieš 20 metų. Amžinos ra-
mybės Tau linki visi, kurie tave pažinojo ir mylėjo.

V. R.

A † A
IRENAI SUŠINSKIENEI

mirus, jos šeimos narius, gimines ir draugus nuošir-
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Juozas ir Reda Ardžiai
Petras ir Natalija Bieliniai

Roma Čepulienė
Arūnas ir Vida Duliūnai

Kristoforas ir Ligija Englert
Vitoldas ir Vanda Gruzdžiai

Jonas Gudėnas
Jadvyga Kliorienė

Vytautas ir Aldona Mauručiai
Marija Mikonienė

Zenonas ir Stasė Obeleniai
Ona Ralienė

Vacys ir Ona Rociūnai
Eufemija Steponienė

Henrikas ir Roma Tatarūnai
Virgus ir Kristina Volertai

Ona Žilionienė

Atkelta iš 2 psl. Tokių žmonių
nepriversi suvalgyti sveiką vaisių ar
daržovę,  nepatarsi, ką valgyti. Susir-
gę gripu imame vitaminus tablečių
formoje, bet atsisakome natūraliai
gamtos teikiamų vitaminų. Tokį už-
sispyrimą pas žmones matai ir dėl žu-
vų taukų. Nuo vaikystės jie prisime-
na bjaurų žuvų taukų skonį. Senais
laikais jie buvo bjaurūs, skleidė net
nemalonų kvapą. Dabar žuvų taukai
išvalyti, neturi to kvapo, net turi cit-
rinos skonį, tad tik reikia nugalėti
savo užsispyrimą ir paragauti, juk jie
yra mums naudingi. Nugalėjęs savo
užsispyrimą, žmogus pasijus dvasiš-
kai gerai, liks patenkintas savimi.

Nenoras girdėti. Stebint gyve-
nimą, žmones, pamatai, kad nenoras
girdėti susijęs su žmonių vidiniu pa-
sauliu,  jų psichika. Tikresnį paaiški-
nimą radau psichologų knygose. Jie
nenorą išgirsti aiškina pačio žmogaus
nusistatymu negirdėti. Kaip dažnai

mes girdime net vaikus sakant tė-
vams, kad aš negirdžiu arba nenoriu
girdėti. Ar ne tą patį sako vyrai savo
žmonoms, nes jau jiems atsibodę tie
jų nuolatiniai priekaištai ir jie joms
atsikerta, kad tu kalbėk sau, o aš
negirdžiu.  

Su amžiumi klausa silpnėja dėl
įvairių ligų, bet galima pasistengti iš-
bandyti keletą būdų klausai  sustip-
rinti. Pabandyti atsisėsti gamtoje ir
įtempus ausis gaudyti kiekvieną me-
džių šlamesį, paukščių čiulbėjimą,
visokius gamtos  garsus. Kalbėti su
savimi, t.y. sau pasakyti, kad aš noriu
girdėti, kad tas man yra malonu, nu-
teikti save teigiamai. Atkreipkime
dėmesį, kaip aklieji išvysto savo
klausą, nes jie jai skiria daug dėme-
sio. Aklieji pradeda ,,matyti” ausi-
mis. Įsiklausymas, kaip ir jausmai,
gali būti malšinami arba gerinami.
Prisiminkime, kad  ligos kyla ir dėl
mūsų elgesio,  ir gyvenimo būdo.

Nepasiduokime ligoms

A † A
IRENAI SUŠINSKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai DANUTEI SIR-
GĖDIENEI, sūnums KĘSTUČIUI ir ALBERTUI, jų šei-
moms, giminėms ir artimiesiems.

Clevelando ateitininkai liūdi netekę mielos savo
narės.

Su liūdesiu,
Clevelando ateitininkai

Prancūzijos pieno pramonės mil-
žinė „Danone” atsiėmė teiginius apie
jos produktų „Actimel” ir „Activia”
naudą, esą jos gaminami jogurtai
stiprina imunitetą ir gerina virški-
nimą.

Tinklalapyje nutraingredients.
com teigiama, kad taip greičiausiai
norima išvengti neigiamos Europos
Sąjungos Europos maisto saugos
tarnybos (EMST) išvados.

Anksčiau „Danone” EMST buvo
pristačiusi dokumentus, kuriais įro-
dinėjo savo produktų sveikatingumą,
tačiau tarnyba garsėja ypač griežtu

tokių teiginių vertinimu.
EMST dabar nagrinėja maždaug

4,2 tūkst. panašių sveikatinimo tei-
ginių. Galutinį leidžiamų naudoti
teiginių sąrašą patvirtins Europos
Komisija (EK).

Panašiai kaip „Danone”, savo
pateiktus sveikatinimo teiginius jau
atšaukė ir kiti didieji Europos maisto
ir maistinių medžiagų gamintojai,
pvz., „Nestle”, „Unilever” ir „Valio”.
Nė vienas iš gamintojų plačiau neko-
mentavo, kodėl atsisakoma šių
sveikatinimo teiginių.

Lrt.lt

A † A
Inž. BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą Jo broliui, mūsų geram
draugui, ANTANUI POLIKAIČIUI ir visai jo šeimai.

Bronius ir Eglė Arai
Vytautas ir Janina Čekanauskai

Birutė Gricienė
Vytautas ir Stasė Fledžinskai

Danguolė Navickienė
Alfonsa Pažiūrienė

Juozas Raibys
Alfonsas Tumas

Atsiėmė teiginius apie „Actimel“ ir 
„Activia“ naudą
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�,,Draugo” šimtmečiui skirtos
pa  rodos atidarymas ir simpoziumas
vyks gegužės 2 d. 6 val. v. Čiurlionio
ga lerijoje Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago. Simpo ziu -
mo dalyviai: ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė, žurnalistas Sta -
sys Goštautas ir kun. dr. Kęstutis
Tri ma kas. Maloniai kviečiame visus
į parodos atidarymą ir simpoziumą.

��Sibiro kankinės Adelės Dirsytės
minėjimas ruošiamas Ateitininkų na -
muose, Lemonte, trečiadienį, balandžio
22 d., 9:30 val. r. Trumpoje meninėje
programoje muzikas Faustas Strolia
atliks savo naujai sukurtą giesmę pagal
jos maldą į Gailestingumo Motiną.
Kun. Kęstutis A. Trimakas padekla -
muos savo naujus eilėraščius, tarsi
aidus į jos mintis, troškimus ir išgyve -
ni mus. Šios vienos didžiausiųjų Lie -
tuvos moterų 100-mečio nuo jos gimi-
mo paminėjime bus ir akademinė dalis,
taip pat atnašaujama šv. Mišių auka,
kad ši Sibiro kankinė būtų paskelbta
Palaimintąja.

��,,Seklyčioje” balandžio 23 d.,
ket virtadienį, 1 val. p. p. vyks su val -
kiečių klubo valdybos organizuoja-
mas pavasarinis susirinkimas. Kvie -
čiame visus dalyvauti.

�Balandžio 24 d., penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje Marcia Wegman  kūrinių paro -
dos atidarymas.

��Kviečiame dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime, kuris vyks ba lan -
džio 25 d. Pasaulio lietuvių centro  di -
džiojoje salėje. Registracija – 8:30 val. r.
Suvažiavimo pradžia – 9:30 val. r.

��Balandžio 25 d. 6 val. v. PLC
Fon do salėje Jūsų laukia mokyklėlės
,,Žiburėlis” ruošiama puota ,,Fiesta”.
Vakarienė, šokiai, tyliosios varžytinės
ir įvairios pramogos tema ,,Fiesta”.
Bilieto kaina – 50 dol. Bilietus galite
įsigyti internetu www.ziburelis.org.
Kviečiame visus dalyvauti. Surinktos
lėšos bus skirtos ikimokyklinio am-
žiaus Montessori mokyklėlei ,,Žibu rė -
lis”.

��Pasaulio Lietuvių Medikų Aso-
ciacija maloniai Jus kviečia dalyvauti
Metiniame apdovanojimo pokylyje,
pagerbiant John P. Lubicky, MD ,,Me-
dikų geros valios ambasadoriaus”
vardu ir Henry E. Livingston, MD

,,Dr. Jono Basanavičiaus vardo” gar-
bės apdovanojimu už jų nuopelnus
Lietuvos ligoniams ir sveikatos ap-
saugai. Apdovanojimo vakaras vyks
2009 metų balandžio 25 dieną, šešta-
dienį, Balzeko Lietuvių kultūros mu-
ziejaus Gintaro menėje, 6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL 60629. Priėmi-
mas – 6 val. v. Vakarinė apranga. Va-
karienė 7 val. v. Pokylio kaina 65 dol.
Vietas užsisakyti galite paskambinę
dr. Vestai Valuckaitei tel.: 773-818-
3981.

�Balandžio 26 d., sekmadienį:
Maria gimnazijos kavi nė  je (67 gatvės
ir California Ave. san kryžoje) vyks
seselių kazimieriečių ,,Games-Bingo
Party”. Sve čių bus laukiama nuo 12
val. p. p. Žaidimo pradžia – 2 val. p. p.
Tel. pasiteirauti 773-776-1324 (seselė
Genovaitė).

�Čikaga-Vilnius susigiminiavu -
sių miestų komitetas (Chicago-
Vilnius Sister Cities International) ir
Balzeko lietuvių kultūros muziejus
kviečia į susitikimą su Vilniaus mies -
to meru Viliumi Navicku. Susi tiki -
mas vyks sekmadienį, balandžio 26
d., 1 val. p. p. Balzeko lietuvių kul tū -
ros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago). Susitikime dalyvaus mero
žmona Jolanta Navickienė. Bus vai -
šės. Balandžio 27–29 dienomis meras
da lyvaus Chicago Global Cities fo -
rume. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
6500, Stanley Balzekas Jr., Čikaga-
Vilnius susigiminiavusių miestų ko -
miteto pirmininkas.

�Balandžio 30 d., ketvirtadienį,
1 val. p. p. visus zarasiškius kviečia -
me į ,,Seklyčią”, kur vyks Zarasų
klubo valdybos organizuojamas susi -
rinkimas. 

�,,Vytis Tours” prašo žmonių,
ku rie planuoja šią vasarą skristi į
Lietuvą ir turi įsigiję bilietus iš Čika-
gos į Vilnių, paskambinti savo agen-
tams, iš kurių jie pirko bilietus, ir
pasitikrinti, ar jų skrydžiai vis dar
galioja.

��Jaunųjų ateitininkų sąjungos
stovykla Dainavoje vyks liepos 5–15
d. 7–14 metų amžiaus vaikams.  Sto -
vyklos programa vyks lietuvių kalba.
Registracijos anketos tinklalapyje
www.ateitis.org.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Skaitytojų dėmesiui
Kviečiame visus, į ,,Draugo” knygynėlį atnešusius knygas ar kitus daik-

tus pardavimui paskambinti Danguolei tel.: 773-585-9500 arba atvykti į
,,Draugą” ir susitarti dėl neparduotų knygų ir daiktų atsiėmimo.

Administracija

Maloniai kviečiame Lietuvos Respublikos piliečius registruotis balsa vi-
mui Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kurie vyks 2009 m. gegužės
17 d., bei rinkimuose į Europos Parlamentą, kurie vyks 2009 m. birželio 7 d. 

Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439)  balsuoti
bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. dienos.

Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) balsuoti
bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. ryto iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. ryto iki 12 val. dienos.
Kaip ir anksčiau, visus toliau gyvenančius Lietuvos Respublikos piliečius

kviečiame balsuoti paštu. 

Daugiau informacijos apie organizuojamus rinkimus bei rinkėjo anketą
galite rasti generalinio konsulato Čikagoje svetainėje adresu www.konsula-
tas.org, paspaudę nuorodą LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimai. 

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

Rinkimams artėjant!

Lietuvos atstovė dalyvavo tradiciniame
vyšnių žydėjimo festivalyje 

Washington, DC kovo 31 – ba lan -
džio 4 dienomis vyko kasmetinis vyš -
nių žydėjimo festivalis, simbolizuo-
jantis Japonijos ir JAV draugystę.
Festivalyje dalyvauja princesės, jau -
nos merginos, kurias nominuoja
kiek  viena JAV valstija, taip pat į fes-
tivalį svečio teisėmis yra kviečiamos
Washington reziduojančių ambasadų
nominantės. 

Tradiciškai šioje šventėje daly-
vauja ir Lietuvos ambasada JAV.
Šiais metais Lietuvą atstovavo Sofija
Degesytė, North Carolina valstijos
Duke universiteto Viduramžių rene-
sanso studijų diplomantė. 

Festivalio dalyvės lankėsi pag-
rindinėse JAV valdžios institucijose –

Kongrese, J. Kennedy centre, Ja po-
nijos ambasadoje, taip pat dalyvavo
princesių parade.

Vyšnių žydėjimo festivalio daly-
vės ir organizatoriai taip pat ap lankė
Lietuvos ambasadą Washing ton, DC.
Svečius pasveikino Lietuvos ambasa-
dorius JAV Audrius Brūzga, kuris
pabrėžė Lietuvai svarbius Lietuvos
Tūkstantmečio vardo mi nėjimo ir
Vilniaus-Europos kultū ros sostinės
2009 renginius. Po to svečiai buvo
pavaišinti lietuvišku šakočiu ir įteik-
tos Lietuvos Tūks tan t metį ir Vil-
niaus – Europos kultūros sostinę sim-
bolizuojančios atminimo dovanėlės.

LR ambasados 
Washington, DC info

Šių metų vyš nių žydėjimo festivalio dalyvės apsilankė Lietuvos ambasadoje Wa-
shington, DC. 

Lietuvos ambasadoje Washington, DC balandžio 16 d. vyko Washington, DC
ir Baltimore Lietuvių Bendruomenės susitikimas su aplink pasaulį plaukiančios
jachtos ,,Ambersail” įgulos nariais. 

Nuotraukoje: ambasados įgaliotasis ministras Tomas Gulbinas pristato įgulą
susirinkusiems.                                                                LR ambasados nuotr.

Žinios iš Kanados
46 metinis susirinkimas

Toronto Prisikėlimo kredito koo -
pe ratyvas Prisikėlimo parapijos salė-
je surengė 46-ąjį savo veiklos metinį
susirinkimą, kuriame dalyvavo dau-
giau nei 200 narių. Dalyviai išlošė 10
premijų su įėjimo bilietais. Valdybos
pirm. A. Simonavičius pasakė atida -
rymo kalbą, kurioje išryškino koope -
ratyvo veiklą ir pasiekimus. Koope -
ratyvas praeitais metais suteikė 10
stipendijų. Taip pat grąžino skoli nin -

kams 10 proc., o taupytojams 20 proc.
Pažymėtina, kad Prisikėlimo koope -
ratyvas yra vienas iš dosniausių lietu-
viškų finansinių institucijų ir lietu-
viškiausias. Po minėjimo visi buvo
skaniai pavaišinti.

* * *
Kun. K. Kaknevičius buvo priim-

tas ir atsikėlė gyventi į Pranciškonų
vienuolyną, Toronto Prisikėlimo pa-
rapijoje, kur jis gelbės pastoracinia-
me darbe.


