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Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) –
Trijų Baltijos šalių premjerai Vilniuje
susitarė, kad elektros jungtis Baltijos
jūroje bus tiesiama iš Švedijos į Lie-
tuvą. Projektą lygiomis dalimis turė-
tų įgyvendinti Lietuvos, Latvijos ir
Švedijos energetikos bendrovės.

Tai numatyta trijų premjerų pa-
sirašytame pareiškime. Sprendimas
priimtas atsižvelgiant į pasiektą pa-
žangą bei techninius, finansinius ir
ekonominius dalykus, rašoma doku-
mente.

,,Baltijos šalys dar kartą įrodė,

kad vardan bendro tikslo jos sugeba
surasti visoms pusėms priimtinus
sprendimus”, – pabrėžė Lietuvos
premjeras Andrius Kubilius.

Jo teigimu, esant bendrai Balti-
jos šalių rinkai, klausimas, iš kur eis
kabelis, nėra toks svarbus. Svar-
biausias dalykas, anot jo, yra tai, kad
projektas būtų įgyvendintas kuo
greičiau.

Už energetiką atsakingas Euro-
pos Komisijos narys Andris Piebalgs
teigiamai įvertino susitarimą.

,,Naujoji jungtis sudarys sąlygas
Baltijos ir Šiaurės šalims prekiauti
elektros energija. Tai pirmas konk-
retus pernai spalio mėn. Komisijos
pirmininko Jose Manuel Barroso su-
kurtos Baltijos jūros šalių energeti-
kos tinklų sujungimo aukšto lygio
grupės darbo rezultatas”, – sakė A.
Piebalgs.

Europos Komisijos Energetikos
ir transporto generalinis direktorius
Matthias Ruete sakė, kad kabelio vie-
ta nėra pats svarbiausias klausimas –

Nukelta į 6 psl.

V. Ušackas ragina kurti ,,globaliâ Lietuvâ”

Vilnius, balandžio 27 d. (BNS) –
Socialdemokratams rengiant interpe-
liaciją finansų ministrui Algirdui Še-
metai, kita opozicinė partijos ,,Tvar-
ka ir teisingumas” frakcija Seime pa-
rengė interpeliaciją premjerui And-
riui Kubiliui. Interpeliacijos projekte
,,tvarkiečiai” prašo Vyriausybės vado-
vo atsakyti į 6 klausimus.

A. Kubiliaus klausiama, kodėl jo

vadovaujama Vyriausybė nesiima ne-
atidėliotinų bei reikiamų veiksmų
siekiant išvengti Lietuvos energeti-
kos sistemos priklausomybės nuo Ru-
sijos. Anot interpeliacijos autorių, po
Ignalinos atominės elektrinės užda-
rymo šių metų pabaigoje Lietuvai ky-
la grėsmė tapti ,,Gazprom” įkaite, o
be jėgainės ir be jungčių su ES siste-
momis – visiškai priklausomai nuo

rusiškų dujų.
,,Kodėl Vyriausybė nepanaikina

nacionalinio investuotojo ‘Leo LT’,
sukurto pagal Vyriausybės ir UAB
‘NDX energija’ pasirašytą sutartį dėl
nacionalinio investuotojo sukūrimo,
kuri dėl teisinio reguliavimo, priešta-
raujančio Konstitucijai, laikoma nie-
kine nuo jos sudarymo momento?” –
teiraujamasi interpeliacijoje.

Premjerui priekaištaujama ir dėl
šiuo metu Seime svarstomos aukštojo
mokslo pertvarkos. Opozicinės frak-
cijos teigimu, kai kurie šios pertvar-
kos klausimai ,,ne tik prieštarauja kai
kurioms Konstitucijos nuostatoms, bet
jame esančios nuostatos apskritai žlug-
do visą aukštąjį mokslą Lietuvoje”.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių Nukelta į 6 psl.

•Sveikata. Kiaulių gripo
atvejų pasaulyje daugėja
(p. 2)
•Ko siekia kandidatai į
prezidentus? (p. 3)
•Lietuvių Fondas tiki ge-
resne ateitimi (p. 5)
•Telkiniuose. Stebuklin-
gas Šv. Kazimiero mokyk-
los Cleveland kelias (p. 5,
9)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (5) (p. 9)
•,,Tu ir aš” atsakingai
ruošiasi koncertui (p. 10)

Elektros kabelis jungs Švedijâ ir Lietuvâ

Liuksemburgas/Vilnius, ba-
landžio 27 d. (ELTA) – Šalies diplo-
matijos vadovas užsienio lietuvius ra-
gina kurti ,,globalią Lietuvą” – tai
esąs visų lietuvių projektas, kuriame
užsienio lietuviai atlieka svarbų vaid-
menį.

Sekmadienį užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas dalyvavo
Liuksemburge vykusiame Belgijos, Es-
tijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksembur-
go, Nyderlandų užsienio reikalų minis-
trų susitikime bei susitiko su Liuk-
semburgo Lietuvių Bendruomene.

,,Tik abipusis dalyvavimas, vals-
tybės bei užsienio lietuvių bendradar-
biavimas, bendras atsakomybės už
sprendimus prisiėmimas gali būti glo-
balios Lietuvos gyvybingumo pagrin-
das”, – kalbėjo V. Ušackas Liuksem-
burge.

Ministras pakvietė apie 400 lietu-
vių, dirbančių ir gyvenančių Liuk-
semburge, parodyti, kad jiems rūpi,
kokia bus Lietuva, ir balsuoti šių me-
tų gegužės mėnesio pabaigoje vyk-
siančiuose Lietuvos Respublikos pre-
zidento rinkimuose.

Trijų Baltijos šalių ir trijų Beni-
liukso šalių užsienio reikalų minist-

rai Liuksemburge aptarė svarbius
Europos saugumo ir energetinio sau-
gumo, santykių su Rusija, Artimųjų
Rytų taikos proceso bei konkretaus
bendradarbiavimo šiuo požiūriu
klausimus.

V. Ušackas pabrėžė Europos Są-
jungos (ES) valstybių bendradarbia-
vimo svarbą didinant energetinį
veiksmingumą ir plėtojant atsinauji-
nančią energetiką, pranešė apie Lie-
tuvos institutų, universitetų ir verslo
atstovų pasirengimą dalyvauti ku-
riant ES žinių ir inovacijų bendrijas
klimato kaitos, tvarios energetikos
bei informacinių technologijų srityse.

Pirmadienį užsienio reikalų mi-
nistras V. Ušackas dalyvavo ES Bend-
rųjų reikalų ir išorinių santykių tary-
bos posėdyje. ES užsienio reikalų mi-
nistrai aptarė pasirengimą gegužės 7
d. Prahoje vyksiančiam Socialinio
trejeto vadovų susitikimui dėl užim-
tumo, gegužės 8 d. vyksiančiam Pietų
koridoriaus valstybių viršūnių susiti-
kimui ir Kroatijos derybų dėl narys-
tės ES klausimą.

BRIST posėdyje ministrai taip
pat aptarė padėtį ir santykius su
Mianmaru ir Šri Lanka, Artimųjų Ry-

tų taikos procesą, nelegalios migraci-
jos prie ES sienų problemas bei Eu-
ropos kaimynystės politikos ir Rytų
partnerystės klausimus.

,,Tvarkieçiai” parengè interpeliacijâ premjerui

V. Ušackas pabrėžė, kad globalios Lie-
tuvos kūrimas yra visų lietuvių projek-
tas. URM nuotr.

Estijos (k.), Lietuvos ir Latvijos premjerai pasirašė dokumentą dėl elektros jungties.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-

D
at

e
M

ai
le

d
0
4
-2

7
-0

9

ANTRADIENIS - TUESDAY, BALANDŽIO - APRIL 28, 2009 • Vol. C Nr. 79 Kaina 75 c.



2 DRAUGAS, 2009 m. balandžio 28 d., antradienis

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�

aldaze@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

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

Meksikoje tikriausiai nuo kiaulių
gripo mirusių žmonių skaičius padi-
dėjo iki 103, sekmadienį vakare pra-
nešė sveikatos apsaugos ministras
Jose Angelis Cordova. Ministras per
nacionalinę televiziją sakė, kad dėl
šio protrūkio į ligoninę paguldytų
žmonių yra maždaug 400. Tuo tarpu
dėl kiaulių gripo stebimų žmonių
skaičius nuo 1,324 padidėjo iki 1,614.

Kiaulių gripu sergančių žmonių
jau atsirado ir Europoje bei Naujojoje
Zelandijoje. Didžiojoje Britanijoje į
ligoninę paguldytas aviakompanijos
,,British Airways” įgulos narys. Is-
panijoje į ligonines paguldyti trys
žmonės, kurie, kaip įtariama, yra
užsikrėtę kiaulių gripu. Visi trys
prieš dvi dienas grįžo iš Meksikos,
tačiau liga kol kas dar nepatvirtinta.
Naujojoje Zelandijoje į ligoninę pa-
teko iš Meksikos grįžę 22 koledžo stu-
dentai.

Meksikoje siaučiantis kiaulių gri-
pas gali tapti pandemija, įspėja Pa-
saulio sveikatos organizacijos (PSO)
vadovė Margaret Chan. Jau galutinai
patvirtinta, kad 20 šių žmonių tikrai
mirė nuo kiaulių gripo. Prancūzijos
sveikatos apsaugos pareigūnai įtaria,
kad du iš Meksikos grįžę keliautojai
yra užsikrėtę kiaulių gripu, ir spėja,
kad tokių atvejų bus daugiau, o Len-
kijos vyriausybė nusprendė imtis
ryžtingų veiksmų, kad būtų užkirstas
kelias kiaulių gripo viruso plitimui.

Chan teigimu, ligos protrūkis yra
„rimta padėtis”, kurią būtina atidžiai
sekti. Chan sutrumpino savo kelionę
JAV ir grįžo į Ženevą, pranešė BBC.
Šiuo metu vyksta specialaus PSO
komiteto susitikimas, nors sveikatos
pareigūnai teigia, kad patarti nevykti
į Meksiką būtų dar per anksti. Ko-
mitetas spręs, ar skelbti kritišką
visuomenės sveikatos padėtį ir pa-
kelti pasaulinio pandemijos pavojaus
lygį.

PSO teigia dar neįvertinusi visos
rizikos. Ji pataria visoms šalims na-
rėms atidžiai stebėti sezonui neįpras-
tus gripo ar pneumonijos simptomus,
ypač tarp jaunų sveikų žmonių.
Būtent tokie daugiausiai užsikrėtė

liga Meksikoje.

Kiaulių gripas plinta ir JAV

Jungtinės Valstijos sekmadienį
kiaulių gripo protrūkį paskelbė nepa-
prastąja visuomenės sveikatos padė-
timi, o pareigūnai patvirtino 20 žmo-
nių susirgimo šia liga atvejų penkiose
valstijose ir perspėjo, kad artimiau-
siomis dienomis jų tikriausiai daugės.

Ligų kontrolės ir prevencijos cen-
trų (CDC) vadovo pareigas einantis
Richard Besser per spaudos konfe-
renciją Baltuosiuose rūmuose sakė,
kad jau yra aštuoni patvirtinti susir-
gimo šia liga atvejai New York mies-
te, septyni – Calfornia valstijoje, du –
Texas, du – Kansas ir vienas – Ohio.
,,Ieškodami kiaulių gripo atvejų,
matome (vis) daugiau kiaulių gripo
atvejų. Tikimės pamatyti dar dau-
giau”, – sakė Besser.

Australijoje įtarimai
nepatvirtinti

Du žmonės Australijoje buvo
paguldyti į ligoninę, kai grįžus iš
Meksikos jiems pasireiškė į gripo
panašūs simptomai, tačiau atlikus
tyrimus nustatyta, kad mirtinu kiau-
lių gripu jie neserga, pirmadienį pra-
nešė viena pareigūnė.

,,Buvome suradę du įtariamus
kiaulių gripo atvejus. Abu buvo ištir-
ti, tačiau abiejų rezultatai buvo
neigiami”, – Kvinslando valstijos
premjerės Ann Bligh atstovas spau-
dai sakė naujienų agentūrai AFP.

Lietuvos pasienyje stiprinama
bagažo ir krovinių kontrolė

Lietuvos Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba (VMVT) stipri-
na iš trečiųjų šalių atvykstančių
keleivių bagažo kontrolę. Taip pat
ypatingas dėmesys skiriamas iš tre-
čiųjų šalių įvežamų maisto produktų
siuntų veterinarinei kontrolei.

„Gyvi gyvūnai ir gyvūniniai pro-
duktai yra pagrindinis šios ligos
užkratas. Visoje Europos Sąjungoje
draudžiama įsivežti gyvūninės kilmės

Ne vienam koncerto, meno
parodos ar kitokio renginio
rengėjui, kviečiančiam į Ameri-
ką svečią ar svečių būrį iš Lie-
tuvos, dingsteli mintis: ar JAV
ambasada Vilniuje leis keliauti,
ar JAV oro uosto imigracinė tar-
nyba praleis? Daugeliu atveju
toks nerimas būna nepagrįstas,
tačiau kartais jis ima ir išsipildo.
Taip nutiko ir su Lietuvių operos
Čikagoje išsikviestu nemažu bū-
riu operos dainininkų iš Lietu-
vos. Praėjusį sekmadienį, balan-
džio 26 d., Čikagos ir jos apylin-
kių operos mėgėjai planavo iš-
girsti J. Strauss operetę ,,Šikš-
nosparnis”, režisuotą Juozo Do-
marko - (dirigentas – Vytautas
Viržonis). Planavo, bet negalėjo,
nes JAV valdžia nesuteikė ke-
lionei reikiamų vizų. Lietuvos
spaudoje pasirodžiusi žinutė
skelbia: ,,Lietuvos dainininkams
– amerikiečių antausis”. Gaila,
kad apart skambaus pavadinimo
nieko naujo nepranešama.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

produktų iš trečiųjų šalių. Valsty-
binės maisto ir veterinarijos pareigū-
nai kartu su Muitinės departamento
pareigūnais jūrų ir oro uostuose tik-
rina keliautojų bagažą, kad nebūtų
įvežami gyvūninės kilmės produktai
iš trečiųjų šalių”, – tvirtina VMVT
Skubios veiklos ir užkrečiamųjų ligų
centro vedėjas Mindaugas Kašins-
kas.

Lietuva neimportuoja iš JAV ir
Meksikos gyvų kiaulių ir kiaulienos
produktų, iš JAV importuoja tik
pašarus gyvūnams ir šaldytas žuvis.
„Tikėtina, kad dauguma žmonių,
ypač tie, kurie niekada neturėjo
sąlyčio su kiaulėmis, neturi imunite-
to prieš kiaulių gripo virusą, o tai gali
sukelti infekciją. Kiaulių gripas yra
labai užkrečiama ūminė kiaulių kvė-
pavimo takų liga, kylanti dėl vieno ar
kelių kiaulių gripo A virusų. Serga-
mumas paprastai yra didelis, bet
mirtingumas mažas (1–4 proc.). Vi-

rusas paplinta tarp kiaulių oro la-
šeliniu ir tiesioginio bei netiesioginio
kontakto būdu”, – aiškino Kašins-
kas.

Naujos rūšies
virusas

Pasaulio sveikatos organizacija
(PSO) įspėja, kad Meksikoje užfik-
suotas kiaulių gripo protrūkis yra
naujas žinomo kiaulių gripo sukėlėjo
H1N1 potipis, vadinamas A/H1N1.

Kai kurie susirgusieji jokio kon-
takto su kiaulėmis neturėjo, todėl yra
pagrindas manyti, kad šį virusą žmo-
gus perduoda žmogui. „Šis virusas
mums kelia didžiulį susirūpinimą, –
sakė PSO atstovas Tom Abraham. –
Tai naujos rūšies virusas, jis perduo-
damas nuo žmogaus žmogui”.

Vykstantieji į minėtąsias šalis,
kur yra sergančių kiaulių gripu,
turėtų itin laikytis higienos normų –
rūpestingai plauti rankas, neliesti
nešvariomis rankomis akių, nosies ir
burnos, nesilankyti masinio žmonių
susibūrimo vietose, pataria specialis-
tai. Patariama ir pasiskiepyti nuo
gripo.

Kiaulių gripo simptomai yra šie:
liga prasideda staigiai, skauda galvą
ir akių obuolius, padidėja tempe-
ratūra, „laužo” kaulus, užgula nosį,
nors slogos nėra, kankina sausas
kosulys, kai kuriais atvejais pykina,
viduriuojama.

Parengta pagal
LRT, BNS, ELTA, Valstietis.lt

Kiaulių gripo atvejų pasaulyje daugėja

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Meksikoje siaučiantis kiaulių gripas gali tapti pandemija, įspėja Pasaulio sveikatos organizacija.
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KO SIEKIA KANDIDATAI Į
PREZIDENTUS?

GINTARAS ALEKNONIS

Ko siekia kandidatai į preziden-
tus? Atsakydami į šį klausimą pa-
prastai ir aiškiai – tapti Lietuvos val-
stybės vadovu – tik parodytume savo
politinį naivumą. Septyni kandidatai
turi skirtingus tikslus. Kai kuriuos
pretendentus jau galėtume sveikinti
su pergale.

Atrodo, kad savo jau pasiekė Val-
demaras Tomaševskis. Praėjusių me-
tų Seimo rinkimuose Lenkų rinkimų
akcija neperžengė penkių nuošimčių
barjero, jos atstovai laimi tik vien-
mandatėse apygardose ir vietiniuose
rinkimuose Vilnijoje. Pragmatiškiau-
sia iš visų Lietuvos politinių jėgų
Lenkų rinkimų akcija nesitiki savo
atstovo pergalės. Tomaševskis tik sie-
kia įteisinti prieštaringų vertinimų
pas mus sulaukusią vadinamąją Len-
ko kortą. Ir šį tikslą kandidatas jau
pasiekė. Kuo dažniau rinkimų dis-
kusijoje bus keliamas Lenko kortos
klausimas, tuo daugiau teisių šis do-
kumentas įgis mūsų viešojoje erdvėje.

Ko siekia kandidatas į preziden-
tus Česlovas Jezerskas, paaiškinti
taip pat sunku, kaip ir suprasti, kaip
jam pavyko surinkti rėmėjų parašus.
Pirmajame etape paslydęs signataras
Zigmas Vaišvila, atrodytų, buvo ge-
resnėje pradinėje vietoje. Nesvarbu,
kokie Jezersko tikslai, didesnės per-
galės, kaip teisė būti sąraše ir nemo-
kamai gauti laiko radijo ir televizijos
eteryje, jis tikrai nepasieks. Žinoma,
generolas dar galėtų į kokią diskusijų
laidą ateiti, pavyzdžiui, su „Coca-
colos” marškinėliais ir taip už rekla-
mą padengti savo kandidatavimo
išlaidas. Bet neatrodo, kad Jezerskas
taip pasielgtų, jo neįgyvendinama
svajonė – rinkimų plakate pasipuošti
uniforma.

Kazimierai Prunskienei šį kartą
tikrai svarbiau agitacijos vajus, o ne
jo rezultatas. Šį šimtmetį visuose
Lietuvos prezidento rinkimuose daly-
vaujanti politikos veteranė turi progą
apibendrinti savo politinės veiklos
išdavas. Atrodo, kad K. Prunskienei
vienodai brangios visos trys jos gy-
venimo legendos – Gintarinė ledi,
Šatrija ir vos vos nenugalėjusi kandi-
datė.

Šie trys kandidatai dar turi gra-
žią progą parodyti savo pilietiškumą.
Iki gegužės antrosios galima atsiimti
kandidatūras. Manau, rinkimų komi-
sijų nariai padėkotų – kuo mažiau
kandidatų, tuo paprastesnis skaičia-
vimas. Tačiau paskutinės dvi rinki-
mų vajaus savaitės – pačios karščiau-
sios ir įdomiausios. Vargu, ar Pruns-
kienė ir Jezerskas atsilaikys pagun-
dai. Kiek kitokios būtų Tomaševskio
pasitraukimo iš rinkimų išdavos: iš

esmės pasikeistų rezultatas Vilnijoje,
tik neaišku, ar balsuoti ateitų dau-
giau, ar mažiau žmonių. Kol kas svar-
biau, kiek pirmajame rate žmonių
balsuos, o ne kaip balsuos.

Dviem į rinkimus partijų pasiųs-
tiems kandidatams – „tvarkiečiui”
Valentinui Mazuroniui ir „darbietei”
Loretai Graužinienei svarbu sutelkti
šalininkus ir parodyti organizacinę
partijų jėgą. Antrieji partijų numeriai
sieks surinkti kiek galima daugiau
balsų. Jie norėtų, kad būtų rengia-
mas antrasis rinkimų ratas, nors ir
„darbiečiams”, ir „tvarkiečiams” ge-
riau tame antrajame rate nedalyvau-
ti. Tada būtų galima pareikšti savo
paramą tikėtiniausiai laimėtojai. Ir
visai nesvarbu, kad ta parama ne-
daug ko verta.

Naujasis socialdemokratų vado-
vas Algirdas Butkevičius, eidamas į
rinkimus, sprendžia partijos vadova-
vimo klausimą, o tuo pačiu ir bando
stiprinti susilpnėjusią socialdemok-
ratų vietą. Butkevičiui antroji vieta
prezidento rinkimuose prilygtų įsi-
tvirtinimui socdemų viršūnėje, o ant-
rasis rinkimų ratas galėtų tapti naujo
partijos pakilimo pradžia. Lieka tik
klausimas, ar vieną stipriausių par-
tinių mašinų Lietuvoje turinti social-
demokratija pirmenybę teiks vidaus
kovai, ar nugalės partijos interesai.

Vienintelė iš septynių kandidatų,
kuri gali nuoširdžiai ir sąžiningai
atsakyti į klausimą, ko siekia, yra Da-
lia Grybauskaitė. Kiek tai jos asmeni-
nis nuopelnas, o kiek palankių aplin-
kybių išdava – kitas klausimas. Ta-
čiau nuoširdumą ir sąžiningumą
piliečiai brangina. Kol kas didžiau-
sios įmanomos klaidos kandidatė
nepadarė – ji netiki savo lengva per-
gale ar bent to neparodo. Grybaus-
kaitė gražiai naudojasi politikams
taip retai atsiveriančia galimybe kal-
bėti tai, ką galvoja, o ne tai, ką nori
girdėti rinkėjai. Tai turėtų labai pa-
lengvinti jos politinį gyvenimą ateity-
je. Kiek įmanoma atsiribodama nuo
politinių partijų ir didžiųjų rėmėjų,
kandidatė sudaro nepriklausomos
politikės įspūdį.

Kol kas Grybauskaitei yra iškilu-
sios dvi problemos. Ji neturi partinio
aparato, kuris organizuotai laiduotų,
kad kiekvienos rinkimų apylinkės
komisijoje būtų nors vienas jos šali-
ninkas. Paramą pareiškusiomis parti-
jomis pasikliauti pavojinga. Kita
problema – antrasis rinkimų ratas.
Su Europos Parlamento rinkimais
suderinta jų data kelia abejonių.
Konstitucija numato, kad antrasis
rinkimų ratas turi vykti po dviejų, o
ne po trijų savaičių. Todėl būtų taip
gerai to antrojo rato išvengti. Nes
pralaimėjusieji vargu ar praleis progą
skųstis teismuose, o tai tik susilpnin-
tų ką tik pradėjusios darbą preziden-
tės politinį svorį. Problema, kad
paskutinį kartą daugiau nei pusė re-
gistruotų rinkėjų į rinkimus atėjo tik
per narystės Europos sąjungoje refe-
rendumą. Grybauskaitei nugalėti pir-
majame rate, jeigu balsuos mažiau
nei pusė rinkėjų, beveik neįmanoma.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje
prezidento rinkimai gali tapti vi-
suomenę vienijančiais, o ne skal-
dančiais ir vėl įžiebti politinės kul-
tūros atgimimo viltį. Ar piliečiai su-
gebės tuo pasinaudoti, priklauso tik
nuo jų pačių. Kad vienybė yra tik iliu-
zija – kitas klausimas. Tačiau be tos
iliuzijos be galo sunku.

Lrt.lt

Ar tikrai įmanoma
paklysti, kai nežinai,

kur eini?
ANDRIUS NAVICKAS

Lewis Carroll sukūrė nuostabų personažą – Češyro katiną. Vienas
labiausiai įsimintinų pastarojo išminties perlų – teiginys „Kai nežinai, kur
eini, neįmanoma paklysti.” Nors valdančioji koalicija Lietuvoje tvirtina,
jog turi nuoseklų veiklos planą, o premjeras mėgsta įgelti kritikams, kad
reikėjo įdėmiau skaityti Tėvynės sąjungos (TS) rinkimų programą, esą jau
ten galima buvo atrasti antikrizinio plano kontūrus, vis stiprėja įspūdis,
jog paprasčiausiai strimgalviais bėgama bet kur nuo kulnus skaudžiai
kandžiojančio biudžeto deficito.

Kalbu ne vien apie vis niūresnes Finansų ministerijos ataskaitas.
Valstybės biudžete pinigų katastrofiškai trūksta. Gelbėtis bandoma paro-
domosiomis socialinėmis egzekucijomis. Pavyzdžiui, keičiant socialinio
draudimo sistemą taip, kad nedarbingumo lapelis taptų finansine katas-
trofa sergančiajam. Aiškinama, jog kovojama su piktnaudžiavimais, nors
Seimo Sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas tik atsidūsta, kad su-
pranta, jog tai prastas sprendimas, tačiau biudžetui reikia pinigų. Na,
žmonės mūsų valstybei niekada nebuvo didžiausia vertybė. Nebent labai
turtingi, kurių didesnio indėlio į biudžetą per krizę šiukštu vengiama pa-
reikalauti. Turto mokestis esą būtų jiems pernelyg varginantis, o progre-
siniai mokesčiai neskatintų viduriniosios klasės stiprėjimo. O ką skatina
dabar įgyvendinamos priemonės? Nebent padėtį, kai atsiras kritinė masė
į neviltį puolusių piktų žmonių, kuriems nėra ką prarasti, tik savo gran-
dines.

Natūralu, kad visuomenės „grietinėlė” nori krizę išgyventi kuo ma-
žesnėmis sąnaudomis. Tačiau tokio pobūdžio godumas gali turėti tragiškų
pasekmių visai valstybei. Deja, politikai, karštligiškai siekdami papildyti
biudžetą, išskirtinai žvelgia į žemiausius socialinius sluoksnius, nors jau
seniai atėjo laikas pakelti akis į viršų.

Ar biudžeto skyles padės užlopyti trys milijonai, nurėžti nuo Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondo? Suma tik šiek tiek didesnė nei kelių
LEO LT stebėtojų tarybos narių išeitinės išmokos. Kita vertus, tai trečda-
lis valstybės paramos kultūrinei ir pilietinei žiniasklaidai, smūgis, po ku-
rio daugelis nekomercinių leidinių nebeatsities. Aišku, politikai gali saky-
ti, kad nekomercinė žiniasklaida niekam nereikalinga, jog kultūra – tik
prabangos dalykas, tačiau atsiverskime taip premjero giriamą TS veiklos
programą, kurią ši partija mums pasiūlė kaip politinės raidos kelio gaires.
Čia rašoma, jog TS, jei ja pasitikės rinkėjai, didins finansavimą kultūrai,
nes per menkas finansavimas reiškia šios srities smukimą ir žmogiškojo
kapitalo nualinimą. Esą kultūra nebegali būti valstybės podukra. Teisingi
žodžiai, kurie, regis, buvo užmiršti jau rinkimų naktį.

Dar paradoksaliau atrodo TS programos skirsnis, pavadintas „Kova
su nesaikingu alkoholio vartojimu”. Pacituosiu tik vieną jo teiginį: „Ne tik
neleisime naikinti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą, bet
stiprinsime steigiant skyrius apskrityse ir grąžinant jai tabako bei alko-
holio reklamos kontrolę žiniasklaidoje.”

Taip rašoma, o kas daroma? Neseniai Vyriausybė, kurioje vyrauja TS
atstovai, pritarė Saulėlydžio komisijos sprendimui naikinti Valstybinę ta-
bako ir alkoholio kontrolės tarnybą. Kiek keista, jog biurokratijos saulė-
lydžiu besirūpinanti komisija viena iš pirmųjų aukų pasirinko tarnybą,
kuriai praėjusiais metais tebuvo skirta mažiau nei pusantro milijono litų
ir kurioje dirbo dvi dešimtys darbuotojų. Dar keisčiau skamba komisijos
posėdžio metu išsakyti motyvai: esą tokia komisija apsunkina verslo veik-
lą. Vadovaujantis tokia logika, galima sakyti, kad kelių policija apsunkina
vairuotojų gyvenimą, o gydytojai narkologai apsunkina girtuoklių gyveni-
mą. Jei Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba neapsunkintų
tautos girdymo, jos tikrai nereikėtų. Suprantama, kad alkoholio ir tabako
verslo dalyviai norėtų veikti be jokių apribojimų. Tačiau ar mus tenkina
tai, jog Lietuvos visuomenė yra viena iš labiausiai girtaujančių Europos
Sąjungoje. Pirmaujame pagal alkoholio sukeltų psichozių, avarijų, savi-
žudybių skaičių. Nepaisant skambių deklaracijų apie būtinybę sumažinti
alkoholio vartojimą, per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje suvartojamo alko-
holio kiekis padidėjo dar ketvirtadaliu. TS prieš rinkimus tvirtai žadėjo iš
esmės keisti pragaištingą valstybės alkoholio politiką. Po rinkimų, deja,
matome ką kita.

Ar tikrai, kai miškas kertamas, nėra ko rūpintis skiedromis? Kai
kaišomos biudžeto skylės, kultūrai, blaivybei ar socialinei apsaugai belie-
ka pasitraukti? Kai pagaliau pabėgsime nuo krizės, ar dar bus kam tuo
džiaugtis? Kita vertus, kaip pabėgti nuo krizės politikų galvose ir širdyse?
O gal jie nekalti – jie paprasčiausiai nebesupranta, ką daro? Deja, jei net
taip – ne lengviau. Teisingesnės visuomenės viltys tirpsta it Češyro kati-
no šypsena.

LRT

Pirmą kartą Lietuvos
istorijoje prezidento rin-
kimai gali tapti visuomenę
vienijančiais, o ne skal-
dančiais ir vėl įžiebti poli-
tinės kultūros atgimimo
viltį. Ar piliečiai sugebės
tuo pasinaudoti, priklauso
tik nuo jų pačių.
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LIETUVIŲ FONDAS TIKI GERESNE ATEITIMI
PLC įvyko 46-asis Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas

DALIA CIDZIKAITÈ

Galbūt todėl, kad nuo šiol Lie-
tuvių Fonde balsuoti galima ir paštu,
balandžio 25 d., šeštadienį, Pasaulio
lietuvių centre (Lemont, IL) įvykęs
metinis Lietuvių Fondo (LF) narių
suvažiavimas sutraukė gana kuklų
narių ir svečių būrį. Nors, pasak LF
Garbės komisijos pirmininko Kazio
Ambrozaičio, prieš suvažiavimą buvo
baimintasi, ar žmonės apskritai daly-
vaus, 46-ame LF metiniame narių
suvažiavime nariai ne tik atidžiai
klausėsi LF Tarybos, Valdybos bei
įvairių komisijų pranešimų, bet ir
pasiūlė dvi rezoliucijas, domėjosi LF
pajamomis, investicijomis, išlaidomis
ir, žinoma, rinko šešis naujus narius į
LF tarybą ir tris narius į LF Kont-
rolės komisiją.

Ne tik JAV, bet ir visą pasaulį
parklupdžius ekonominei krizei,
sunkūs laikai atėjo ir LF. Todėl bene
pagrindinis dėmesys suvažiavime
buvo kreipiamas į dabartinę Fondo
padėtį: nukritusią akcijų vertę, patir-
tus nuostolius, investavimo strategi-
ją, rinką apskritai, o taip pat — šiais
metais skiriamą paramą lietuviškai
veiklai.

Įžanginį žodį taręs LF Tarybos
pirmininkas Arvydas Tamulis prane-
šė, jog praėjusiais metais kristi pra-
dėjusi akcijų rinka LF investicijų ver-
tę sumažino maždaug 5 mln. dol., o
tai sudarė apie 31 proc. Fondo inves-
ticijų vertės. Tiesa, palyginti su rin-
ka, tai, jo nuomone, — mažas kriti-
mas. Pirmininkas įsitikinęs, jog Fon-
do investicijų kritimą sušvelnino LF
sumanymas 2007 metų gale pakeisti
patarėjus investavimo klausimais,
kurie padėjo Fondui saugiau ir tin-
kamiau investuoti.

Tamulis teigė, jog nepaisant sun-
kių ekonominių laikų, yra nemažai
dalykų, kuriais Fondas gali pasi-
džiaugti. Pavyzdžiui, naujų narių
įnašai pasiekė 643,945 dol., 2008 m.
įnašai buvo antri didžiausi per pasku-
tiniuosius ketverius metus. Pirmi-
ninkas paminėjo ir tai, kad pusė as-
meninių įnašų atėjo iš naujai įsto-
jusių narių ir kandidatų. 2008 m.
Fondas gavo palikimą iš Jono ir Vero-
nikos Paolių ir Vincento Klovos; buvo
padidinti Mindaugo ir Violetos Ged-
gaudų fondas bei Ramutės Plioplytės

fondas; įsteigtas naujas Gintauto ir
Ramunės Vitkų fondas. LF peržiūrėjo
ir sumažino administracines išlaidas:
2008 metų išlaidos buvo 20 proc. ma-
žesnės negu sąmata, o 2009 m. sąma-
ta bus dar 25 proc. mažesnė.

Nors uždarbio ir nebuvo, Tamu-
lio įsitikinimu, be finansinės paskir-
ties Fondas turi prisiimti ir moralinę
atsakomybę ir, nepaisant susiklosčiu-
sių aplinkybių, toliau remti lietuviš-
ką veiklą. Todėl Fondo Taryba šiais
metais nutarė skirti 400,000 dol. bū-
tiniems lietuviškiems projektams
paremti.

Šiais metais Fondas paramą skirs
tik tai veiklai, kuri negali būti atidė-
ta nė vieneriems metams. O tai, ką
galima bus atidėti kitiems metams,
LF Pelno skirstymo komiteto pirmi-
ninko Algio Saulio teigimu, šiais me-
tais Fondo paramos nesulauks. Tad
paramos gali tikėtis švietimas, ypač
mokslas; jaunimas, ypač stovyklos;
būtina kultūrinė veikla ir žiniasklai-
da, kuriai dėl Fondo išlaidų sumažin-
imo LF jau apribojo savo skelbimus.

Fondo išlaidas padės sumažinti ir
šiais metais pirmą kartą išbandytas
naujas paramos anketos pildymo bū-
das. Nuo šiol pildant prašymą para-
mai gauti reikės naudotis kompiute-
rine programa, pradedant anketų pil-
dymu, baigiant prašymų įvertinimu.
Viskas atliekama internetu, išskyrus
pelno skirstymo posėdį. Pasak Saulio,
ši naujovė sumažino Fondo raštinės
darbo krūvį, sutrumpėjo ir prašymo
įvertinimo laikas. Ateinančią savaitę
bus svarstoma, kam skirti stipendi-
jas, o gegužės gale bus paskirta ben-
dra parama.

Aptariant detaliau LF finansinę
padėtį, visi pranešėjai be išimties
tvirtino, jog šie metai yra ne pirmas
kartas, kai investicijų vertė rinkoje
krito, bet Fondas visada atsigaudavo
ir toliau sėkmingai remdavo lietu-
višką veiklą.

Rimanto Griškelio, LF Finansų
komiteto pirmininko, pranešime bu-
vo trumpai aptarta Fondo nekilno-
jamo turto — žemės prie New Salem,
WI, padėtis. Jis taip pat priminė apie
Pasaulio lietuvių centro prašymo
gauti paskolą 5 metams patenkinimą.
Tai, pasak Griškelio, vienintelė inves-

ticija, kuri Fondui neša pelną.

Kalbėdamas apie pelno skirsty-
mą, Griškelis plačiau pristatė prieš
maždaug 2 metus Yale University pa-
vyzdžiu pasirinktą pelno skirstymo
formulę. Tiesa, šiais metais šiuo mo-
deliu Fondas nesinaudos ir paramai
skirs 250,000 dol. mažiau — jau
anksčiau minėtą 400,000 dol., nei bū-
tų skyręs, jei sektų pasirinkta pelno
skirstymo formule.

Diskusijų metu šią formulę ir LF
Pelno skirstymo komiteto gaires,
kuriomis sekama skiriant paramą,
sukritikavo Bronius Nainys saky-
damas, jog, jo nuomone, nei formulės,
nei gairių nėra, o jei jos yra, tai jos
veikia ne taip, kaip turi veikti. ,,Man
atrodo, kad mes šiandien neturime
net pagrindinio principo, kam LF pel-
nas yra skiriamas”, — sakė Nainys ir

siūlė peržiūrėti pelno skirstymo poli-
tiką. Jis iškėlė mintį sudaryti komisi-
ją, kuri peržiūrėtų pelno skirstymo
gaires, o tą darydama remtųsi pagrin-
diniu principu — lietuvybės išlaiky-
mu.

LF Finansų pirmininkas paantri-
no prieš jį kalbėjusiųjų nuomonei, jog
LF akcijų padėtis yra nebloga, jei
lygini ją su bendra rinka. Su tuo
nesutiko Vytas Januškis, kuris, pasi-
baigus pranešimams, diskusijų ir
klausimų metu ragino Fondą konser-
vatyviau investuoti ir turėti kur kas
mažiau, nei dabar turimą 51 proc.
akcijų. ,,Tai yra fondas, o ne asmeni-
nis investavimas, todėl svarbu iš-
laikyti kapitalą ir jį didinti. O turėti
52 proc. akcijų šiandien, kai yra tokia
padėtis, man kelia rūpestį ir yra
nepriimtina”, — sakė Januškis. Griš-
kelis, atsakydamas į tai, teigė, jog jei
LF atsisakytų investavimo į akcijas,
Fondas visiškai neuždirbtų pinigų ir
vargiai pasiektų 4 ar 5 proc. pelno.
,,Rizika egzistuoja visoje rinkoje,
nėra nerizikingo investavimo”, –
sakė jis.

Suvažiavimo metu taip pat buvo
perskaityti LF Valdybos, LF Įgalio-
tinių, LF Pelno skirstymo, Fondo įs-
tatų, Meno ir globos ir Garbės komi-
tetų, Kontrolės komisijos pranešimai.

Suvažiavimui baigiantis buvo
pristatytos dvi rezoliucijos. Abi jas
pasiūlė JAV Lietuvių Bendruomenės

Krašto valdyba. Pirmąja rezoliucija
pageidauta, kad prieš renkant į LF
Tarybą ir Kontrolės komisiją, spau-
doje ar LF tinklalapyje būtų iš anksto
pristatyti kandidatai, pagrindinė
informacija apie juos. Už šią rezoliu-
ciją pasisakė 1,505 balsai; prieš –
5,676 balsai.

Antroji rezoliucija pageidavo,
kad LF stipendijos būtų skiriamos
studentams, kurie atlieka darbo sta-
žuotes Lietuvoje arba lietuviškoje
veikloje. Plačiau apie naują JAV LB
programą — Lietuvos išeivijos stu-
dentų stažuotes Lietuvoje, kalbėjo
JAV LB Krašto valdybos vicepirmi-
ninkė Birutė Bublienė, kuri ką tik
grįžo iš Lietuvos, sėkmingai įdarbi-
nusi 25 jaunus Amerikos lietuvius.
Po balsavimo paaiškėjo, jog už ant-
rąją rezoliuciją pasisakė 2,695 balsai,
prieš – 4,054 balsai, taigi ir šioji ne-
buvo priimta.

Suvažiavimo pabaigoje buvo pa-
skelbti ir rinkimų į LF Tarybą ir
Kontrolės komisiją rezultatai. Iš
pateikto 16 kandidatų į LF Tarybą
sąrašo išrinkti šeši asmenys: Ramū-
nas Astrauskas, Rimas Griškelis,
Marius Kasniūnas, Daina Kojelytė,
Almis Kuolas ir Algirdas Saulis. Ka-
dangi į Kontrolės komisiją kandidata-
vo tik trys iš reikiamų trijų nariai,
suvažiavimo dalyviams pritarus, visi
trys kandidatai be formalaus balsavi-
mo buvo išrinkti į minėtą komisiją.
Tai: Kęstutis Ječius, Milda Šatienė ir
Alberta Astraitė.

Kitą dieną po suvažiavimo, ba-
landžio 26 d., PLC vykusiame LF Ta-
rybos posėdyje LF Tarybos pirminin-
ku išrinktas Rimas Griškelis, LF
Valdybos pirmininku – Marius Kas-
niūnas. Kadangi šiais metais iš LF
Tarybos pasitraukė Jūratė Budrienė,
jos kadencijai užbaigti išrinktas
Dalius Vasys.

Paskutinis pranešimą suvažiavi-
me skaitęs LF Garbės komiteto pir-
mininkas Ambrozaitis taikliai paste-
bėjo, jog ir šis Fondo suvažiavimas
praėjo be trimitų, be garbės svečių,
profesionaliai. Ambrozaičio nuo-
mone, dėl to būsima LF veikla tikrai
nenukentės. Šiais ekonomiškai nedė-
kingais laikais LF su nauja Tarybos
sudėtimi turės nemažai įdėti pastan-
gų, kad Fondo kapitalas augtų, būtų
toliau remiama lietuviška veikla, di-
dėtų visuomenės pasitikėjimas, į Fon-
dą jungtųsi nauji nariai.

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė, atsidėkodama LF už suteiktą
finansinę paramą Kultūros tarybai, leidžiant albumą ,,Lietuvių kultūrinis paveldas
Amerikoje“.

Birutė Vilutienė ir prof. Giedrius Subačius kalbasi apie PLB Lituanistikos katedrą
UIC ir jos aspirantūros programų likimą. D. Cidzikaitės nuotraukos

AV lietuvių
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Mokiniai: Marija O’Meara, Anika Muliolytė ir Annetta Baltūnaitė programos da-
lyvės kultūriniuose darželiuose.

CLEVELAND, OH

NOMEDA VUCIANIENÈ
Cleveland LB valdybos narè

Šiandien stovime ant Lietuvos
vardo Tūkstantmečio paminėjimo
slenksčio. Susimąstai, kaip nelengvai
mūsų protėviai skynėsi sau kelią:
draudžiama kalba, niekinama visa
tai, kas šventa, kas susiję su Lietuvos
vardu ar tautos tradicija.

Artėjant Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dienos minėjimo
šventei ir Lietuvos Tūkstantmečio
minėjimo dienos progai, 2009 m. kovo
7 d. Cleveland Šv. Kazimiero mokyk-
loje įvyko didelis ir gražus renginys,
skirtas šioms mūsų Lietuvai svar-
bioms datoms. Šeštadienio rytą mo-
kyklos vedėja Aida O’Meara kartu su
mokyklos mokytojais surengė nuos-
tabų konkursą – žaidimą ,,Stebuklin-
gas Šv. Kazimiero mokyklos kelias”.

Šventę atidarė mokyklos vedėja
O’Meara, kuri pakvietė mokinius ir
mokytojus sugiedoti Lietuvos himną
ir sukalbėti maldelę. Ji visiems pa-
minėjo ypatingą minimų datų svarbą,
papasakojo, kad prieš 1000 metų Lie-
tuvos vardas, kuris tuomet buvo ,,Li-
tua”, buvo paminėtas svarbiuose do-
kumentuose, rastuose Vokietijoje.

Prieš pradedant stebuklingą ke-
lionę, mokiniai buvo suskirstyti į ke-
turias komandas, lydimas mokytojų:
Inos Biliūnienės, Aldonos Stungie-
nės, Aušros Baltrūnienės ir Virginijos

Rubinski.
Kiekvienos komandos nariai

susikūrė simbolį ir jį nupiešė dide-
liame lape, užsirašė komandos vardą,
išsirinko vyriausiąjį komandos narį.
Komandos pasivadino: ,,Gedimino
vilkai”, ,,Mindaugo kareivėliai”, ,,Ku-
dirkos choras” ir ,,Baltijos auksas”.
Kiekvienos komandos vyr. narys gavo
vokus su užduotimis – reikėjo atsa-
kyti į pateiktus klausimus ir ap-
lankyti stotis.

Pirmoji stotis buvo salėje, kur
nariai turėjo išsirinkti porą, galėjusią
gerai sušokti tautinio šokio dalį. Jį
parodė mokytoja Regina Motiejūnai-
tė. Gerai atlikę užduotį, gavę stotyje
kitos užduoties voką, skubėjo į Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos bažny-
čios aikštę, kurioje stovi paminklas
Rūpintojėliui. Čia mokiniai turėjo
paaiškinti, kodėl šis paminklas ir ša-
lia esantis užrašas ,,Dieve, gink
Lietuvą” yra svarbūs.

Sėkmingai atlikusieji užduotį nu-
skubėjo ieškoti, kokie simboliai puo-
šia kleboniją bei bažnyčios duris. Mo-
kytojas Rimas Čepulis klausė moks-
leivių, kas šiandien yra Dievo Moti-
nos Nuolatinės Pagalbos parapijos
klebonas, kas šios parapijos įkūrėjas.
Teisingai atsakiusi komanda galėjo
toliau tęsti kelionę.

Šį kartą kelias pasuko į mokyklos
biblioteką. Bibliotekos vedėja Diana
Pyle mokiniams priminė, jog mūsų
kalba – tautos išlikimo pagrindas.
Kalboje slypi tautos mintys, perteik-
tos rašytojų apsakymuose, poetų eilė-
se. Kaip gera dabar turėti tiek daug
naujai išleistų spalvotų knygelių, ku-
riose aprašyta mūsų tautos istorija,
tradicijos. Buvo įdomu stebėti, kaip
vaikai su užsidegimu ieškojo knygų
apie Lietuvos miestus, lietuviškų pa-
sakų. O labiausiai juos sudomino už-
duotis parašyti lietuviškų žodžių
reikšmę naudojantis žodynu.

Iš knygų lobyno nuskubėjome
aplankyti vieną iš svarbiausių įstaigų
– Cleveland mieste įsikūrusį Lietu-
vos garbės konsulatą. Čia visus pa-
sitiko Lietuvos garbės konsulė Ing-
rida Bublienė. Ji papasakojo, kokį
svarbų vaidmenį konsulatas vaidina
išeivijoje, kad jis yra Lietuvos atsto-
vybė Amerikoje. Bublienė džiaugėsi,
kad vaikai atsakė į jos pateiktus klau-
simus: kas šiuo metu yra Lietuvos

Stebuklingas Šv. Kazimiero mokyklos kelias
Dalis Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos Cleveland kultūriniuose darželiuose su tėveliais ir svečiais.

Rimo Čepulio nuotraukos
Vytautas Didysis – Aušra Baltrūnienė.

Kunigaikštienė Birutė – Audra Bieli-
nienė.

Prezidentas ir kt. O vaikai, gavę svar-
bų įvertinimą už žinias – konsulato
anspaudą užduoties lape, su džiaugs-
mu išskubėjo toliau.

Muzikinėje stotyje ,,Skamba
skamba daina, Šauktukas, užtraukite
dainą!” pagrindinė užduotis buvo
išvardyti keletą lietuviškų dainų, jas
padainuoti ir sugiedoti Lietuvos him-
ną, atsakyti, kas yra ,,Šauktukas”
(Cleveland Šv. Kazimiero mokyklos
choras). Nors ir labai norėdamas su-
trumpinti stebuklingo kelio kelionę,
negalėjai praeiti skanumynų stoties
,,Oi, koks gardus kvapas, oi skanu,
skanu”. Juk gardu paragauti iškeptų
riestainių, tokių gardžių, kaip įsigytų
Kaziuko mugėje.

Stebuklingas kelias dar vingiuoja
iki mokyklos raštinės. Čia pasitinka
mokyklos vedėja. Ji papasakojo, kas
atliekama raštinėje, o vaikai parodė,
jog puikiai atsimena mokyklos šūkį
,,Mokslas, Žodis ir Daina jungia mus
Tėvynė-Lietuva”.

Po tokios ilgos ir sunkios kelio-
nės dalyviai praalko, todėl visi nariai
ir svečiai buvo pakviesti į Dievo Mo-
tinos svetainę, kur laukė vaišės. Tuo
metu, kol visi vaišinosi, buvo skai-
čiuojami dalyvavusių komandų narių
surinkti vertinimai. Nugalėtojų pa-
skelbimo laukėme su nekantrumu.
Laimėjimas – šokoladiniai auksiniai
medaliai – atiteko komandai ,,Balti-
jos auksas”. Juos įteikė mokyklos

vedėja O’Meara.

* * *
Mūsų stebuklingas kelias toliau

pėsčiomis jau buvo sunkiai įveikia-
mas. Todėl toliau keliavome automo-
biliais į Cleveland Kultūrinius dar-
želius. Baiminomės, jog iš ryto pasi-
rodęs lietutis nesugadintų kelionės,
tačiau mus paglostė vėjelis, o už de-
besų pasislėpęs lietus žvelgė, ką mes
čia veikiame. Lietuvos Tūkstantme-
čio minėjimą darželiuose pradėjome
su malda, kurią vedė Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos parapijos klebo-
nas, kun. Gediminas Kijauskas. Už-
degėme žvakę ir tylos minute prisimi-
nėme visus tuos, kurie mirė, kovoda-
mi už Lietuvos laisvę.

Prie gražaus Birutės fontano
mus sutiko pasipuošusi kunigaikščio
Kęstučio žmona kunigaikštienė Biru-
tė (Audra Bielinienė). Ji tarsi perkėlė
visus į istorinius 1349 metus, papa-
sakodama apie Birutę, apie jos žy-
mius vaikus Vytautą Didįjį ir kt., apie
Birutės kalno atsiradimą Palango-
je.

Toliau visų dėmesį patraukė var-
pelio skambėjimas. Prie V. Kudirkos
bronzinio biusto laukė Algis Miški-
nis, vaikams papasakojęs apie Lie-
tuvos Respublikos himno autorių,
lietuvių tautinio sąjūdžio ideologą,
poetą, laikraščio ,,Varpas” įkūrėją.

Nukelta į 9 psl.
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Popiežius paskelb∂ naujus šventuosius

Rusai vertins Lietuvos ginkluotê

Vilnius, balandžio 27 d. (Ber-
nardinai.lt) – Švenčiant Gerojo Ga-
nytojo atlaidus ir minint Evangelinės
žinios tūkstantmetei Lietuvai jubi-
liejų, gegužės 3 d. Kaune bus pa-
šventinta naujai pastatyta Gerojo Ga-
nytojo parapijos bažnyčia.

Parapija Kauno arkivyskupo
metropolito Sigito Tamkevičiaus dek-
retu įkurta 1998 m. balandžio 28 d.
Po metų buvo pradėta parapijos na-
mų ir bažnyčios statyba, kuriai vado-
vavo klebonas kun. teol. lic. Jonas

Stankevičius. 2008 m. parapijos ben-
druomenė jau galėjo švęsti 10 metų
jubiliejų naujai pastatytoje bažnyčio-
je, kuri neseniai buvo baigta ir bus
pašventinta.

Šventės išvakarėse parapijos jau-
nimui bus teikiamas Sutvirtinimo
sakramentas dalyvaujant Kauno ar-
kivyskupui metropolitui S. Tamkevi-
čiui, kuris vadovaus bažnyčios konse-
kravimui. Šias iškilmes tiesiogiai
transliuos „Marijos radijas”.

,,Tvarkieçiai” parengè interpeliacijâ

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) –
Europos Žmogaus Teisių Teismui
(EŽTT) lietuviai dažniausiai skun-
džiasi dėl per ilgo baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo teismuose. Strasbūro
teismo teisėjai pripažįsta, kad tokia
padėtis susiklostė dėl spragų Lietu-
vos teisinėje sistemoje, kuri neužtik-
rina tinkamų galimybių aukoms gau-
ti žalos atlyginimą Lietuvoje.

Šiuo metu Europos žmogaus tei-
sių konvencijos pažeidimus nagrinė-
jančiame Strasbūro teisme yra apie
400 bylų prieš Lietuvą. Daugiau nei
pusėje iš jų keliamas klausimas dėl
per ilgo teismo proceso.

EŽTT teisėja Danutė Jočienė tei-
gia, kad Lietuva turėtų imtis prie-
monių spręsti šią problemą. Teisėjos
teigimu, EŽTT yra atmetęs Lietuvos
argumentus, kad Civilinio kodekso
nuostatų pakanka veiksmingai spręs-
ti proceso ilgumo klausimus.

D. Jočienės kolega Strasbūro
teisme, sekcijos vicepirmininkas tei-
sėjas Ireneu Cabral Barreto teigia,
kad kitose Europos šalyse Lietuvoje
kylančios problemos jau yra išspręstos.

Į EŽTT gyventojai gali kreiptis
tik po to, kai išnaudoja visas teisines
gynybos priemones savo šalyje, todėl

veiksminga žalos atlyginimo sistema,
tikėtina, sumažintų Lietuvos pralai-
mimų bylų skaičių.

D. Jočienė, kalbėdama apie ,,lie-
tuviškų” bylų pobūdį, teigė, kad jos
pastaraisiais metais sudėtingesnės.
,,Pirmosios bylos buvo susijusios su
teise į teismą ir teise į teismines ga-
rantijas, tačiau šiuo metu turime ne-
mažai bylų, kur keliami teisės į gyvy-
bę, kankinimo draudimo klausimai,
saviraiškos laisvė santykyje su priva-
taus gyvenimo apsauga ir panašiai”,
– sakė D. Jočienė.

Iš viso EŽTT šiuo metu nagrinė-
jimo laukia per 90 tūkst. bylų. Teisi-
ninkai pripažįsta, kad bylų srautą su-
mažina individualaus konstitucinio
skundo institutas, leidžiantis gyven-
tojams, nepatenkintiems teismų
sprendimais, kelti klausimus dėl kon-
stitucinių teisių pažeidimo Konstitu-
ciniame Teisme. Lietuvoje individua-
laus konstitucinio skundo įvedimas
dėl finansinių problemų yra įstrigęs.

Dabar numatoma, kad individua-
laus skundo Konstituciniam Teismui
institutas, Seimui sumažinus Kons-
titucinio Teismo finansavimą, Lietu-
voje gali atsirasti ne anksčiau nei
2011 metais.

Vilnius, balandžio 27 d. (ELTA)
– Šią savaitę Lietuvoje lankosi Rusi-
jos ginkluotės kontrolės specialistai,
o Lietuvos ginkluotės kontrolės spe-
cialistai atliks mokomąjį apžvalginį
skrydį Švedijoje.

Rusijos ginkluotės kontrolės spe-
cialistų grupė balandžio 27–29 d. lan-
kysis Lietuvos kariuomenės motori-
zuotoje pėstininkų brigadoje ,,Gele-
žinis Vilkas”, įsikūrusioje Rukloje,
Jonavos rajone.

Tai bus pirmasis šiais metais Ru-
sijos ginkluotės kontrolės specialistų
vertinimo apsilankymas Lietuvoje.
Šis ir panašūs apsilankymai rengiami
pagal 1999 m. Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos šalių

pasirašytą Vienos dokumentą, kuris
įpareigoja šalis kasmet pateikti infor-
maciją apie savo karines pajėgas, gy-
nybinių pajėgumų vystymo planus ir
karinį biudžetą, iš anksto pranešti
apie planuojamą karinę veiklą.

Balandžio 27–29 d. Lietuvos ka-
riuomenės ginkluotės kontrolės spe-
cialistai lankysis Švedijoje, kur kartu
su kolegomis iš Švedijos bei Estijos
atliks mokomąjį apžvalginį skrydį.

Tokius mokomuosius apžvalgi-
nius skrydžius numato Atviros oro
erdvės sutartis, pasirašyta 1992 m.
Helsinkyje. Sutartis, kuria siekiama
didinti pasitikėjimą ir tarpusavio su-
pratimą tarp ją pasirašiusių šalių,
Lietuvoje įsigaliojo 2005 m. liepą.

Çernobylis: nelaimès pamiršti negalima

Strasbùro teismas apkrautas lietuviû skundais

Elektros kabelis jungs Švedijâ ir Lietuvâ
Atkelta iš 1 psl.

svarbiausia yra Baltijos šalių rinkų
integracija.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos
premjerai taip pat sutarė, kad vėliau-
siai iki 2013 m. pagal Šiaurės šalių
elektros rinkos ,,Nordpool” modelį
turi būti sukurta atvira ir skaidri
bendra Baltijos šalių elektros rinka.

,,Elektros rinką reikia pradėti
kurti nedelsiant, turi būti padėtas
taškas energetikos monopolijų vyra-
vimui. Mums Lietuvoje reikia nedel-
siant imtis tikrų, o ne popierinių
veiksmų kuriant elektros rinką. Šia
prasme mes jau atsiliekame nuo Lat-
vijos, kuri jau gerokai toliau pažengė.
Laisva elektros rinka reiškia, kad
veiks konkurencija, visi vartotojai tu-
rės galimybę pasirinkti elektros tie-
kėją, o ne pirkti elektrą iš vieno tie-
kėjo kaip yra dabar. Kaip rodo Šiau-
rės valstybių patirtis, tai visų pirma
bus naudinga elektros vartotojui, nes
konkurencija sumažins elektros kai-
nas”, – sakė A. Kubilius.

Tikimasi, kad per kelerius metus
sukurta bendra rinka ilgainiui bus
įjungta ir į Šiaurės šalių elektros rinką.

Anot A. Piebalgs, Europos Par-
lamentui ir Tarybai pritarus eko-no-
mikos gaivinimo veiksmų planui, ES
bus pasirengusi šiam projektui skirti
didelę finansinę paramą, kuri siekia
175 mln. eurų (604 mln. litų). Pa-
reiškime teigiama, kad šios lėšos bus
panaudotos ne tik elektros jungties
statybai, bet ir perdavimo tinklų stip-
rinimui Latvijos vakaruose.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos
premjerų A. Kubiliaus, Valdžio
Dombrovskio ir Andrus Ansip pareiš-
kime taip pat pabrėžiama būtinybė
paremti parengiamuosius darbus Lie-
tuvos ir Lenkijos elektros jungties
tiesimui ir tęsti bendradarbiavimą
įgyvendinant naujos atominės elekt-
rinės Lietuvoje projektą.

Sutarta, kad iki liepos 15 d. bus
pateikta bendra paraiška dėl ES lėšų
panaudojimo, o šią vasarą bus atlik-
tas jūros dugno tyrimas. Numatoma,
kad elektros jungtis į Švediją gali būti
nutiesta per 4–5 metus.

Konferencijoje Vilniuje taip pat
buvo aptarti Lietuvos-Lenkijos elekt-
ros tilto, naujos atominės elektrinės
projekto įgyvendinimo ir kiti svarbūs

Kaune bus pašventinta nauja bažnyçia

Vilnius, balandžio 27 d. (ELTA)
– Balandžio 26 d. pamiėtos 23-iosios
Černobylio atominės elektrinės ava-
rijos metinės. Ši nelaimė tiesiogiai
paveikė ne tik Ukrainą, Baltarusiją,
Rusiją ir kitas aplinkines valstybes,
bet ir Lietuvą.

1986 m. balandžio 26-osios naktį
Ukrainos Černobylio atominės elekt-
rinės ketvirtajame bloke įvyko didžiau-
sia branduolinė avarija pasaulyje.
Sprogimo metu į atmosferą buvo iš-
mesta 190 tonų radioaktyvių medžia-
gų. Aštuonios iš 140 tonų reaktoriaus
radioaktyviojo kuro pateko į orą. Dėl
kilusio gaisro, kuris tęsėsi beveik 2
savaites, kitos pavojingos medžiagos
iš reaktoriaus ir toliau sklido į aplin-
ką. Žmonės Černobylyje patyrė 90
kartų didesnę radiacinę spinduliuotę
negu sprogus atominei bombai
Hirosimoje.

Oficialiais duomenimis, žuvo 56

žmonės, avarijos metu iš miesto ir
apylinkių buvo iškeldinta apie 130
tūkst. gyventojų. Dabar reaktorius
yra užbetonuotas sarkofage, tačiau
Černobylio zona išlieka viena iš pačių
radioaktyviausių vietų visoje Žemėje.
Apsaugos zona aplink Černobylio
elektrinę yra 30 km spinduliu.

Įvairiais skaičiavimais, dėl prie-
žasčių, susijusių su nelaime, žuvo 10
tūkst. žmonių, dar 3,5 mln. susirgo.
Dėl radiacijos skydliaukės vėžys pa-
dažnėjo dešimčia kartų.

1986 m. iš Lietuvos per prievartą
buvo vežami žmonės Černobylio ato-
minės elektrinės avarijos tvarkymo
darbams atlikti. Šią misiją atliko 7
tūkst. sveikų Lietuvos vyrų, iš kurių
daugiau kaip 800 jau mirė.

Vadinamieji černobyliečiai net 6
kartus dažniau serga onkologinėmis,
endokrininėmis, širdies ligomis nei
avarijos vietoje nebuvę žmonės.

Vilnius, balandžio 27 d. (Bernar-
dinai.lt) – Sekmadienio rytą popie-
žius Benediktas XVI Šv. Petro aikštė-
je vadovavo iškilmingoms šv. Mi-
šioms, kurių metu buvo paskelbti 5
nauji šventieji – 2 italai kunigai, ku-
rių vienas gyveno XIV, kitas – XIX
amžiuje, XIV a. portugalas vienuolis ir
du XIX a. gyvenusios italės vienuolės.

,,Prisikėlusio Kristaus veido švie-
sa visų pirma atsispindi penkiuose
palaimintuosiuose, kurie šiandien
įrašomi į Bažnyčios šventųjų knygą.

Tai Arkangelas Tadini, Bernardas
Tolomei, Nunas Alvares, Gertrūda
Comensoli ir Kotryna Volpicelli. Šių
penkių naujų šventųjų dvasinės bio-
grafijos mums liudija, kaip giliai
Kristaus prisikėlimas paliečia žmo-
gaus širdį, kaip jis vadovauja visai iš-
ganymo istorijai. Dėl to ir visa Baž-
nyčia, ypač dabartiniu Velykų litur-
giniu laikotarpiu, ragina mus neiš-
leisti iš akių prisikėlusio Viešpaties,
kuris yra su mumis Eucharistijos
sakramente”, – kalbėjo popiežius.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Balandžio 25–26 d. lietuviškas žodis ir dainos skambėjo Įsrutyje (Černiachovske,
Kaliningrado sritis), kur vyko Lietuvių kultūros dienos, skirtos Lietuvos vardo tūks-
tantmečiui paminėti.                                                                     URM nuotr.

Atkelta iš 1 psl.       demokratų
vadovas taip pat raginamas prisiimti
atsakomybę už ,,naktinės” mokesčių
pertvarkos neigiamas pasekmes, ,,po
kurios Lietuvoje nebesurenkami mo-
kesčiai, valstybės biudžeto išlaidos
dar mažinamos apie 3,3 mlrd. litų, o
birželį, kaip numatoma – 1,5–2 mlrd.
litų, mokestinė našta dar labiau žlug-
do smulkųjį ir vidutinį verslą”.

,,Kodėl Vyriausybė nepagrįstai
vengia priimti sprendimą skolintis iš
Tarptautinio valiutos fondo?” – klau-
siama interpeliacijos projekte.

Socialdemokratai pirmadienį
opozicinėms ,,Tvarkos ir teisingu-
mo”, Darbo partijos frakcijoms ir
Mišriai Seimo narių grupei pateikė
interpeliacijos finansų ministrui A.
Šemetai tekstą.
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MASKVA
Rusija nepriims NATO kvietimo

atsiųsti savo stebėtojus į Gruzijoje
vyksiančias organizacijos karines
pratybas, kurias Maskva pavadino
,,žalingomis”, pareiškė Rusijos už-
sienio reikalų ministras Sergej Lav-
rov. Praeitą savaitę NATO pakvietė
Rusiją atsiųsti stebėtojus į šias praty-
bas, siekdama sumažinti Maskvos
susirūpinimą dėl tokių pratybų.
NATO pajėgų pratybos vyks nuo ge-
gužės 6 iki birželio 1 d. karių moky-
mo centre, esančiame už 20 km į ry-
tus nuo Gruzijos sostinės.

KOLOMBAS
Šri Lankos tamilų ,,tigrai”

niekada nepasiduos ir kovos tol, kol
bus patenkinti jų ,,teisėti reikalavi-
mai”, telefonu AFP sakė sukilėlių
atstovas S. Puleethevan. Pasak atsto-
vo, po to, kai vyriausybė atmetė par-
tizanų pasiūlymą dėl ugnies nu-
traukimo, – ,,Tamil-Ilamo” išvadavi-
mo ,,tigrų” (TIIT) ir saugumo pajėgų
kovos tęsiasi. Tamilų ,,tigrai” nuo
1972 m. kovojo už nepriklausomą ta-
milų valstybę Šri Lankos šiaurėje ir
rytuose.

WASHINGTON, DC
JAV prezidento B. Obama ad-

ministracija tikisi atnaujinti ben-
dravimą su Kuba po 50 metų truku-
sių priešiškų santykių, pranešė
Jungtinių Valstijų žiniasklaida. JAV
Valstybės departamentas planuoja
surengti ,,neformalius susitikimus”
Jungtinėse Valstijose su Kubos diplo-
matais, ,,siekiant nustatyti, ar abiejų
šalių vyriausybės gali pradėti ofi-
cialias derybas įvairiais klausimais”,
rašo dienraštis ,,The New York Ti-
mes”.

HAMPTON
Buvęs JAV Hampton University

studentas, apsiginklavęs trimis šau-
namaisiais ginklais, sekmadienio ry-
tą įsibrovė į savo buvusį bendrabutį
paskui picų išvežiotoją, pašovė jį ir
bendrabučio budėtoją, o vėliau nu-
kreipė ginklą į save, pranešė univer-
siteto pareigūnai. Pasak jų, visi trys
asmenys liko gyvi. Iš New York kilu-
sio 18-mečio buvusio studento auko-
mis tapo 62 ir 43 metų amžiaus as-
menys.

Pasaulio naujienos

Kremlius nušalino 
karinès žvalgybos vadâ

JAV valstybès sekretorè lankosi
Irake ir Libane TBILISIS

Protestuotojai Gruzijoje sekma-
dienį toliau reikalavo, kad atsistaty-
dintų šalies prezidentas Michail
Saakašvili, taip pat pažadėjo stengtis
trikdyti jo veiklą. Apie 2 tūkst. pro-
testuotojų susirinko prie parlamento
pastato, tęsdami demonstracijas, ku-
rios prasidėjo balandžio 9 d. Opozi-
cijos vadovai žadėjo miniai tęsti ,,pre-
zidento medžioklę” ir neleisti M.
Saakašvili keliauti po sostinę bei
rengti susitikimus. Demonstrantai
taip pat apgulė prezidento rezidenci-
ją ir nacionalinės televizijos studi-
jas. 

KIJEVAS
Ukraina sekmadienį pagerbė

lygiai prieš 23 metus įvykusios Čer-
nobylio nelaimės – didžiausios pa-
saulio branduolinės avarijos – aukas.
Ši nelaimė įvyko 1986 m. balandžio
26 d., kai sprogo vienas elektrinės
reaktorius ir radioaktyviomis me-
džiagomis buvo užteršta didžiulė te-
ritorija Ukrainoje, Rusijoje ir Balta-
rusijoje, o radioaktyvių medžiagų de-
besis nuslinko ir virš kitų Europos
dalių. Jungtinių Tautų (JT) duome-
nimis, avarijos aukų buvo 4 tūkst.,
bet nevyriausybinės organizacijos šį
skaičių užginčijo. Po avarijos pas-
kubomis supiltą betoninį sarkofagą
turi uždengti naujas plieninis sarko-
fagas.

REIKJAVIKAS
Islandijos laikinoji kairiųjų vy-

riausybė šeštadienį didžiule persvara
laimėjo pirmalaikius visuotinius rin-
kimus, nes rinkėjai nubaudė konser-
vatorių partiją, kurią kaltina dėl ša-
lies ekonomikos žlugimu prieš 7 mė-
nesius. Proeuropietiška Socialdemok-
ratų partija, kuriai vadovauja prem-
jerė Johanna Sigurdardottir, laimėjo
29,8 proc. balsų. Anksčiau kairieji
niekada nebuvo pasiekę tokio rezul-
tato. Konservatyvi Nepriklausomy-
bės partija, kuri valdė 18 metų, su-
rinko vos 23,7 proc. balsų, pasirody-
dama prasčiausiai per visą savo is-
toriją.  J. Sigurdardottir tvirtai remia
greitą Islandijos įstojimą į Europos
Sąjungą (ES) ir euro įsivedimą. 

EUROPA

AZIJA

JAV

Vilnius, balandžio 27 d. (BNS/
„Lietuvos žinios”) – Rusijos preziden-
tas Dmitrij Medvedev, sumanęs
įvykdyti armijos pertvarką, užsimojo
ir prieš įtakingus generolus – netikė-
tai ir be oficialių paaiškinimų nuša-
lintas Rusijos karinės žvalgybos va-
dovas.

Rusijos prezidentas atleido įta-
kingos šalies karinės žvalgybos GRU
vadovą – generolas Valentin Kora-
belnikov pakeistas generolu leitenan-
tu Aleksandr Šliachturov. Tokį dek-
retą D. Medvedev pasirašė penkta-
dienį, tačiau oficialiai nepateiktas
joks tokio žingsnio paaiškinimas.

63 metų generolas V. Korabelni-
kov 12 m. vadovavo svarbiausiai Ru-
sijos žvalgybos tarnybai. GRU yra
didžiausia Rusijos žvalgybos tarnyba.
Manoma, kad užsienio šalyse ji turi 6
kartus daugiau agentų negu Rusijos
užsienio žvalgybos tarnyba (SVR),
viena iš sovietinio KGB paveldėtojų.

Generolo atleidimas dar kartą
atkreipia dėmesį į įtemptus Krem-
liaus santykius su kai kuriais įtakin-
gais generolais. Užsienio apžval-
gininkai suskato teigti, kad tai – vie-
nas svarbiausių D. Medvedev spren-
dimų nuo to laiko, kai jis beveik prieš
metus buvo prisaikdintas. Be to, šis

sprendimas verčia manyti, kad prezi-
dentas D. Medvedev, iki šiol dažnai
laikytas tik savo pirmtako ir dabar-
tinio premjero Vladimir Putin še-
šėliu, rimtai ketina įvykdyti Rusijos
ginkluotųjų pajėgų pertvarką nepai-
sydamas net aukščiausiosios armijos
vadovybės pasipriešinimo, o tie, kurie
stoja pertvarkai skersai kelio, tegul
tai ir karinės žvalgybos vadovas,
rizikuoja būti nušluoti.

Pasak apžvalgininkų, V. Korabel-
nikov buvo vienas aršiausių planuo-
jamos pertvarkos priešininkų. Pert-
varka numato, kad Rusijos armija
sumažės nuo 1,3 mln. karių iki 1 mln.
Labiausiai bus sumažintas karininkų
korpusas: vietas gali prarasti iki 200
tūkst. karininkų, tarp jų ir nemažai
generolų. Kai kurie jų jau neteko pa-
reigų. 

Naujasis GRU šefas generolas A.
Šliachturov buvo vienas V. Korabel-
nikov pavaduotojų. Jis laikomas su-
kalbamesniu žmogumi, galinčiu ne-
prieštarauti pertvarkoms, kurias stu-
mia gynybos ministras Anatolij
Serdiukov. Nors prezidentas D. Med-
vedev tikina, kad armijos pertvarka
tikrai bus vykdoma, kol kas jos ter-
minai nėra aiškūs. Rusiją apėmusi
ekonomikos krizė, milijonai žmonių
jau neteko darbo. Kai kurie karinin-
kai sako, kad pertvarka tėra trum-
paregiškas taupymas, pakenksiantis
šalies nacionaliniam saugumui.

Bagdadas, balandžio 25 d.
(AFP/BNS) – JAV valstybės sekretorė
Hillary Clinton lankėsi Bagdade, ku-
riame susitiko su aukštais JAV karo
pareigūnais. Ji aptarė trapią saugu-
mo padėtį su Irako vadovais, kai šalį
užplūdo smurto banga, nusinešusi
daugiau kaip 250 gyvybių, likus
devynioms savaitėms iki planuojamo
JAV karių išvedimo iš Irako miestų.

JAV valstybės sekretorė lanky-
damasi Bagdade patikino apie JAV
tolesnį ryžtą remti Iraką ir jo žmo-
nes. JAV kariai turėtų pasitraukti iš
didžiųjų Irako miestų iki birželio
pabaigos, kaip pažymėta susitarime,
kurį pernai lapkritį pasirašė Wa-
shington ir Bagdadas.  

JAV valstybės sekretorė H. Clin-
ton pirmadienį su oficialiu vizitu
atvyko į Libaną. Čia ji susitiko su
šalies vadovu Michel Suleiman. Ji
taip pat aplankė buvusio Libano mi-
nistro pirmininko Rafik Hariri kapą,
kuris žuvo per bombos sprogimą
2005 m. Tai daug apkeliavusios H.
Clinton pirmasis vizitas į šią Arti-
mųjų Rytų valstybę. 

Libaną H. Clinton lanko jautriu
jam metu. Šių metų birželį šalyje
turėtų įvykti parlamento rinkimai ir
daugelis baiminasi Sirijos ir tokių jos
sąjungininkių kaip „Hezbollah” sug-
rįžimo. JAV administracija jau spėjo
išreikšti susirūpinimą augančia tero-
ristinės grupuotės „Hezbollah” įtaka,
tačiau pripažino į rinkimus nesiki-
šianti.

Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev

Nušalintas Rusijos karinės žvalgybos
vadovas V. Korabelnikov

JAV valstybės sekretorė H. Clinton susi-
tiko su Libano prezidentu Michel Sulei-
man.                           SCANPIX nuotr.



8                       DRAUGAS, 2009 m. balandžio 28 d., antradienis

LYDI ŠVENTADIENIS
3 Velykų sekmadienis

KAIP PAKYLAMA 
IŠ TAMSOS

Sugrįžę iš Emauso, mokiniai pa-
pasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir
kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė
duoną. Jiems apie tai besikalbant,
pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo:
„Ramybė jums!”

Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi
matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip
išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta
dvejonės? Pasižiūrėkite į mano
rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Pa-
lieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi
neturi kūno nei kaulų, kaip matote
mane turint”. Tai taręs, jis parodė
jiems rankas ir kojas.

Jiems iš džiaugsmo vis dar ne-
tikint ir stebintis, Jėzus paklausė:
„Ar neturite čia ko nors valgyti?” Jie
padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis
paėmė ir valgė jų akyse.

Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne
tokie buvo mano žodžiai, kuriuos
jums kalbėjau dar būdamas su jumis:
turi išsipildyti visa, kas parašyta apie
mane Mozės Įstatyme, Pranašų kny-
gose ir Psalmėse?” Tuomet jis atvėrė
jiems protą, kad jie suprastų Raštus,
ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas
kentės ir trečią dieną prisikels iš
numirusių ir, pradedant nuo Jeru-
zalės, jo vardu visoms tautoms bus
skelbiama, kad atsiverstų ir gautų
nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių
dalykų liudytojai”. (Lk 24, 35-48)

Trečiojo Velykų sekmadienio
Evangelijos tekstas mums perteikia
vieną iš daugelių Prisikėlusiojo pa-
sirodymų. Emauso mokiniai ką tik
sugrįžo į Jeruzalę ir pasakoja savo
draugams, kas jiems atsitiko kelyje,
kai pats Jėzus atsirado tarp jų, tar-
damas: „Ramybė jums!” Mokinių
jausmai gana permainingi: iš pradžių
išgąstis, lyg matytų kažkokią dvasią,
po to nuostaba, netikėjimas, ir paga-
liau – džiaugsmas.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo keista,
kad netikėjimas ir džiaugsmas čia
atsiranda greta: „Jiems iš džiaugsmo
vis dar netikint ir stebintis.” Tai lyg
tikėjimas, kuris nežino, kaip tai su-
vokti; panašiai yra sakoma: per daug
nuostabu, kad tai būtų tiesa! No-
rėdamas juos įtikinti, Jėzus prašo ko
nors valgyti, nes valgymas kartu la-
bai dažnai sukuria pasitikėjimą ir
bendrystę.

Prisikėlimas nėra tik didingas
stebuklas. Prisikėlimas yra kažkas
daugiau. Tai – naujas pasaulis, į jį
įžengiama su tikėjimu, kurį lydi
nuostaba ir džiaugsmas. Kristaus
prisikėlimas yra naujas sukūrimas.
Neužtenka tik tikėti, jog Kristus
prisikėlė, reikia pažinti ir patirti „jo
prisikėlimo galybę” (Fil 3, 10).

Šį Velykų pažinimą ypač giliai
suvokia mūsų broliai ir seserys or-
todoksai iš Rytų Bažnyčios. Jiems
Kristaus prisikėlimas yra viskas.
Velykų laike, susitikę vienas kitą, jie
sveikinasi, sakydami: „Kristus pri-
sikėlė!”, o į tai atsakoma: „Iš tiesų
prisikėlė!”

Šis velykinis potyris yra taip
įsišaknijęs tautoje, jog pasakojamas
įvykis, nutikęs pirmaisiais bolševikų
revoliucijos metais: „Buvo suorga-
nizuota vieša diskusija apie Kristaus

prisikėlimą. Pirmasis kalbėjo ateis-
tas, sugriaudamas, kaip jam atrodė,
galutinai ir visiems laikams krikš-
čionių tikėjimą į Prisikėlimą. Jam
nulipus, ant pakylos pakilo ortodoksų
kunigas, kuris turėjo tarti apsigyni-
mo kalbą. Popas pažvelgė į minią ir
paprasčiausiai ištarė: ‘Kristus prisi-
kėlė!’. Visi kartu choru atsakė: ‘Iš
tiesų prisikėlė!’. Ir kunigas tyloje nu-
lipo nuo pakylos.”

Tai, kas sutrukdė komunistiniam
režimui išguiti tikėjimą iš žmonių
širdžių, buvo būtent Velykos. Socia-
listinėje Rumunijoje diktatorius N.
Čaušesku († 1989) nušlavė viską, ta-
čiau neišdrįso paliesti velykinių
apeigų ir tradicijų, nes žinojo, kad
bus patirtas skaudus pralaimėjimas
dar užmojo pradžioje.

Pasauliui reikia ne tiek tikėti
Kristaus prisikėlimu, kiek juo gyven-
ti, jį patirti. Tai yra įmanoma, nes su
Kristumi esame prisikėlę ir mes, jei
dar ne kūnu, tai bent širdimi: „Die-
vas, apstus gailestingumo, savo di-
džia meile, kuria mus pamilo, mus,
mirusius nusikaltimais, prikėlė gy-
venti su Kristumi” (Ef 2, 4-5). Rytų
Bažnyčios dvasingumas taip pat
mums gali padėti tai geriau suprasti.

Pirmiausiai prisiminkime, kad
Vakaruose Kristaus prisikėlimas
vaizduojamas kitaip, negu Rytuose.
Pavyzdžiui, žymiajame Piero della
Francesco († 1492) meno kūrinyje
„Prisikėlimas” Jėzus išeina iš kapo,
iškėlęs kryžių kaip pergalės vėliavą.
Jo veidas įkvėptas ypatingo tvirtumo
ir saugumo. Tačiau jo pergalė yra
prieš išorinius, žemiškus priešus.
Valdžios autoritetai užantspaudavo jo
kapą ir paskyrė sargybą, o štai dabar
– antspaudai perlaužti, sargybiniai
miega. Žmonės čia vaizduojami kaip
pasyvūs ir nejudantys liudytojai, ne-
dalyvaujantys Prisikėlimo įvykyje.

Rytų velykinėse ikonose veiks-
mas yra visiškai priešingas. Prisikė-
limas vyksta ne po atviru dangumi,
bet po žeme. Jėzus prisikeldamas ne-
pakyla, bet nusileidžia į mirusiųjų
pasaulį. Jo drabužis yra šviesa, nes
Dievas yra šviesa. Kristus sutinka
Adomą ir Ievą bei visus mirties nak-
tyje laukiančius žmones.

Per savo mirtį jis paima Adomą,
paima laukiančius žmones už rankos
ir veda juos į šviesą. Jėzus užlipa ant
pragaro vartų, kuriuos jis pats ką tik
atvėrė ir sugriovė. Žemutinėje iko-
nos dalyje, tamsoje, blaškosi piktosios
dvasios, nes du Viešpaties angelai
amžinai supančioja Šėtoną. Kristaus
pergalė yra ne tiek prieš regimus
priešus, kiek prieš neregimus, kurie
yra daug baisesni: mirtis, tamsa, liū-
desys, demonai.

Mes pasijuntame įtraukti į šį
paveikslą. Ikona yra lyg atviras lan-
gas į neregimybę. Kristaus prisikėli-
mas yra taip pat mūsų prisikėlimas.
Kiekvienas vyras, žvelgdamas į šią
nuostabią Prisikėlimo ikoną, yra
kviečiamas susitapatinti su Adomu, o
kiekviena moteris – su Ieva, ir ištiesti
savo ranką, kad leistųsi Kristaus
pagaunami ir iškeliami iš tamsos. 

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Jaunimo centro aukotojų sąrašas už 2008 metus
$15,000 Lietuvių Fondas.
$1,130 Nelė Paulauskaitė.

$1,000 Jim ir  Gražina Liautaud; dr. Mindaugas ir dr. Austė  Vygantai.
$710 Irena Kriaučeliūnas.
$320 Margarita ir Vaclovas Momkai.
$310 Zota Mickevičius.
$300 Nemira Šumskienė.
$250 Stefa Šidlauskas.
$210 Stasė Bacevičius.
$200 Donatas Januta; Tauragės klubas; „Aušros/Karnavės” tuntas;

„Lituanicos” tuntas.
$190 Viktoras ir Milda Šatai; Rūta ir Jonas Spurgis.
$165 Vytautas Janulaitis.
$160 Zita Baltramonas; Rūta ir Viktoras Jautokai.
$150 Viktorija ir Antanas  Valavičiai.
$130 Albina  Ramanauskas.
$125 Čikagos Moterų klubas.
$120 Julius Matonis.
$110 Halina Bagdonienė; Algis Čepėnas; dr. Jonas  Dainauskas; Daila ir

Juozas Liubinskai; Viktoria Karaitis; Algis Regis.
$100 Dalia ir Jurgis Anysai; Jonas ir Genė Miglinai; Roma ir Saulius

Kupriai; Janina Marks; Vija ir dr. Algis Pauliai; Marija  Remienė; Stefa Šid-
lauskas; prel. Ignas Urbonas; Šarūnas ir Audronė Užgiriai; Jūratė ir Jonas
Variakojai; Jonas ir Genė Miglinai; Vytautas Januškis; Vainutis  Vaitkevičius;
Ada Sutkus; Jonas Miglinas; Cicero Šv. Antano parapijos kavinė.

$85 Elegijus Kaminskas.
$80 Anelė ir Edvardas Pociai.
$70 Brighton Park apylinkė; Stasė Sakavičienė.
$65 Aldona Underienė.
$60 Cicero Lietuvių medžiotojų klubas; Janina Miknaitis; Zita

Baltramonas; Elena Cizinauskas.
$50 Apolonia Andrašiūnas; Bruno Andriukaitis; Palmira Janušonis;

Elena Jasaitienė; dr. Petras Vytenis Kisielius, Jr.; Birutė Kozica; Jonas
Kučėnas; Vytas Kupcikevičius;  Elena Lapėnas; Juozas Mikulis; Ted Mitkus;
Emilija ir Antanas Paužuoliai; Ramunė Kubilius; Petras Dirda; Halina
Bagdonas; Palmira Janušonis; Juozė Ivašauskienė; Henrikas Laucius; Van
Domanskis; Juozas Polikaitis; dr. Vidmantas Raišys; Thom Rapšys; Jonas
Rimkūnas; Aušrelė Sakalaitė; dr. Rimvydas Sidrys; Enata Skrupskelis;
Aldona Šmulkštys.

$45 Nijolė Kaveckienė.
$40 Stasys Bikulčius; Marytė Černiūtė; Ramunė Kubilius; Petras Šum-

skis; Arvydas Tamulis; Aldona Kaminskas.
$35 Silvija Aleksiūnas; Liucija  Berzinskas; Karolina Bružas; Gediminas

Damašius; Kęstutis Ječius; Aušra ir Algirdas Sauliai; Marytė Utz; Irena
Juškus;  A. Urbutis; Valeria  Wolff; Kęstas Keblys; Raymond Korzonas.

$30 Alfonsas Alkas; Ina Bertulytė-Bray; Falin Butėnas; Joana Danile-
vičienė; Anelė ir Jonas Gumbelevičius; dr. Birutė Kasakaitis; Vilija Manning;
Vytas Markevičius; Petras Meilus; Stasė Petersonienė; Julija Smilgienė;
Kostas Stankus; Feliksas Lukauskas; Vita Neverauskas; Mečys Mikutaitis;
Vaclovas Jakoviskas; S. Tylienė-Šlutas.

$25 Vytautas Bandziulis; Juozas Baužys; dr. Vytautas Bieliauskas; dr.
Nijolė Bražėnas; Sofija ir  Stasys Džiugai; Anna Jonas; Gražina Kenter; Asta
ir Vaclovas Kleizai; Panevėžiečių klubas; Juozas Končius; dr. Romualdas
Kriaučiūnas; Marija Kriaučiūnas;  Aleksas Lauraitis; Virginija Mačiulis; dr.
Jonas  Račkauskas; Luis  Stankaitis; Narimantas Udrys; Dana ir Jurgis Vi-
džiūnas; Juozas Vizgirda; Birutė Kasperavičius; Ana Jonas; dr. Algis Nor-
vilas; Darius Polikaitis;  Danguolė Griganavičius; Halina Moliejienė; A. Ka-
minskas; Jeronimas Gaižutis; Brighton Park apylinkė; Salomėja Daulys;
kun. A. Babonas;  Algirdas Bielskus; Vito Val; E. Wasilewski.

$20 Genovaitė Ankus; Juozas Vilča;  Daiva ir Arvydas Barzdukai; Genė
Juodikis; Sofija Jelionienė; Julius Butkus; dr. Janina Jakševičienė;  Birutė ir
Juozas Briedžiai; Agnes  Bigelis; Jonas Pleirys; Violeta Bareikienė;  Birutė
Pockienė; Angelė Cetkauskas;  Viktorija Pikelelis; Povilas  Daukša; Bronius
Paliulis; dr. Arnold  Grušnys; Kazys Razma; Virginia ir Zigmas Grybinai; Bi-
rutė Razminas; Jonas Martinkus; dr. Tomas Remeikis; Manigirdas Mote-
kaitis; Kazė Ratnikas; Janina ir Ramojus Mozoliauskai; Gabrielė Ročkus;
Genė Kaufmanas; Teodoras Rudaitis; Jonas Kasis; Jovita Strikas; Jonas
Kasčiukas; Rugilė Šlapkauskas; Birutė Lintakas; Jūratė ir Jonas Tamulai-
čiai; Henrikas Laucius; kun. Kęstutis Trimakas; Jadvyga ir Jonas Laba-
nauskai; Conie Venckus; Birutė Zaksas; Emilija Vengianskas; Algis Dami-
jonaitis; Birutė Podienė;  Vytautas Musonis; Ray Norvaišas; Irena Paliulis;
Salomėja Daulys; Dajana Jucas; Vytautas Graužinis; Petras Petrutis; R. Dau-
kus; Vladas Sinkus; Jonas Krutulis; Nijolė Remeikis; Alex Vitkus; Ona Ra-
mienė;  Elvyra Narutis; Elena Lapėnas; John Zaksas; Eugenia Kolupaila;
Dalilė Polikaitis; Julius Matonis;  Aldona Kavaliūnas.

$15 Larisa ir Aleksas Jankūnai; Irena ir Eugene Slavinskai; Antanas
Skridulis; Eugenijus; Vyt. Jonaitis; Vanda Maliukas; Genovaitė Karsokas;
Edward Biskis; Stasė Ilginis.

$10 Dr. Petras Jokubka; Viktorija Remeikis; Laima Jurkūnas; dr. Anta-
nas Razma; Antanas Tuskenis; Andrius Rasutis;  Petras  Aleksas Tamku-
tonis; Vida Kašuba; Joseph Noreika; Robert Vitas; Pranas Visvydas; Regina
Petrutis; S. Miliauskas; Dalia Butėnas; Vytautas Radžius; Eugenia Barškėtis;
Dana Bazis; Kęstutis  Girdvainis; Rimvydas Miliūnas; Vacys Laniauskas; P.
Aleksa; Tamulaitienė; Romualdas Kašuba; Julia Vailokaitis; dr. Joseph Kal-
vaitis; Aldona Brazis ir Vilius Zalpys; Petras Kliorys; Birutė ir Vytautas Za-
latoriai; Kazė Kuraitis; Sofija Zukas; Vincas Lukas; Aleksas Smilga; Viktoras
Motušis; Nijolė Stelmokas; Jonas Mockaitis; Stefa Simonaitis; Vaclovas
Mažeika; Marija Neniskis; Nijolė Pupius; Irena Norbut; Zenonas Prusas;
Bronė Navickas; Vladas Plepys; Jone Bobinas; Emilija Pakštienė; Kęstutis
Bileris; Eva Paulauskas; Aldona Brazis; Ema Petraitis; Leontina Dargis,
Kazys Daulys; W. Matiukas; Stasė Mikelevičius;  E. Cizinauskas; Teresė Ge-
čys; Eugenija Budelskis; Roma Čepulis; Kristina Jautokas; Dana J. Bazis.

Jaunimo centro vadovybė nuoširdžiai dėkoja visiems mecenatams bei
rėmėjams ir ypatingai Lietuvių Fondui už finansinę paramą, kuri yra centrui
labai reikalinga.



DRAUGAS, 2009 m. balandžio 28 d., antradienis                      9

DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 9

Vėliau kūrė propagandinius fil-
mus ,,Tarybų Lietuva”.

Kai aš, grįžęs iš Kolymos, visur
ieškojau darbo, kreipiausi ir pas bu-
vusį bendradarbį. Tada ,,draugas”
Starošas taip man atsakė: ,,Mes to-
kių, kaip tu, nepriimam!”

Neilgai man teko dirbti ,,švieso-
raštyje”, nes motina, sužinojusi, jog
man pastoviai tenka būti drėgnose,
nevėdinamose patalpose, išsigando,
kad tai gali labai pakenkti mano svei-
katai. Mat po ankstyvos tėvelio mir-
ties nuo džiovos mama pergyveno ir
dėl mūsų – vaikų sveikatos. Todėl
greitai išrūpino rekomendaciją į
kitokį darbą.

4. AMLIT’e

Mama pažinojo pulkininką Gri-
galiūną, kuris, išėjęs į atsargą, dirbo
,,Amerikos lietuvių akcinės ben-
drovės” buhalterijoje. Jis mane ir re-
komendavo į naują darbą. Plk. Gri-
galiūnas, kaip geras mūsų šeimos
draugas, daug prisidėjo prie to, kad
mama susitaikytų su mintimi, jog
mums visiems bus žymiai lengviau,
kai aš ne mokslu, o darbu prisidėsiu
prie skurdaus šeimos biudžeto. Be to,
tik su jo tėvišku pritarimu ir aš pats
ryžausi tam žingsniui.

Bendrovės direktorius buvo ne-
eilinė asmenybė. Irgi buvęs kariškis,
artilerijos generolas, savanoris-kūrė-
jas, dviejų Vyties kryžių su kardais
kavalierius Motiejus Pečiulionis
(1888–1960). Jis vienintelis iš Lietu-
vos generolų išvengęs suėmimo ne-
pabėgo į Vakarus, o išėjo į mišką va-
dovauti partizaniniam judėjimui, iš
kur greit pasitraukė į ,,atsargą” – pie-
menauti. Bet šiose pareigose ilgai ne-
užsibuvo, nes 1945 metais išvyko ,,stu-
dijuoti” į ,,Vorkutos mokslų akademi-
ją”, iš kurios sugrįžo iškankintas ir
netrukus mirė. Be šių, AMLIT’o ad-
ministracijoje darbavosi ir daug dau-
giau atsargos karininkų, kurių liki-
mai turbūt susiklostė panašiai.

Mane priėmė dirbti mokiniu
automotoristu pas meistrą Birulį.
Dabar jau pats uždirbau pinigų ir,
atsimenu, iš provincijos (Kamajų
miestelio) atvykus mano pusbroliams
,,Tučiui” ir ,,Mučiui” (abu vėliau at-
sidūrė Sibire), galėjau jiems laisvai
nupirkti po bananą (už 2 litus)! Bi-
rulio mokiniu dirbau pusę metų.
Teko krapštytis prie dyzelinių varik-
lių: pradžioje plaudavau variklio de-
tales, vėliau patikėdavo ir sudėtin-
gesnį darbą – išmontuodavau ir su-
montuodavau variklius. Mano meis-
tras buvo gan geras savo srities spe-
cialistas, bet turėjo vieną nedidelį
trūkumą – mėgdavo dažnai išgerti.
Gan tankiai, davęs reikiamus nuro-
dymus, kaip ir kokius darbus turiu
atlikti, jis palikdavo mane vieną ir
dingdavo valandai, kitai. Grįždavo
jau su alkoholio kvapeliu. Vėliau suži-
nojau, kad jis savo rūbų spintelėje
turėdavo degtinės, kuria ir vaišinda-
vosi su kitais meistrais. O tie daž-
nokai užsukdavo pas jį iš kitų cechų-
barų. Bet savo darbą jis visuomet
atlikdavo sąžiningai ir gerai, kaip
man tuomet atrodydavo. Ir AMLIT’o
administracija jį gerbdavo kaip labai
gerą specialistą, pasitikėjo ir nelabai
kontroliavo jo darbinės veiklos. Nors
pačioje bendrovėje drausmė ir tvarka
buvo ypatinga, ir visi darbininkai

savo darbo vietas labai brangino.
Vyriausiu dirbtuvių meistru bu-

vo neaukšto ūgio, pagyvenęs, žilste-
lėjęs lenkas iš Lodzės – Staševskis.
Jis vaikščiojo po visas dirbtuves ir
konsultavo bei nurodinėjo darbus.
Buvo gan griežtas, reiklus ir parei-
gingas. Bet su gerais darbininkais ir
specialistais elgėsi familiariai, korek-
tiškai, niekad nesiginčydavo ir dažnai
jiems nuolaidžiaudavo. Lietuviškai
kalbėjo pusėtinai, bet daugelis mūsų
meistrų buvo iš Šančių ar Vilijampo-
lės ir su Staševskiu pataikaudami
kalbėdavosi ,,po polskiemu”. Kuo jis
buvo labai patenkintas. Tad ir Biru-
lis, įgijęs vyr. meistro pasitikėjimą,
dažnokai naudojosi jo nuolaidžiavi-
mais.

Didesnioji bendrovės darbininkų
dalis dirbome pagal valandinį tarifą.
Todėl eidami į darbą, pro vartus
įžengę į AMLIT’o patalpas, privalė-
jome ,,atmušti” savo darbo kortelę į
automatinį laikrodį, kuris ant korte-
lės atspausdindavo laiką ir datą. Tą
patį reikėjo padaryti ir išeinant. Prieš
laikrodį stovėjo staliukas, už kurio
budėdavo kontrolierius – ,,tabelinin-
kas”, kuris atidžiai stebėdavo šią pro-
cedūrą. Be to, jis dar retkarčiais
pereidavo per visas dirbtuvių patal-
pas, tikrindamas, ar nėra kas darbo
metu pasišalinęs iš darbo. Jo visi
prisibijodavo. Iš anksto nebuvo gali-
ma numatyti, kada jis pasirodys. Šio
kontrolieriaus apsilankymai visada
būdavo labai netikėti, nes per cechus-
dirbtuves jis eidavo įvairiu darbo
metu, kaip jam ,,užeidavo”. Jeigu jau
papuolei į jo nemalonę, tai tik lai-
kykis! Kai kontrolierius kokio nors
darbininko nerasdavo savo darbo
vietoje, pirmiausia iškart atsižymėda-
vo savo užrašų knygelėje, o rytojaus
dieną prasižengėlis iš pat ryto buvo
kviečiamas į kontorą aiškintis, kur
buvo prapuolęs. Visi darbininkai šiuo
atžvilgiu buvo labai solidarūs. Kai tik
vyrai pastebėdavo, kad ,,tabelinin-
kas” iš savo kontoros išėjo į dirbtu-
ves, tuoj žaibu perduodavo per visas
patalpas, kad visi būtų savo vietose,
nes: ,,Ateina!”. Jis gan tankiai neras-
davo vieno ar kito darbininko. Tada
laukdavo, bet ne ilgiau, kaip 10 mi-
nučių. Bet per tą laiką ieškomasis
(nuėjęs, sakysim, į išvietę ar įranki-
nę) turi trūk plyšk prisistatyti. Visi
bendradarbiai stengėsi nenutolti nuo
savo darbo vietų, nes žinojo, kad po
kelių pasiaiškinimų gali netekti
darbo. Ir man kartais tekdavo aiškin-
ti šiam kontrolieriui, kur šiuo metu
yra mano meistras.

Birulis, retkarčiais anksčiau, į
vakarą, baigiant darbą, pasišalinęs,
prašydavo, kad aš, išeidamas namo,
atžymėčiau ir jo kortelę. Kontro-
lierius į darbo pabaigą nebūdavo toks
akylus bei pastabus, nes būdavo
užsiėmęs jau atmuštų kortelių regis-
travimu į žurnalą. Tad aš, nutaikęs
momentą, kartu atmušdavau ir Bi-
rulio kortelę, nes tas po kontrolie-
riaus vizito jau būdavo ,,išgaravęs”.

* * *
AMLIT’e susipažinau su pana-

šaus ,,likimo” kaip mano, tik porą
metų jaunesniu draugu nuo Virbalio
– pulkininko Bironto sūnumi. Jis čia
atėjo dirbti ne dėl medžiaginės pa-
dėties, bet dėl to, kad jam nesisekė
moksle. Iškart su juo susidraugavau. 

Bus daugiau. Kudirkos choras, grupė mokinių apsilankė pas LR Garbės konsulę I. Bublienę.

Stebuklingas Šv. Kazimiero
mokyklos kelias 

Atkelta iš 5 psl.
Keliaujame toliau prie tautinio

atgimimo dainiaus – Maironio (Juris
Čiurlionis). Juris perteikė mums
poeto kūrybinius išgyvenimus –
džiaugsmą, nerimą, ilgesį, meilę sa-
vam kraštui, papasakojo, kas yra
kūrybos galia, iš ko ji kyla. Tai šiluma
poeto širdyje, kurią mes kiekvienas
turime. Juris klausė vaikų, koks lie-
tuviškas žodis jiems yra brangus, da-
lijosi savo mintimis.

Leidžiamės prie Gedimino stul-
pų. O čia mūsų jau laukia lietuvis
barzdotis, kunigaikštis Gediminas
(Aušra Baltrūnienė). Aušra papasa-
kojo, jog tai buvo vienas iš pirmųjų
Lietuvos valdovų, mėginusių sava-
rankiškai apsikrikštyti, bet nesėk-
mingai. Papasakojo legendą apie Vil-
niaus įkūrimą. 

Dar vienas iš žymių Lietuvos
veikėjų, apie kurį papasakojo Rimas
Čepulis, tai – dr. Jonas Basanavičius.
Be pasišventimo medicinos mok-
slams ir lietuvių kalbos tyrinėji-
mams, jo viena didžiausių svajonių
išsipildė. Jam pirmininkaujant 20-

čiai Lietuvos Tarybos narių, 1918 m.
vasario 16 d. buvo  paskelbta Lietu-
vos Nepriklausomybė.

Antrojo pasaulinio karo ir poka-
rio istorinę dvasią, partizanų laikus
stengėsi nupasakoti Eugenijus Di-
cevičius. Jis vaikams parodė nuotrau-
kas, kaip atrodė to meto partizanai,
kur jie buvo įsikūrę, papasakojo, kaip
sunkiai jie kovojo už Lietuvą. Nuo
Lietuvos įsikūrimo pradžios nemažai
pralieta kraujo, kovojant kovose dėl
Lietuvos laisvės. Paskutiniai įvykiai –
1990 m. sausio 13-oji ir svarbiausias
įvykis 1990 m. kovo 11-oji – Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena.
Tai su džiaugsmu priminė Vytautas
Landsbergis (Regina Motiejūnaitė). 

Pasibaigus ,,Stebuklingo kelio
kelionei”, dalyviai ir svečiai kul-
tūrinių darželių kalnelyje įsmeigė po
mažą Lietuvos trispalvę. Vėjas leng-
vai žaidė su trispalvėmis, priminda-
mas, kad čia mes, Lietuvos ateitis –
vaikai, džiaugsmingai skanduojantys
mokyklos šūkį: ,,Mokslas, Žodis ir
Daina jungia mus Tėvynė – Lietu-
va!” 
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Neseniai gavau jaunos rašytojos
Jolitos Asmara laišką apie jos pir-
mąją knygą „Dėkingumo galia: vi -
diniai ir išoriniai kūrybos elementai
geresniam gyvenimui susikurti” (The
Power of Gratitude: the inner and
outer Tools to create a better life,
„Paul Mould Publishing”, 2009),
išleistą Londone anglų kalba. Noriu
pristatyti šią jauną autorę ir jos pir-
mąją knygą mūsų skaitytojams. Pati
autorė apie tai, kokia jos knyga, rašo:

,,Ar Jūs dažnai svajojate apie lai -
min gą, kupiną nuostabos bei gėrio
gy venimą? Ar Jūs svajojate apie dar -
nius santykius, sėkmingai susiklos -
čiusią karjerą, finansinę sėkmę ir lai -
mę? Ar tikitės daug žadančio ryto-
jaus, kuris, rodos, taip niekada ir nea -
teis?

Atsakymas yra labai paprastoje,
tačiau kartu gilioje filosofinėje eigoje,
kurios metu padedame sau pakeisti
savo mąstymą apie gyvenimą bei vi -
sa, kas mus supa teigiama linkme.
Kelionė į šviesesnę, laimingesnę
ateitį prasideda nuo pirmo, pagrin-
dinio žingsnio – Dėkingumo. 

‘Dėkingumo galia’ yra apie
vidinius ir išorinius kūrybos elemen-
tus, kuriuos mes atsinešame į gyve-
nimą tik gimę, ir jų prasmė glūdi
kiekvieno mūsų kasdienybėje. Meilė,
atleidimas, vienišumas, džiaugsmas,
pinigai, sėkmė ir nesėkmė, galimybė,
vaizduotė, santuoka, išmintis ir
viltis, Žemė, liga ir mirtis bei naujos
pradžios – visa tai ir dar daugiau yra
mūsų gyvenimo kūrybos elementai.
Viskas priklauso nuo to, kaip mes
juos suvokiame ir pritaikome savo
kasdieniame gyvenime.

Aš tikiuosi, jog ši knyga leis
suprasti, kaip svarbu būti nuoširdžiai
dėkingam net ir už mažiausius ste-
buklus gyvenime ir taip susikurti
dvasios ramybę ir laimę. Tikiuosi, jog
ši knyga išties Jums ranką ir švelniai
lydės Jus į Jūsų širdies gelmes, ti -
kiuo si, jog ji padės ieškoti lobių, glū -
dinčių Jumyse. Tikiuosi, kad įžval-
gos, esančios joje, padės Jums suvok-
ti, kad visko, ko trokštate gyvenime,
Jūs jau turite, tik galbūt to nebe -
pastebite ir ieškote laimės kažkur toli
– taip, kaip močiutė ieško akinių,
esan čių jai ant nosies.”

Susipažinkime iš arčiau su Jolita
Asmara.  Ji gimė 1981 m. ir užaugo
Palangoje. Mokydamasi Palangos
„Bal tijos” vidurinėje mokykloje akty -
viai dalyvavo užklasinėje veikloje.
Nuo mažens Jolita mėgo skaityti
įvairias knygas ir būtent tuomet
gimė jos troškimas kurti eilėraščius,
trumpas istorijas, rašyti straipsnius
įvairiais klausimais. 

2000 m. vasarą, baigusi mokyklą,
Jolita išvyko gyventi ir studijuoti į
Vilnių. 2003 m. baigusi Vilniaus
kolegiją, mergina susikrovė savo
lagaminėlį, pasiėmė visus pinigus,
kiek jų turėjo (o jų buvo nedaug – vos
30 eurų) ir išvyko keliauti po Europą.
Per vienerius metus Jolita aplankė
šešiolika Europos šalių, kur susipaži-
no su įvairiausių kultūrų žmonėmis,
jų tradicijomis, aplankė vietas, apie
kurias kažkada tedrįso tik svajoti, o
visų svarbiausia – pamažu ėmė kal bė -
ti anglų kalba, kuri vėliau tapo kaip
gimtoji.

2004-ųjų pabaigoje Jolita nus-
prendė nuvykti į Londoną (Didžioji
Britanija), kur planavo pabūti tik tre-
jetą savaičių. Tos  savaitės užsitęsė.
Ji sutiko savo svajonių vyrą,  2005
metais sukūrė šeimą ir ,,nusėdo”
Anglijoje. 

2007-ųjų pabaigoje J. Asmara
nusprendė palikti savo darbą teisinė-
je kompanijoje Londone ir paskirti
visą savo laiką knygos rašymui. Kny -
ga „Dėkingumo galia: vidiniai ir
išoriniai kūrybos elementai geres-
niam gyvenimui sukurti” buvo iš-
leista Anglijoje 2009 m. balandžio 20
d. Knygos pagrindinė idėja tokia:
„Būk dėkingas už tai, ką turi dabar,
nesvarbu, kas tai bebūtų, ir visada
siek įgyvendinti savo.” 

Knygą galima įsigyti internetu:
www.film-buff.com. Jos kaina – 10
svarų sterlingų, o atsiuntimas – ne -
mokamas. Taip pat knygą galima įsi-
gyti visuose didžiuosiuose Anglijos,
Vo kietijos, Australijos, Kanados ir
JAV knygynuose pateikus UK arba
USA ISBN kodus: UK ISBN kodas
978190495982-3 ir USA ISBN kodas
978158690087-8. 

Pagal Jolitos Asmara atsiųstą
medžiagą paruošė

Laima Apanavičienė

,,Tu ir Aš” paskutinės repeticijos.                        Laimos Apanavičienės nuotraukos.

,,Dėkingumo galia: vidiniai ir
išoriniai kūrybos elementai

geresniam gyvenimui sukurti”

Jolita Asmara prie knygų stendo.
J. Asmaros albumo nuotr.

Sekmadienį, atvykus į Jaunimo
centrą Čikagoje, mane pasitiko smagi
muzika. Užsukau į didžiąją salę pas-
malsauti, kas ten vyksta. O ten – ant
scenos būrys vaikų repetuoja. Vaikų
estrados studija ,,Tu ir Aš” (vadovė
Loreta Karsokienė) atsakingai ruo-
šia si būsimiems koncertams. Šį kar tą
mažieji dainininkai ir šokėjai dviejų
dalių koncertą ,,Mūsų dainos – Tau,
Mamyte” parodys net du kartus –
gegužės 3 d. jie koncer tuos Pasaulio
lietuvių centro Lietuvių Fondo salėje
(14911 127th St, Lemont, IL 60439)
ir gegužės 10 d. Jaunimo centro
didžiojoje salėje (5620 S Claremont
Ave, Chicago, IL 60636). Abu koncer-
tai prasidės 1 val. p. p. 

Koncertas  bus neeilinis. Mat į
sve čius atvyksta jaunimo dainavimo
studijų ,,Rūta” (vadovė Rūta Morozo -
vaitė) ir ,,Re-Mi-Do” (vadovė Loreta
Stasi tytė) jaunieji dainininkai iš Lie -
tuvos.  Be to šoks mūsų skaitytojams
jau pa žįstama jaunoji balerina Mantė
Baliuta vi čiūtė, renginį ves Aušra ir
Hansas.

Smagu buvo žiūrėti, kaip vadovė
L. Karsokienė kartu su šokių vadove
Birute Kugaudienė derina paskuti -
nius muzikos ir šokio elementus, kaip
stengiasi mažosios dainininkės. 

Ruošiant programą daug priside-
da įgarsintojai Kęstas Laurinaitis ir
Juozas Karsokas, rūbų kūrėja Auk -
suo lė Kišonaitė, dailininkės Rasa
Ibianskienė ir Sandra Giedrimienė.

O kas tie svečiai, kurie atvyksta
iš Lietuvos?

Grupės ,,Rūta” vadovė Rūta Mo -
rozo vaitė debiutavo 1980 m., ,,Vil -
niaus bokštų” festivalyje atlikusi dai -
ną ,,Atminimai”. Ji Lietuvoje buvo

ne tik žinoma dainų atlikėja, bet ir
tekstų autorė, sukūrusi žodžius ne
vienai savo dainuojamai dainai. Vie -
name interviu R. Morozovaitė sakė,
kad ir dabartiniai atlikėjai turėtų
žinoti, koks žodis dainuojant skamba.
,,Dabar dainuoja bet kas. Įdomiausia,
kad kartais kuo blogiau – tuo geriau.
Aš su tuo negaliu sutikti”, – sakė ji.
Įkūrusi studiją jaunimui ,,Rūta”,
dainininkė visas jėgas atiduoda tam,
kad jaunimas ne tik dainuotų, bet ir
suprastų, kaip svarbu pasirinkti žodį,
dainą, kad išmoktų gerbti žiūrovą. 

Pati Rūta taip pat koncertuoja.
Dai nuos ji ir Čikagos muzikos mėgė-
jams. Jos koncertas įvyks Lietuvių
dailės muziejuje Pasaulio lietuvių
cent re, Lemonte, gegužės 2 d. 7 val. v.

Loreta Stasitytė – vadovauja ko -
lektyvui „Re-Mi-Do”. Jos grupė –
tarp tautinio dainos konkurso „Auk -
sinis Jardo mikrofonas” (2007 m., II
vieta), šalies festivalio „Laumės juos-
ta – 2004’ 05’ 06’ 07’”, vaikų ir jauni-
mo festivalio „Kantri viltys – 2005’
06’ 07’ 08’” diplomantai ir nugalėto-
jai, daugelio festivalių bei projektų
dalyviai. 

Tad mūsų laukia tikrai įdomus
koncertas. Jie, manau, patiks ne tik
mamytėms, bet suteiks džiaugsmo  ir
mažiesiems klausytojams. Bilietų tei -
rautis tel. 708-691-7098, parduotuvė -
se ,,Lietuvėlė” ir ,,Lith ua nian Plaza”
(Palos Hills), kavinėje ,,Smilga”,
PLC: raštinėje, Bočių menėje, par -
duo tuvėje ,,Dova nėlė”.

Vaikams iki 3 metų – nemoka-
mai. Auka – 15 dol.

Laima Apanavičienė
,,Tu ir Aš” vadovė Loreta Karsokienė
gyvena būsimo koncerto rūpesčiais.

,,Tu ir Aš” atsakingai ruošiasi
koncertui

Koncertą ves Hansas (Ramūnas Pau-
lauskas) ir Aušra Jasaitė.

Dr. Jūratė Shukis, gyvenanti  Fresh Meadows, NY, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 210 dol. auką.
Labai Jums ačiū, kad mus skaitote ir dosniai paremiate.

E. Platerytės vyr. skaučių būrelis, jausdamas pareigą ir norą
remti lietuvių spaudą, parėmė „Draugą” dosnia 100 dol. auka. Labai ačiū
už auką.
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A † A
BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai AURELIJAI ir
visai šeimai, POLIKAIČIŲ šeimoms bei kitiems gimi-
nėms.

Vosylių šeima

A † A
ALEKSUI ŠATUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų VIKTORĄ ir jo
žmoną MILDĄ, jų šeimą, Alekso visus artimuosius.

Čiurlionio galerija

A † A
ALEKSUI ŠATUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų VIKTORĄ ir jo
žmoną MILDĄ ŠATIENĘ, jų šeimą ir Alekso šeimą bei
visus artimuosius.

Čikagos lituanistinė mokykla

A † A
BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai dr. AURELI-
JAI ir visai jos šeimai, brolių JUOZO ir ANTANO
šeimoms ir visai POLIKAIČIŲ giminei.

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai

Mylimai mamai, močiutei ir uošvienei
A † A

IRENAI SUŠINSKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui KĘSTUČIUI,  jo
šeimai ir visai SUŠINSKŲ giminei.

Marytė, Kazys, Ramunė ir Audronė
Ambrozaičiai

Atsisveikinimas su 
a. a. Česlovu Mickūnu

Vasario 12 d., eidamas 85-uosius
metus, Cape Cod, Massachusetts, mi-
rė žinomas ir aktyvus lietuvių bend-
ruomenininkas Česlovas Mickūnas.

Česlovas Mickūnas gimė 1924
metais rugpjūčio 1 dieną švenčiausio-
je Lietuvos vietoje – Šiluvoje. Ten, vi-
sai netoli Šv. Mergelės Marijos koply-
čios, praleido apie 9  savo vaikystės
metus. Vėliau Mickūnų šeima – ūki-
ninkas tėvas, mama mokytoja ir 4
vaikai, persikėlė į Daugudus, netoli
Raseinių, kur turėjo nemažą ūkį. Ra-
seiniuose pačioje karo pradžioje
Česlovas baigė gimnaziją. Buvo įsto-
jęs į Vytauto Didžiojo universitetą,
bet studjas nutraukė artėjantis fron-
tas. Šeima jau žinojo, kad jų vardai
buvo pirmojo baisaus birželio trėmi-
mo išvežiamųjų Sibiran sąraše, tad
nutarė pasitraukti su kitais, tokio pat
likimo lietuviais, į Vakarus. 

Pasibaigus karui, Mickūnas įsto-
jo į Pinebergo universitetą, Medici-
nos fakultetą. Tuo laiku visi karo iš-
blaškyti žmonės mėgino kur nors
emigruoti. Daug studentų važiavo į
Kanadą dirbti pagal sutartis. Česlo-
vas pateko į medkirčių brigadą, ku-
rioje pagal sutartį darbavosi beveik
vienerius metus. Pasibaigus sutar-
čiai, atvyko su grupe bendro likimo
draugų į Hamilton, Ontario. Ten su-
sipažino su savo gyvenimo drauge
Irena, su kuria susituokė 1949 m.

1954 m. jaunoji pora persikėlė
gyventi į JAV, Bostoną, kur jau anks-
čiau apsigyveno iš Vokietijos atvykę
Česiaus tėvai su trim jaunesniais sū-
numis. Bostone Česlovas įsijungė į
lietuvišką veiklą, o po keleto metų
nusprendė vėl studijuoti – įstojo į
North Eastern universitetą, kurį pa-
baigė 1962 m. bakalauro laipsniu, įsi-
gijęs inžinieriaus ir verslo vadybos
specialybę. Susidomėjo statybomis ir
pradėjo statyti vienai šeimai gyventi
skirtus  namus, savo firmoje įdarbino
nemažai bedarbių tautiečių. Teko
vargti dėl finansų ir patirties stokos,
tačiau ledai buvo pralaužti, statyba
plėtėsi, ir dabar Bostono priemies-
čiuose ir Cape Cod daug Mickūno lie-
tuvių draugų džiaugiasi jo darbo vai-
siais – gyvena Česiaus statytuose
namuose. 

* * *
Česlovas Mickūnas žymiai prisi-

dėjo prie visuomeninės veiklos Bos-
tono LB apygardoje ir JAV LB Tary-
boje, kur jis pasiaukojančiai dirbo
daugiau nei 30 metų. 

1984 m. Mickūnas buvo išrinktas
Bostono apygardos pirmininku, šias
pareigas perėmęs iš Jono Rutenio. Jo
valdyboje buvo Eugenija Rastonienė,
Jonas Vašys, Aldona Kairienė ir Jo-
nas Čereška. Česlovas pareigingai
rengė metinius apygardos suvažia-
vimus, vis keičiant vietą, kad kiek-
viena apylinkė būtų įtraukta į ren-
gimą. Darbotvarkės pranešimai, pro-
tokolai, korespondencija buvo kruopš-
čiai sudėta į vieną knygą, kuri vėliau
buvo perduota Gintarui Čepui. Ta
knyga yra  gyva istorija, liudijanti Čes-
lovo ir jo Bostono apygardos narių
veiklą. Būdamas apygardos pirminin-
ku Česlovas tuo pačiu buvo ir JAV LB
Tarybos narys. O kai baigė apygardos
pirmininkavimo pareigas, buvo daug-
kartinis jos atstovas Taryboje ir  sesi-
jose.

JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninkas Vytas Maciūnas savo užuojau-
tos laiške Česlovo žmonai Irenai pri-
simena, kaip ,,Česlovas Mickūnas ak-

tyviai ir konstruktyviai dalyvaudavo
Tarybos sesijose. Savo nuosaikiu ir
nuoširdžiu, bet tvirtu būdu rodyda-
mas pavyzdį ir seniems, ir naujiems
bendruomenininkams. Kai Tarybos
sesijose per daug įsikarščiuodavome,
Česlovo su humoru pateiktos įžvalgos
daugelį kartų padėdavo išspręsti
problemas bei atrasti reikiamą pu-
siausvyrą.

Šviesus Č. Mickūno atminimas
išliks ir daugelio trečiabangininkų
bendruomeninkų atmintyje, nes jis
nenustojo aiškinti naujai atvykusių
lietuvių sumanymus, juos drąsino ir
skatino jų kūrybiškumą. Česlovas
Mickūnas su visais surasdavo bendrą
kalbą. Kartu liūdime netekę mylimo,
gero žmogaus ir lietuvio-patrioto.”

Būdamas energingas organizato-
rius, Česlovas neapsiribojo tik bend-
ruomenės reikalais, bet reiškėsi ir
kaip aktyvus Amerikos lietuvių inži-
nierių ir architektų sąjungos narys,
kur šalia tos pačios profesijos narių
nuolat rūpinosi lėšų telkimu, siekiant
atstatyti sugriautą ūkį Tėvynėje.
Ilgametis Pabaltiečių koncertų valdy-
bos narys, puoselėjęs kultūrinę bei
politinę draugystę su latviais ir es-
tais. Visose pareigose ir organizaci-
jose Česlovas dalinosi įgyta patirtimi,
įgimtu taktu padėdavo sprendžiant
jautrius klausimus. Už  tai buvo visų
labai gerbiamas, mylimas ir vertina-
mas bičiulis, kolega, nuoširdus ir at-
viras draugas.

* * *
Atsisveikinimas su velioniu įvyko

kaip tik Vasario 16-ąją – Lietuvos Ne-
priklausomybės šventės dieną. Regi-
na Petrutienė, Cape Cod apylinkės
pirmininkė, atsisveikino šiais  žo-
džiais: ,,Ką mes darysim be Česiaus?
Netekom savo didžiausio draugo,
brolio, užtarėjo… Jis buvo mūsų ma-
žos apylinkės siela – draugas kiekvie-
nam. Jau nuo senų laikų kažkas
pavadino jį mūsų ‘gubernatorium’. Ir
tas jam labai tiko, o gal net ir patiko.
Česius buvo didelis žmogus, ėjo aukš-
tas, garbingas pareigas LB organi-
zacijose, o iš suvažiavimų grįžęs į
Cape Cod, į savo namus, tapdavo mū-
sų eiliniu apylinkės nariu. Bet jeigu
kas paprašytų manęs apibūdinti lie-
tuvį patriotą,  niekas kitas juo ne-
galėtų būti, tik Česius. Visą gyvenimą
buvo atsidavęs lietuvybei ir skatino
mus tam pačiam darbui.” 

Gintaras Čepas, ALT’o ir Bosto-
no apygardos pirmininkas, tarė pas-
kutinį sudiev savo visuomeninės
veiklos bendražygiui: ,,Neįmanoma

apibendrinti Česlovo 50 metų ben-
druomeninės veiklos, galime tik save
laikyti laimingais, kad mums teko jį
pažinti. Prisiminimuose ir juokin-
guose pasakojimuose Česlovas dar
ilgai bus su mumis.”

Vasario 17 d. Mickūnas buvo pa-
lydėtas didelio būrio įvairaus am-
žiaus žmonių iš Bostono Šv. Petro lie-
tuvių bažnyčios į Forest Hills kapi-
nes, kur atgulė amžinojo poilsio ne-
toli nuo savo tėvų ir brolio kapo. Po
keturių savaičių nuo laidotuvių gru-
pė draugų, vadovaujant E. Kuncaitie-
nei, užsakė Mišias Šv. Petro bažnyčio-
je. Pagal seną lietuvių paprotį per 4
savaites velionio siela dar klajoja že-
me, prieš iškeliaujant jai į amžinybę.
Ta proga po Mišių inžinierius ir senas
Česlovo bičiulis Romas Veitas išreiš-
kė daugelio mintį: ,,Nusipelnęs jis bu-
vo: mylėjo žmones, per visą gyve-ni-

mą keliaudamas, buvo apsuptas drau-
gų. Dalinosi savo džiaugsmais, nepa-
sisekimais, negailėjo gero žodžio,
užuojautos artimui ar pagalbos, my-
lėjo jis gyvenimą, buvo geras žmo-
gus… Prisimindami Tave dėkojame,
kad buvai mūsų draugas, kad visuo-
met turėjai atviras duris užeiti paben-
drauti,  pasirūpinti, kartu pasielvar-
tauti mūsų Tėvynės negaliomis, pasi-
džiaugti jos sėkme. Gaila, kad tai bu-
vo taip trumpai, taip labai trumpai.”

Sunku išreikšti žodžiais  jausmus
netekus didžios, o kartu ir tokios pri-
einamos ir žavios asmenybės. Prisi-
mindami šį garbingą žmogų, jo nu-
veiktus darbus ir asmens švytėjimą
tariame: ,,Sudiev, mūsų mielas Če-
siau.” Velionio žmonai Irenai ir visai
Mickūnų šeimai reiškiame gilią užuo-
jautą.

Liuda Žiaugrienė

Česlovas Mickūnas
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��Dr. Petro Kisieliaus mirties
metinės bus paminėtos šeštadienį,
gegužės 9 d., 9:30 val. r. Šv. Antano
bažnyčioje, 1515 50th Ave., Cicero.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, gegužės 2 d., 9:30 val. r.,  sese -
lių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Mišias au -
kos kun. Anthony Pizzo, OSA, Ritos
parapijos klebonas. Po šv. Mišių – ka -
vutė. Prašome dalyvauti.

�Restorane ,,Two Rivers” (10997
S. Archer Ave., Lemont, IL 60439)
ge gužės 2 d., šeštadienį, 8 val. v. ir ge -
gužės 3 d., sekmadienį, 5 val. p. p.
vyks Vitalijos Katunskytės ir jos duk -
ros Monikos koncertai. Vietas užsi -
sakyti galite tel.: 630-257-8178. Dau -
giau informacijos tel.: 630-669-4055.

�Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki
8 val. vak. UIC Forum (725 W Roo -
sevelt Rd., Chicago, IL 60608) Lie -
tuvių studentų asociacija UIC rengia
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečio šventę. Renginio globėjas – LR
Generalinis kon sulatas Čikagoje. Įėji-
mas nemo ka mas. Iš samesnė informa-
cija tel.: 708-668-5346. 

�Tautinių šokių ansamblis ,,Gran-
dis” visus kviečia į 50-mečio ju  -
biliejaus sukaktuvinį koncertą „Ei na
saulelė apie dangų”, šeštadienį, ge -
gužės 2 d., 4 val. p. p.  Mother Mc -
Auley gimnazijos teatre (3737 W. 99
St., Chicago). Programoje dalyvaus
Veronika Po vilionienė, kapela ,,Biru
bar”, vadovė Adrija Beleckienė ir

gran diečiai. Po koncerto 7 val. v. –
puo ta Pa saulio lietuvių centre, Le -
mont, IL. 

�LB Cicero apylinkės valdyba
praneša, kad JAV LB Cicero apy lin -
kės metinis susirinkimas vyks para-
pijos ,,Kavutės” patalpose gegužės 3
d., sekmadienį, tuoj po 9 val. r. šv.
Mišių  Šv. Antano bažnyčioje. Dienot -
varkėje: valdybos veiklos pranešimas,
metinė finansinė ataskaita, naujos
val dybos rinkimai. Maloniai kviečia -
me ir raginame gausiai dalyvauti
svar biame metiniame susirinkime.

�Amerikos LB Kultūros taryba
kviečia į fotoalbumo  „Lietuvių kultū -
rinis paveldas Amerikoje” pris ta tymą
gegužės 15 d., penktadienį, 7 val. v.
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre.  Albumas skirtas Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio su kakčiai
paminėti.

��J. A. Činga su dukromis ir jų
šeimomis dovanoja ,,Draugo” prenu-
meratą metams Aldutei Rutkaus kie -
nei, gyvenančiai Winnipeg, Manito -
ba, Kanadoje. A. Rutkauskienė labai
mėgsta skaityti mūsų dienraštį.

��Būk dalimi Amerikos Lietuvių
Bendruomenės. Registruokis balsuo -
ti už savo atstovus į JAV LB Tarybą
2009 m. gegužės 9–17 dienomis. JAV
LB remia ir steigia lituanistines mo -
kyklas, organizuoja teatrų festiva -
lius,     dainų ir šokių  šventes, sportą,
mok slo simpoziumus ir puo  se lėja visą
lietuvišką veiklą.  Balsavimo žinias
rasite: www.javlb.org. Bendruomenė
mums reikalinga – nelauk!  Balsuok
internetu:

www.javlb.org/rinkimu_pareiski-
mas_lt.php.   

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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.kon-
sulatas.org, paspaudę nuorodą LR Prezidento ir Europos Parlamento rinki-
mai. 

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

Rinkimams artėjant!

Simpo ziu mo dalyviai: ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia
Cidzikaitė ,,Apie dienraščio ‘Draugas’ šiandieną”, žur-
nalistas Sta sys Goštautas ,,Kaip ‘Draugas’ įprasmino
išeivijos likimą – apmąstymai ‘Draugo’ kul tū rinio priedo 60
metų proga” ir kun. dr. Kęstutis Tri ma kas. ,,‘Draugą’“
lydi katalikybė: nuo įkūrimo iki?..”  

Maloniai kviečiame visus į parodos atidarymą ir sim-
poziumą.

Rinkimai į JAV LB  XIX  Tarybą
JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos pirmo

rajono XIX Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas:
Balzekas Stanley
Barniškis  Algimantas
Baršketis-Vainius Ophelia
Dirvonis Rimantas
Kairienė Birutė
Lukoševičius Ernestas
Polikaitis Juozas
Prunskis Jonas Vytautas
Remienė Marija
Šatienė Milda-Marija
Šlenys Liudas
Timukienė Loreta
Vakarytė Vilija
Vertelka Paulius

JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos antro
rajono XIX Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas:

Vilutienė Birutė

JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos trečio
rajono XIX Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas:

Damašius Gediminas
Kavak Angelė
Marcinkevičius Algimantas
Narušienė Regina
Pliūra Ramutis

Balsavimas  JAV LB Lemonto apylinkėje vyks 2009 m. gegužės  9–10
ir 16–17  die nomis, Pasaulio lietuvių centre, 14911  127th. St., Lemont, IL.
60439 nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Norint  bal suoti  paštu  prašome  užsiregist -
ruoti www.javlb.org/rinkimu_pranesimas_lt.php  arba  JAV LB Lemonto apy -
lin kės rinkimų  komisijoje iki š. m. ge gužės 1 d. tel.:  708-349-4736 arba el.
paštu: zvilimas@att.net. Balsuojant  paštu vokai turi būti pažymėti ne  vė -
lesniu kaip gegužės 17 d. pašto ant s paudu. JAV LB XIX Tarybos Le monto
apylinkės rinkimų komisija: Marytė Černiūtė, Nijolė Grigaliūnienė, Geno -
vaitė Treinienė, Irena Vilimienė.

Daugiau informacijos tel.: 617-698-2162; 617-212-2460 arba el.: paštu
tarybosrinkimai2009@gmail.com

Šešiskart Europos ir pasaulio sportinių šokių ansamblių čempionė ,,Žuvėdra”
vėl atvyksta į Čikagą. Vie nintelis koncertas įvyks gegužės 9 d., šeštadienį, 4
val. p. p. Morton gimnazijos auditorijoje, 2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL.
Rengėjai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB), JAV lietuvių laikraštis inter-
netu ,,Bičiu lystė”, Amerikos lietuvių TV. Pak vieskite mamas, močiutes – tai pui-
ki dovana Motinos dienos proga! Bi lietus galima įsigyti: ,,Lietuvėlėje”;  ,,Smil-
goje”; ,,Two Ri vers Event Cen ter”;  ,,Eurus Deli”; ,,Ka linka”. Dau giau informa-
cijos tel.: 630-620-9904.

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

,,Draugo” šimtmečiui skirtos pa  rodos atidarymas ir simpoziumas 
vyks gegužės 3 d. 3 val. p.p. 

Čiurlionio ga lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago 


