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Jeruzalė, gegužės 11 d. (,,Reu-
ters”/AFP/BNS) – Popiežius Bene-
diktas XVI savo pirmojoje apsilan-
kymo Izraelyje kalboje prisiminė 6
mln. Holokausto aukomis tapusių žy-
dų ir bandė užgydyti naujas žaizdas,
atsivėrusias dėl jo sprendimo panai-
kinti ekskomuniką Holokaustą nei-
giančiam vyskupui.

,,Baisu, kad žydų tauta patyrė
tas siaubingas ideologijų aplinkybes,
kurios neigia pamatinį kiekvienos
žmogiškosios būtybės orumą”, – sakė
jis Tel Avivo Ben-Guriono oro uoste,
kur jį sutiko aukščiausi pareigūnai ir
religiniai vadovai.

Popiežius taip pat metė iššūkį Iz-
raelio dešiniosios pakraipos vyriau-
sybei, ragindamas įkurti palestinie-
čių ,,tėvynę”.

,,Turėsiu progą pagerbti 6 mln.
žydų, tapusių Šoa aukomis, atmini-
mą ir pasimelsti, kad žmonija dau-
giau niekada nematytų tokio dydžio
nusikaltimo”, – sakė vokiečių tauty-
bės popiežius, panaudodamas hebra-

jišką žodį, kuris reiškia Holokaustą.
,,Užėmiau vietą ilgoje eilėje

krikščionių maldininkų, atvykusių į
šiuos krantus”, – pontifikas sakė at-
skridęs į Tel Avivo oro uostą.

,,Jūsų viešnagė čia atneša palai-
mingą supratimą tarp religijų ir

skleidžia taiką arti ir toli. Istorinis Iz-
raelis ir atsinaujinęs Izraelis drauge
sveikina jūsų atvykimą kaip paruo-
šiantį dirvą didžiam keliui į taiką”, –
sakė Izraelio prezidentas Shimon Pe-
res.

Nukelta į 7 psl.

Popiežius lankosi Izraelyje

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) – Ru-
sijos vadovams ir toliau priekaištaujant
dėl tariamo Antrojo pasaulinio karo is-
torijos klastojimo, Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
sako tikįs, jog bendras istorijos suprati-
mas yra įmanomas, bet tam reikia laiko
ir kantrybės.

Tai V. Ušackas sakė komentuoda-
mas netylančius prieštaringus pareiš-
kimus dėl gegužės 9-osios, kurią Rusija
šeštadienį, kaip ir kasmet, iškilmingai
minėjo kaip pergalės prieš nacizmą die-

ną, o Lietuva sieja su sovietinės okupa-
cijos pradžia.

,,Manau, kad bendras istorijos sup-
ratimas ateis su laiku. Bet kuriai tautai
sunkiausia yra įvertinti skaudžiausius
istorijos puslapius”, – sakė V. Ušackas.

Anot užsienio reikalų ministro, is-
torija turi būti vertinama vengiant ne-
reikalingų emocijų. ,,Tikiuosi, kad dva-
siškai ramiai, neemocingai mes galėsi-
me vieną dieną kartu su Rusijos žmo-
nėmis įvertinti tai, ką padarė Sovietų
Sąjunga ir komunizmas Rusijos pilie-

čiams, ką padarė stalinizmas Lietuvos
ir kitų tautų atstovams per tuos gū-
džius ir sunkius stalinizmo metus”, –
sakė V. Ušackas.

Gegužės 9-osios išvakarėse Rusijos
prezidentas Dmitrij Medvedev užsi-
puolė tariamai dažnėjančius bandymus
klastoti Antrojo pasaulinio karo istori-
ją, ir sakė, kad jo šalies didvyriškumu
tame kare nereikėtų abejoti. Pastarai-
siais metais Kremlių piktino karo metų
pasipriešinimo sovietams judėjimų
aukštinimas Lenkijoje, Ukrainoje ir

Baltijos valstybėse ar sovietinių skulp-
tūrų perkėlimas.

Paklaustas, kada galima tikėtis
bendro istorijos įvertinimo, V. Ušackas
pripažino, kad laukiant tos dienos rei-
kia kantrybės. Ministro tvirtinimu, pir-
muosius teigiamus ženklus rodo ir Ru-
sijos ambasados Lietuvoje sprendimas
Antrąjį pasaulinį karą paminėti ne tik
gegužės 9 d., bet ir gegužės 8, kaip tai
daro visa Europa, bei surengti pamal-
das, kuriose buvo pagerbtas visų karo
aukų atminimas.

•Sveikata. Nuovargis.
Nauji kiaulių gripo atve-
jai (p. 2)
•K. Prunskienė: KGB
klausimą kelia V. Lands-
bergis (p. 3)
•Telkiniuose. Philadel-
phia lietuviai sutiko pa-
vasarį (p. 4)
•Abarių šeima – surasti
vidinę ramybę (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Lietuvos Vyčiai (p. 8)
•Atsiminimai (17) (p. 9)
•Parodoje – šimtametė
,,Draugo” istorija (p. 10)

Prezidento rinkimuose balsuoja užsienio lietuviai
Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) –

Užsienio lietuviai prezidento rinki-
muose balsuoja aktyviau nei praėju-
siais metais vykusiuose Seimo rinki-
muose.

Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos (VRK) duomenimis, iki šios dienos
balsuoti užsienyje yra užsiregistravę
per 16,000 Lietuvos piliečių, tuo metu
per praėjusius Seimo rinkimus tokiu
pat laiku laiku užsiregistravusių bu-
vo 11,000.

Vien Airijoje, aktyviausiai balsuo-
jančioje rinkimuose, užsiregistravu-
sių skaičius, palyginti su Seimo rinki-
mais, išaugo nuo 1,500 iki 3,200.

Ambasadoje Airijoje iki šios dienos
jau balsavo 759 rinkėjai, aktyvūs ir JAV
gyvenantys lietuviai – vien Čikagos ge-
neraliniame konsulate balsavo 918 rin-
kėjų. Jungtinėje Karalystėje iki šios die-
nos balsavo 73, Belgijoje – 58 rinkėjai.

Balsuoti užsienyje galima Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse ar konsuli-
nėse įstaigose, taip pat – iš anksto paš-
tu. Generaliniame konsulate Čikagoje
bus galima balsuoti ne tik iš anksto
nustatytomis dienomis bei valando-
mis, kurios skelbiamos ambasadų tink-

lalapiuose, bet ir rinkimų dieną, gegu-
žės 17 d., nuo 9 v. r. iki 12 val. p. p. vie-
tos laiku.

Lietuvos prezidento rinkimai ir
rinkimai į Europos Parlamentą vyks-
ta 50-yje diplomatinių atstovybių ir
konsulinių įstaigų.

2008 m. rudenį vykusiuose Seimo
rinkimuose diplomatinėse atstovybė-
se balsavo 10,3 tūkst. Lietuvos piliečių.

Dalyvauti prezidento rinkimuo-
se VRK registravo septynis kandida-
tus. Tai partijos ,,Tvarka ir teisingu-
mas” kandidatas Valentinas Mazuro-
nis, Socialdemokratų partijos iškeltas
pirmininkas Algirdas Butkevičius, Dar-
bo partijos kandidatė Loreta Grauži-
nienė, savarankiškai rinkimuose daly-
vaujantys eurokomisarė Dalia Gry-
bauskaitė, atsargos brigados genero-
las Česlovas Jezerskas, ekspremjerė
Kazimira Prunskienė, Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos vadovas Valdema-
ras Tomaševskis.

Pirmasis prezidento rinkimų turas
vyks gegužės 17 dieną, antrasis, jei jo
prireiks, planuojamas kartu su rinki-
mais į Europos Parlamentą birže-
lio 7 dieną.

Antrojo pasaulinio karo îvertinimui reikia laiko

Čikagos generaliniame konsulate jau
balsavo 918 rinkėjų. Balsas.lt nuo

Dar kartą pakartodamas Vatikano politiką, popiežius paragino ,,teisingai išspręs-
ti” Izraelio ir palestiniečių konfliktą. Bernardinai.lt nuotr.
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Labai dažnai pacientai manęs
klausia: ,,Daktare, kodėl aš toks pa-
vargęs?” Tai labai sudėtingas klausi-
mas, nes žmogus gali jaustis pavargęs
dėl įvairiausių priežasčių.

Visų pirma reikia išsiaiškinti,
kokie yra pagrindiniai paciento simp-
tomai. Ar pacientas turi bendrą nuo-
vargį, jaučia, kad pastoviai trūksta
energijos? O gal jaučia, kad vis norisi
miegoti, atrodo, jog visą dieną galėtų
miegoti. Svarbu žinoti, kada prasi-
dėjo tie simptomai ir ar žmogus jau-
čiasi pavargęs kasdien, pastoviai, ar
tik kartas nuo karto, tam tikru paros
metu.

Pacientas turi apibūdinti savo
kasdieninio gyvenimo eigą – kiek
valandų dirba, kiek valandų miega.
Kai pacientas miega, ar jis dažnai
nubudinėja? Gal jis dažnai atsikelia
nueiti į tualetą arba jį kamuoja min-
tys apie darbą, finansus, šeimos rei-
kalus. Ar ryte pabudęs jaučiasi pail-
sėjęs ar vis dar pavargęs? Taip pat, ar
pacientas vidury dienos kartais už-
miega ar dažnai norisi nusnausti? Ar
šeimos narys gali pasakyti, kad
pacientas garsiai knarkia ar gal net
kartais nustoja kvėpuoti miego laiku?
Ar pacientas dažnai spardo ar judina
kojas miegodamas?

Taip pat svarbu žinoti, ar yra
kokių nors kitų simptomų. Ar pacien-
tas numetė svorio, ar nekarščiuoja, ar
naktį prakaituoja, ar yra širdies per-
mušimų, ar sunku kvėpuoti, ar ne-
pastebėjo odos pasikeitimų, ar nelū-
žinėja nagai, ar neslenka plaukai, ar
normaliai tuštinasi, ar normalios
išmatos, galbūt moters menstruacijos
labai gausios ir dažnos? Ar daug stre-

suoja, gal pacientas nuliūdęs ir daug
mėnesių serga depresija? Kitos svei-
katos problemos gali labai paveikti
pacientą ir sumažinti jo energiją. Pa-
vyzdžiui, pacientai su širdies (širdies
nepakankamumas) arba plaučių ligo-
mis (emfizema) gali chroniškai jaus-
tis pavargę. Jei pacientas serga ma-
žakraujyste, gali jaustis visiškai be
energijos ir atrodyti išbalęs. Tam
tikros infekcijos (Mononukleosis,
hepatitas, Laimo liga, HIV, tuberku-
liozė), hormoninės ligos (hipotirozė,
Adisono liga), gali sumažinti paciento
energiją daugeliui mėnesių.

Taip pat reikia gerai įsižiūrėti į
paciento vartojamų vaistų sąrašą.
Tam tikri vaistai gali nuvarginti pa-
cientą, pavyzdžiui, hipertenzijos vais-
tai ir antidepresantai. Pacientai, var-
tojantys raminančius vaistus, nu-
skausminančius vaistus ir priešaler-
ginius vaistus, gali ypatingai jaustis
pavargę. Svarbu žinoti ir kiek kitų
,,chemikalų” kasdien vartoja pacien-
tas – kofeino (kavos, juodos arbatos,
Coca-colos), alkoholio, cigarečių, ar
kitų narkotikų, nes jie gali sutrikdyti
miego ciklą.

Tyrimai

Svarbu padaryti pagrindinius
kraujo tyrimus, nustatyti, ar pacien-
tas neserga kokia nors specifine liga.
Patikrinti raudonųjų kraujo kūnelių
skaičių (hemoglobinas), bendrą che-
minę sudėtį (elektrolitai, inkstų, ke-
penų funkciją), skydliaukės funkciją.
Jeigu pacientas turi specifinių simp-
tomų, dar tiriama dėl infekcijos (Mo-
nonukleozės, Laimo ligos, HIV, tuber-

Nežinia, kas labiausiai išjudi-
no išeivijoje gyvenančius lietu-
vius aktyviau balsuoti šiuose LR
prezidento rinkimuose, bet jau
šiandien aišku, kad iki šios die-
nos balsuoti užsienyje užsiregis-
travo daugiau LR piliečių, nei
per praėjusius Seimo rinkimus
analogišku laiku. Šį kartą Lietu-
vos spaudoje šalia Airijos lietu-
vių pagiriami ir Čikagos gene-
raliniame konsulate jau balsavę
lietuviai – Vyriausiosios rinkimų
komisijos duomenimis tokių iki
šios dienos buvo 918. Iki rinkimų
dienos likus keturioms dienoms
(jie įvyks gegužės 17 d., sekma-
dienį), žinoma, balsavusiųjų
skaičius padidės. O gal net pa-
dvigubės? Na, o tie, kurie abejo-
ja ar dvejoja, tepasiklauso LR
užsienio reikalų ministro V.
Ušacko asmeninio kvietimo bal-
suoti. Jį galima rasti internete
„You Tube” pavadinimu „Kur
jūsų rankos?”

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Nuovargis

Jungtinėse Valstijose buvo pa-
tvirtintas trečias žmogaus mirties
nuo kiaulių gripo atvejis, gegužės 9
d., šeštadienį, pranešė šiaurės vaka-
ruose esančios Washington valstijos,
kur užregistruotas šis trečias atvejis,
sveikatos apsaugos pareigūnai.

Pranešime sakoma, kad ketvirtą
dešimtį metų einantis vyras, kuris
dar sirgo širdies liga, praėjusią savai-
tę mirė tikriausiai nuo gripo viruso
H1N1 sukeltų komplikacijų.

Daugiau jokių detalių apie to
mirusio vyro tapatybę neskelbiama.
Jungtinėse Valstijose tai pirmas mir-
ties nuo kiaulių gripo atvejis už pa-
sienyje su Meksika esančio Texas ri-
bų.

Washington valstijoje šiuo metu
yra patvirtintas jau 101 susirgimo
kiaulių gripu atvejis.

Nuo naujojo gripo viruso A
(H1N1) infekcijos Kanadoje mirus
pirmajam pacientui, ši šalis tapo tre-
čiąja šalimi po Meksikos ir JAV, ku-
rioje buvo užregistruota mirčių nuo
vadinamojo kiaulių gripo atvejų.

Kanados Albertos provincijos
vyriausias medicinos pareigūnas ge-
gužės 8 d., penktadienį, pranešė, kad
balandžio 28 mirusi vyresnė nei 30
metų moteris nesilankė Meksikoje,
kuri laikoma kiaulių gripo protrūkio
židiniu, todėl manoma, kad ši liga iš-
plito plačiau nei manyta. Mirus Ka-
nados pilietei, patvirtintų naujojo
viruso aukų skaičius pasaulyje išaugo

JAV patvirtinta trečia žmogaus nuo kiaulių gripo mirtis
iki 48.

Albertos provincijoje taip pat
patvirtintas atvejis, kai virusu A
(H1N1), kurį tikriausiai užnešė vie-
nas Meksikoje lankęsis asmuo, užsi-
krėtė kiaulių kaimenė.

Šeštadienį pirmieji kiaulių gripo
atvejai patvirtinti Japonijoje ir Aust-
ralijoje, tačiau šiose šalyse mirčių
atvejų nežinoma. Pagal naujausius
duomenis, 28 šalyse iš viso šiuo vi-
rusu užsikrėtė daugiau nei 3,400
žmonių. Japonija pranešė apie tris
pirmuosius patvirtintus kiaulių gripo
atvejus: šia liga užsikrėtė vyresnis
nei 40 metų vyras ir du paaugliai, ku-
rie lankėsi Kanadoje. Australijoje šio
viruso infekcija nustatyta 28 metų
moteriai, kuri gegužės 7 d., ketvirta-
dienį, parskrido iš Los Angeles.

Pasak sveikatos pareigūnų, šiai
moteriai gripo simptomai buvo pasi-
reiškę dar balandį keliaujant po
Jungtines Valstijas, tačiau vėliau ji
pasveiko. Šiuo metu mėginama susi-
siekti su keleiviais, kurie atskrido
lėktuvu su užsikrėtusiąja.

Brazilijoje patvirtintas pirmas
kiaulių gripo atvejis, kai šios ligos
virusu vienas žmogus užsikrėtė nuo
kito šios šalies viduje. Pasak Brazi-
lijos sveikatos ministro Jose Gomeso
Temporao, naujasis atvejis aptiktas
penktadienį. Iš viso Brazilijoje kiau-
lių gripu sergančiųjų nustatyta šeši.
Kiti penki užsikrėtė Meksikoje ir
JAV.

kuliozės) arba papildomų hormonų
(klimaksas, Adisono liga), mineralų,
jei yra mažakraujystė (geležies skai-
čius, folinė rūgštis, B-grupės vitami-
nai), plaučių ligos (atliekamas plau-
čių rentgenas), širdies ligos (kardio-
grama, širdies echoskopija). Jeigu pa-
ciento miegas sutrinka nuo knarki-
mo arba kojų spardymo, tai kartais
reikia atlikti diagnostinį miego ty-
rimą – klinikos kambaryje pacientas
vieną naktį yra prijungiamas prie
kardiogramų, deguonies ir plaučių
aparatų, norint patikrinti, ar neserga
miego ligomis – obstrukcine miego
apnėja, neramių kojų sindromu, nar-
kolepsija.

Gydymas

Pirma gydoma pagrindinė liga.
Pavyzdžiui, jei pacientas turi hipo-
tirozę, tai gydomas su skydliaukės
hormonais. Jei pacientas turi širdies,
plaučių problemų, sutrikusią hor-
monų pusiausvyrą, infekciją, maža-
kraujystę arba vėžį, tai gydoma su
specialiais vaistais nuo šių ligų.

Jeigu sergama miego ligomis,
pavyzdžiui, obstrukcine miego apnė-
ja, tai gydoma su pastovaus teigiamo
oro spaudimo prietaisu, teikiamos
plaučių specialisto konsultacijos. Jei
pacientas turi neramių kojų sindro-
mą, tai galima išbandyti specifinius
vaistus.

Nemiga, be kitų ligų, gydoma
bendrais sveikatos patarimais (ma-
žiau vartoti kavos, mažiau alkoholio,
daugiau sporto, reguliaraus miego
ritmo, meditacijos, vitaminų) ir kar-
tais vaistais, kovojančiais su nemiga.

Noriu priminti, kad dažnai nuo-
vargis kyla dėl depresijos, kuri gydo-
ma vaistais arba psichoterapija arba
bendru gyvenimo stresu. Svarbu at-
statyti bendrą sveikatos būklę gera
mityba, sportu, miego režimu, vita-
minais ir kitais būdais mažinant
stresą – meditacija, autogenine tre-
niruote, pokalbiais su geru draugu,
daktaru.

Pietų Amerikoje gripo A (H1N1)
atvejų dar aptikta Argentinoje, Pa-
namoje, Gvatemaloje.

Meksikos pareigūnai pranešė
apie dar vieną patvirtintą mirties
nuo kiaulių gripo atvejį, kuris buvo
nustatytas laboratorijose ištyrus pas-
tarosiomis dienomis mirusių pacien-
tų mėginius. Iš viso šioje šalyje buvo
patvirtinti 45 A (H1N1) virusu užsi-
krėtusių asmenų atvejai. Pasak Mek-
sikos vyriausybės, ketvirtadalis mi-
rusiųjų nuo kiaulių gripo turėjo di-
delį viršsvorį.

JAV Ligų kontrolės ir prevenci-
jos centrai (LKPC) pranešė, kad nuo
ketvirtadienio, kai šalyje buvo žino-
mi 896 šios ligos atvejai, penktadienį
jų pagausėjo iki 1,639. Jau anksčiau
buvo spėjama, kad patvirtintų ligos
atvejų labai pagausės, kai bus gauta
daugiau laboratorinių tyrimų rezul-
tatų. Meksikoje nustatytų ligos atve-
jų nuo 1,204 pagausėjo iki 1,364. Pa-
saulio sveikatos organizacija (PSO),
LKPC ir nacionalinių sveikatos agen-
tūrų duomenimis, pasaulyje iš viso
buvo užregistruota bent 3,416 užsi-
krėtimo kiaulių gripu atvejai.

PSO paliko galioti 5-ąjį iš šešių
pandemijos pavojaus lygį, nes nebuvo
nustatyta, kad naujasis virusas spar-
čiai plistų už Šiaurės Amerikos ribų.
Tačiau JAV pareigūnai spėja, kad ši
liga išplis visose 50 valstijų.

BNS
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K. PRUNSKIENĖ: KGB KLAUSIMĄ
KELIA V. LANDSBERGIS

MINDAUGAS JACKEVIÇIUS

Dviguba pilietybė Lietuvos išei-
viams, Ignalinos atominės elektrinės
antrojo reaktoriaus pratęsimas, pri-
dėtinės vertės mokesčių (PVM) leng-
vatų sugrąžinimas – tokias savo rin-
kimines nuostatas gegužės 11 d., pir-
madienį, dėstė Delfi.lt interneto kon-
ferencijoje dalyvavusi kandidatė
į prezidentus Kazimira Danutė
Prunskienė.

Apie KGB ir PVM

Konferencijos metu Prunskienė
pareiškė, kad bendradarbiavimo su
KGB klausimą kelia jos amžinas
priešininkas Vytautas Landsbergis.
„Man apmaudu, kai jau seniai teisiš-
kai išspręstas klausimas yra naudoja-
mas politiniais sumetimais. Juo la-
biau, kad teisme buvo nustatyta to
‘pasižadėjimo’ kilmė, kas jį yra su-
kūręs ir kas pasirūpino, kad jis būtų
panaudojamas prieš mane. Tai mano
amžinasis oponentas, kurio pavardę
visi žino. Kitaip tariant, turiu minty-
je Vytauto Landsbergio rūpesčius”, –
klausiama apie vis išlendantį ben-
dradarbiavimo su KGB klausimą,
sakė Prunskienė.

Kandidatė į prezidentus teigė
pasisakanti už PVM lengvatų vais-
tams, šilumai, maisto produktams –
mėsai, žuviai, vaisiams, daržovėms,
spaudai, kultūros sferai, ūkininkams
ir smulkiesiems verslininkams grą-
žinimą. „Vyriausybei panaikinus šias
lengvatas, maisto pirkėjai važiuoja į
Lenkiją pirktis, spaudos leidiniai
užsakomi Estijoje ar Latvijoje, vežėjai
degalus užsipila irgi už Lietuvos ribų.
Tuo būdu iš Lietuvos išvežamos ir
darbo vietos, o biudžetas netenka
įplaukų”, – aiškino Prunskienė.

Pasak profesorės, jei ji būtų
išrinkta į šalies vadovus, tektų prin-
cipingai derėtis su Europos Sąjunga
dėl atominės elektrinės antrojo reak-
toriaus pratęsimo, ES paramos 2014-
2020 metams bei kitų dalykų.

Neatsakė, kodėl balsavo
už „Leo LT”

K. Prunskienės klausta ir to,
kodėl „balsavo už leidimą daryti ‘Leo
LT’ aferą”. „Tik pridursiu, toks buvo
Vyriausybės bendras sprendimas, o
mūsų frakcija balsavo įvairiai. Be to,
‘Leo LT’ atžvilgiu dabar nurašoma
visų Vyriausybių veiklos metais su-
stiprėjusių oligarchų problema. Tai
savotiška priedanga, ruošiantis kurti
naujus oligarchus ir toje pačioje ener-
getikos srityje, ir kitur”, – nuo tie-
saus atsakymo išsisuko politikė.

Ji negailėjo kritikos Andriaus

Kubiliaus Vyriausybei. „Vertinu labai
kritiškai. Ji veda Lietuvą į gilėjantį
ekonominį nuosmukį, nes prieštarau-
ja ekonominei logikai ir kitų šalių
patirčiai. Ekonominį nuosmukį gali-
ma įveikti ne didinant mokesčių
naštą, kaip tai daro dabartinė Vy-
riausybė, o su palankiais mokesčiais,
ugdant ekonomiką, verslo gyvybin-
gumą, išsaugant darbo vietas ir taip
užtikrinant įplaukas į biudžetą bei
socialinių įsipareigojimų vykdymą”, –
teigė kandidatė į šalies vadovus.

Prunskienė sakė, kad į Rusiją
žiūrinti kaip į kaimynę, su kuria ben-
dradarbiauti Lietuva turi konkrečių
interesų: produktų eksporto, energe-
tinių išteklių importo palankiomis
kainomis, ekologinių projektų ir kt.

Prunskienė aiškino pasisakanti
už dvigubą pilietybę Lietuvos išeiviams
– esą nedidelės tautos išeiviams turi
būti atviros durys į tėvynę ir įsilieji-
mą į tautinį bei ūkinį gyvenimą.

„Sunku patikėti, kad dukra
nesusivaldė”

Prunskienė teigė mananti, kad
kai kurie kandidatai į prezidentus iš
anksto prisitaikė prie mito, jog pir-
maujanti politikė prezidento rinki-

muose aiški ir sumenkino savo gali-
mybes. „Aš nemanau, kad be akty-
vios viešos rinkimų kampanijos, prin-
cipingų debatų ir be žmonių balsavi-
mo gali būti rinkimų rezultatai nu-
lemti”, – kalbėjo kandidatė.

„O kad kandidatavimas nėra
tuščios mano ambicijos, o alternatyva
Lietuvai, renkantis valstybės vadovą,
nesusijusi su dabartine valdžia, ve-
dančia Lietuvą į neviltį, galiu pagrįsti
dar ir savo sėkmingu vadovavimu
pirmajai Vyriausybei, kai Lietuvoje
dar nebuvo Prezidento institucijos.
Būtent mano Vyriausybei teko įveikti
ekonominę blokadą, kurti į socialinę
sritį nukreiptus ekonomikos pagrin-
dus ir man pavyko prasiveržti į dia-
logą su Vakarų šalių vadovais”, – sakė
profesorė.

Jos klausta ir apie dukros su-
sidūrimą su žurnalistais. „Tai nema-
lonus atsitikimas. Man sunku pati-
kėti, kad mano jauniausia dukra, ku-
rią šiaip jau labai sunku išvesti iš
pusiausvyros, nesusivaldė. Bet kartu
turiu pridurti, kad tai, ką mes ma-
tėme ir girdėjome iš žurnalistų, yra
tik viena iš įvykio pusių. Apie tai, kas
vyko vidiniame kieme, apie senutei,
neįgaliai tetai primestą filmavimą,
tyčiojimąsi iš dukters ir kitus daly-
kus, nekalbant jau apie keistą temą –
už 55 km esančio tilto statybą – žur-
nalistė nutyli”, – tikino Prunskienė.

Delfi.lt

Lietuvių Fondo
suvažiavimui praėjus

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

LF suvažiavimas, įvykęs 2009 m. balandžio 25 d., vyr. redaktorės dr.
Dalios Cidzikaitės jau buvo išsamiai aprašytas ,,Drauge” (2009 m. balan-
džio 28 d.). Dar prieš suvažiavimą savo sieksninėje nuomonėje Bronius
Nainys džiaugėsi, kad jo vienuolika metų užtrukusi kova laimėta (,,Ame-
rikos lietuvis”, 2009 m. balandžio 18 d.).

,,Iki šiol buvusi LF vadovybės rinkimų tvarka virsta aukštyn kojom.
Pirmą kartą LF istorijoje kiekvienam nariui, net ir nedalyvaujančiam su-
važiavime, sudaroma galimybė tiesioginiai siūlyti norimą kandidatą į
tarybą bei kontrolės komisiją ir už jį taip pat tiesioginiai balsuoti paštu”,
– rašė Nainys. Anot jo, tą mintį jis su kitais iškėlė prieš daugelį metų ir už
siūlymą buvo niekinami, apšaukti LF griovėjais.

Prieš suvažiavimą LF nariams išsiuntinėtoje informacijoje pateikia-
ma suvažiavimo dienotvarkė, metinės pajamos bei išlaidos ir kita svarbi
informacija. Pernai už per didelį domėjimąsi metinėmis pajamomis ir iš-
laidomis buvau patekęs į kai kurių LF vadovų nemalonę. Ir šiais metais
mane ypatingai domino metinės išlaidos – kam ir kiek išleista. Tų skaičių
vėl nekartosiu, bet noriu pasidalinti leidinėlyje ,,Liepsna” pateiktomis iš-
laidomis 2007 ir 2008 metams.

Išlaidų 2007 metais viso turėta 758,521 dol., o 2008 m. – 840,279 dol.
(Toliau mano duodami skaičiai liečia 2007 m., o skliausteliuose pateikiami
skaičiai yra 2008 m.) Iš tos išlaidų sumos 2007 m. 69.3 proc. (2008 m. 82.7
proc.) buvo išdalinti paramai, 22.4 proc. (8.7 proc.) bendroms ir adminis-
tracinėms išlaidoms, 7.2 proc. (7.6 proc.) renginių, skelbimų ir vajaus iš-
laidoms ir 1.1 proc. (1.0 proc.) išlaidoms nekilnojamo turto nuomai. Kas man,
tarsi graži muzika skamba yra tai, kad per metus padidėjo parama jos pra-
šantiems ir sumažėjo bendrosios bei administracinės Fondo išlaidos. Vadi-
nasi, kai yra geri norai, atsiranda ir tinkami būdai juos pasiekti. Puiku!

Mano antakiai kiek pakilo skaitant, ne kad 2008 m. LF pajamos ir
įnašai sumažėjo 4,894,409 dol., bet kad LF vis tiek reikėjo sumokėti
115,527 dol. investavimo patarėjams. Jeigu būtų manęs paprašę patari-
mo, būčiau siūlęs investicijas iškeisti į grynus pinigus, viską sudėti į batų
dėžutes ir pastumti po lova. Po metų LF būtų turėjęs apie penkis milijo-
nus daugiau negu turi dabar. Tai būtų pasiekta sekant taip vadinama
Kriaučiūno ,,buhalterija”. Taip pat nebūtų reikėję mokėti 115,527 dol. in-
vesticijų patarėjams.

Kokie atgarsiai po suvažiavimo? Iki šiol mačiau straipsnį tik ,,Drau-
ge”. Be abejo, reikia džiaugtis, kad nepaisant patirtų finansinių sunku-
mų, šiais metais LF skirs 400,000 dol. būtiniems lietuviškiems projektams
paremti. Cidzikaitės straipsnyje rašoma, kad diskusijų metu LF Pelno
skirstymo komiteto gaires sukritikavo Nainys, sakydamas, jog mes šian-
dien neturime gerų gairių. O jei tokios gairės turimos, tai jos veikia ne
taip, kaip turėtų veikti, įsitikinęs jis.

Suvažiavime bandyta priimti dvi rezoliucijas, bet to padaryti nepavy-
ko. Pirma rezoliucija pageidauta, kad prieš renkant LF Tarybą ir Kontro-
lės komisiją LF tinklalapyje būtų iš anksto pristatyti duomenys apie kan-
didatus. Tai nepraėjo. Kur čia šuo pakastas? Antroji rezoliucija – kad LF
stipendijos būtų skiriamos studentams, atliekantiems stažuotes Lietuvo-
je arba lietuviškoje veikloje, irgi nepraėjo. Kur čia šuo pakastas? Ar tai du
šuneliai, ar vienas ir tas pats? Abi rezoliucijos buvo pasiūlytos JAV LB
Krašto valdybos pirmininko, bet neaišku, ar tai buvo LB Krašto valdybos,
ar eilinio LF nario siūlomos rezoliucijos.

Reikia sveikinti naujai išrinktus šešis asmenis į LF Tarybą. Vienas iš
jų – Rimas Griškelis, kitą dieną po suvažiavimo LF Tarybos buvo išrink-
tas jos pirmininku. LF Valdybos pirmininko pareigos patikėtos Mariui
Kasniūnui. Tai rimti, talentingi ir energingi ,,garvežiai”. Kad tik jiems ne-
pritrūktų garo.

Gavau porą el. laiškų, kuriuose kalbama ir apie LF suvažiavimą. Vie-
name rašoma: ,,Lietuvių Fondas prarado apie 6,000,000 dol. per viene-
rius metus. Nauji finansiniai specialistai neapsaugojo Fondo, bet vis dėlto
už savo patarnavimą pasiėmė 115,527 dol. Suvažiavime dar reikėjo išklau-
syti jų pamokslėlių, kaip įvyko Amerikos ekonomikos nuosmukis.” Kita
pastaba apie rezoliucijas: ,,(…) rezoliucijos triuškinančiai nepraėjo. Kokia
išvada? (…) Suvažiavimas nepageidauja, kad kandidatai turėtų progą pri-
sistatyti prieš rinkimus. Tiesiog absurdas.”

Kitame el. laiške man buvo patapšnota per petį dėl ,,puikaus vedamo-
jo ar pagrindinio ‘Drauge’ straipsnio” apie organizacijų brendimo stadijas
(,,Draugas”, 2009 m. balandžio 30 d.). Laiško autorius rašo, kad visa tai
perskaitęs, gerokai pamąstė. Jis paminėjo porą organizacinės mirties pa-
tale gulinčių organizacijų. Tuo pačiu pastebėjo, kad pagal mano sampro-
tavimą, LF dar gali ilgai išsilaikyti. ,,Steigėjai/vyresnieji be didelio triukš-
mo pasitraukė iš ‘vadovavimo’. Jų įnašas dar svarbus, nes jų draugai/prie-
teliai dar neišmirė ir yra didžiausi Fondo rėmėjai. Dabartinė taryba yra
jaunesnių rankose su naujesnėm idėjom ir planais. Kai kurie, deja, tik uži-
ma ir šildo ‘kėdes’. Iš jų naudos nedaug, nes nieko konkretaus nesiūlo ir
neatlieka.” Jis taip pat džiaugiasi LF Valdybos pirmininku Kasniūnu, ku-
ris yra energingas, nebijąs naujovių ir mokąs kitus išklausyti.

Tiek pradinių pastabų apie LF prieš, per ir po suvažiavimo. Nors iš-
gyvenama ekonominė krizė, kuri palietė ir LF, Fondas šiais metais vis tiek
skirs paramą veiklai, kuri negali būti atidėta nė vieneriems metams. Tad
visi yra kviečiami prisidėti prie lėšų telkimo ir LF augimo, tokiu būdu
investuojant į lietuvybės išlaikymą ir lietuvių kultūros puoselėjimą.

Kazimira Danutė Prunskienė
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ALGIMANTAS S. GEÇYS

Balandžio mėnesio vidurys Phi-
ladelphia mieste – tikras pavasaris.

Žiedais jau būna spėję pasipuošti
dekoratyvinių obelų ir kriaušių me-
džiai, baigia žydėti magnolijos, gelto-
nuoja forsitijų krūmokšniai. Su iš že-
mės prasikalusiomis tulpėmis ir nar-
cizais atkeliauja laukiamas kvietimas
į balandžio 18 dienos vakare Lietuvių
namuose ruošiamą Philadelphia
,,Laisvės” choro pavasario koncertą.
Atidėję lauko darbus prie savųjų na-
mų, traukiame būriais pasiklausyti
dainos mylėtojų. Daug raginti mūsų
nereikia. ,,Laisvės” choro koncerte
dainuos ir V. Krėvės lituanistinės mo-
kyklos vaikų choras. Taigi koncerte
matysime ne tik pažįstamus, drau-
gus, bet ir savuosius vaikus bei vai-
kaičius.

Penktą dešimtmetį gyvenu Phila-
delphia apylinkėje. Nuo pat atvykimo
į Ameriką šiame mieste išliko stipri
lietuviškos dainos tradicija. Atvykę
radome gausų ,,Dainos” chorą, vado-
vaujamą inž. Vlado Norkaus (Walter
Norton), kurio sudėtyje dainavo tada
mūsų vadinami ,,lietuviai ameriko-
nai”. Mums, naujai pribuvusiems
JAV, savotiškai atrodė choristės, dė-
vinčios ilgus juodus sijonus, kostiu-
mus vilkintys vyrai dainininkai ir
choristų dainavimas rankose laikant
gaidas. Prisimenu, kai Lietuvoje bū-
damas vaiku taip apsirengusius cho-
ristus mačiau Vilniaus katedroje vy-
kusio koncerto metu.

Po metų ar dviejų Lietuvių Na-
mų scenoje jau matėmė Philadelphia
Lietuvių tremtinių chorą, vadovau-
jamą Vytauto Macijausko–Matonio.
Choro sudėtyje dainavo pokario atvy-
kėliai, tuo metu dar save vadinę
,,tremtinių” vardu. Moterys dėvin-
čios tautiniais drabužiais, vyrai –
drobės marškiniais ir austais kak-
laraiščiais. Laikai keitėsi. Dar po ke-
lerių metų iš Leono Kaulinio vado-
vauto vyrų okteto išsivystė choristais
gausus ,,Vilties” choras. Jam mirus,
chorui vadovavo duktė Anelė Kauli-
nytė. Choro repertuaras laikui bė-
gant ėmė susitelkti ties giedojimu Šv.
Andriejaus lietuvių parapijoje. Lie-
tuvių visuomenei rengti tradiciniai
koncertai pranyko.

Metams bėgant, Philadelphia

chorinei veiklai silpnėjant, Dievo ran-
ka visada prikelia dainos meną. Ir kai
atrodė, kad mūsų telkinio dainos my-
lėtojai išsiskirstys kas sau, iš Lie-
tuvos sulaukėme Ilonos Babinskie-
nės. Jaunystėje muzika studijuoti
pradėjusi Garliavos muzikos mokyk-
loje pas Birutė Didžiuvienę, ji studi-
jas tęsė J. Gruodžio aukštesniojoje
muzikos mokykloje Kaune, vėliau il-
gametes muzikines studijas apvaini-
kuodama Klaipėdos konservatorijos
liaudies instrumentų katedros diplo-
mu, su pagrindu akordeono ir diriga-
vimo specialybėje. Apsigyvenusi Phi-
ladelphia apylinkėse, Ilona ėmė va-
dovauti Šv. Andriejaus parapijos cho-
rui. 2002 m. jos pastangomis buvo
įkurtas choras ,,Laisvė”, jai prisii-
mant eiti meno vadovės ir dirigentės
pareigas. Choro administravimas pa-
tikėtas Gabrieliui Mironui. Choro
,,Laisvė” pagrindą sudaro buvusio
,,Vilties” choro dainininkai ir su en-
tuziazmu įsijungę naujai iš Lietuvos
atvykusieji. Ilonos užkrečiantis
nuoširdumas, turimi stiprūs muziki-
niai pagrindai bei gebėjimas choris-
tams įdiegti norą tobulėti, chorui
,,Laisvė” žada šviesią muzikinę ateitį.
Choras dalyvavo 2006 m. Chicagoje
vykusioje VIII Dainų šventėje, I. Ba-
binskienei esant vienai iš šventės di-
rigentų. Choras yra dainavęs Eliza-
beth, NJ, Baltimore, MD, New Yorke

Philadelphia lietuviai sutiko pavasarį
Nuotaikingas ,,Laisvės” choro pavasario koncertas

(Dariaus ir Girėno skrydžio per At-
lantą sukakties proga), Baltų Fondo
vakare Washington, D.C. choras
,,Laisvė” taip pat kasmet dalyvauja
Šv. Andriejaus lietuvių parapijos ruo-
šiamuose bažnytinės/kalėdinės muzi-
kos koncertuose. Šalia choro veikian-
tis populiarios muzikos vienetas su
estradinės muzikos programa yra
ypač laukiamas lietuvių telkiniuose.

Keletas sakinių apie pavasario
koncerto programą. Koncerto metu
Bangos Balakauskienės harmonizuo-
tas liaudies dainas ,,Čiūta Čiūtoji” ir
dainų pynę atliko V. Krėvės lituanisti-
nės mokyklos (ketvirtosios iki aštun-
tosios klasės) mokinių choras. Jam
vadovauja iš Minnesotta valstijos at-
sikėlusi ir Temple universitete dės-
tanti naujai atvykusi dr. Jorūnė Bal-
čiūnienė. Jos sugebėjimas vaikus
sudominti daina įspūdingas, žiūrovus
maloniai užkrečiantis.

,,Laisvės” choro koncertas prasi-
dėjo Violetos Bendžiūtės ir Reginos
Zito liaudies dainos duetu ,,Atalyja
lietūs”. Moterų choras sudainavo V.
Montvilo ,,Pijolka rūta, čiūta” (žodž.
M. Karčiausko), liaudies dainas
,,Saulė teka”, ,,Slaunasai žolyne ru-
geli” (harm. N. Sinkevičiūtės) ir ,,Ein
bernelis per laukelį” (harm. K. Vasi-
liauskaitės). Buvo atliktos vyrų choro
liaudies dainos ,,Čiūto” (harm. J.
Tallat-Kelpšos) ir ,,Šalia kelio karčia-

ma”. Choro sudėtyje dainuojantys
solistai, amerikietė Jayne Green su-
dainavo tradicinę anglų liaudies dai-
ną ,,Whistle, Daughter, whistle”,
Gabrielius Mironas atliko Ernesto de
Curtis ,,Non ti scordar di me”, Vio-
leta Bendžiūtė – ,,Švelnumas (muz.
Alg. Raudonikio, žodž. E. Selelionio).
Sekė J. Green ir G. Mirono duetas
,,All I Ask of You” (muz. Lloyd Web-
ber, harmonizuota D. Hobbs). Pilna
sudėtimi ,,Laisvės” choras padainavo
,,Lopšinę gimtinei” (muz. V. Mika-
lausko, žodž. J. Marcinkevičiaus),
,,Dievo dovana” (muz. A. Paulavi-
čiaus, žodž. B. Brazdžionio”, ,,Jeigu
tau sunku” (muz. M. Noviko, žodž. V.
Palčinskaitės), ,,Ar ne tu?” (muz. B.
Gorbulskio, žodž. V. Bložės), ,,Pienė”
(muz. M. Vaitkevičiaus, žodž. A. Sau-
lyno) ir koncerto pabaigai – Vyt. Ker-
nagio į jaunystę grąžinančiu kūriniu
,,Mūsų dienos kaip šventė”. Klau-
sytojams sustojus ir ilgai plojant, prie
,,Laisvės” choro prisijungus V. Krėvės
mokyklos mokiniams, dirigentei I.
Babinskienei kartu diriguojant pub-
likai, sudainuota tradicine tapusi
,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”.

Pavykęs koncertas – chorų vado-
vių I. Babinskienės, dr. J. Balčiūnie-
nės, jaunų ir amžiumi pažengusių
choristų nuopelnas. Gemos Kreivė-
naitės scenos dekoracija – naujoviš-
kas šedevras. Prie koncerto pasiseki-
mo daug prisidėjo ,,Laisvės” chorui
bei solistams virtuoziškai akompana-
vęs amerikietis kompozitorius muz.
George Akerley. Pasirinkimo atsakyti
meno vadovei I. Babinskienei jis lyg
ir neturėjo: jo žmona Gintarė dainuo-
ja ,,Laisvės” chore, sūnus Kristijonas
– V. Krėvės mokyklos chorelyje.

Prieš koncerto pradžią koncerte
apsilankę buvo vaišinami jaunos pro-
fesionalės, neseniai įsteigusios kuli-
narijos firmą ,,Birch Tree Catering”
Rasos Stirbytės paruoštais užkan-
džiais ir Lietuvių Namų gaiviais gėri-
mais. Koncertui pasibaigus, pavasa-
rio koncerto dalyviams ekrane ste-
bint Lietuvoje ir užsienyje koncertuo-
jančius Lietuvos populiariuosius dai-
nininkus, smagiai pasišokta prie iš
Connecticut valstijos atvykusių lietu-
vaičių D-J’s muzikos. Nekantriai
laukiame rudens koncerto, tuo pačiu
kaimyninius telkinius raginame sa-
vųjų renginių programoms kviestis
chorą ,,Laisvė”. Būsite maloniai nu-
stebinti.,,Laisvės” choras su akompaniatoriumi George Akerley ir dirigente Ilona Babinskiene. Rimo Gedeikos nuotraukos

Mokytoja dr. Jorūnė Balčiūnienė ir V. Krėvės mokyklos mokiniai pasiruošę dainuoti.
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dalia.cidzikaite@gmail.com

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
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telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Ne tik Stasys Goštautas, kaip mi-
nėta Dalios Cidzikaitės straipsnyje
apie ,,šių dienų patriotizmą” (,,Drau-
gas” 2009 m. gegužės 8 d.), bet ir kiti
yra viešai pareiškę – tiesiogiai ar ne-
tiesiogiai, – kad trečiabangiai dau-
giau rūpinasi materialinėmis gėry-
bėmis, o ne kultūra ar lietuviškumu.

Reikia pripažinti, kad dypukai ir
trečiabangiai – tai skirtingi žmonės
savo išsilavinimu, kultūra ir praeiti-
mi. Mes, dypukai, buvome politiniai
pabėgėliai, bėgome nuo pirmame
sovietmetyje patirto teroro, buvome
tiesiog išvaryti iš Lietuvos. Trečia-
bangiai dauguma yra, kas dabar va-
dinami ekonominiai emigrantai, t.y.,
savo laisvu pasirinkimu atvyko ieš-
koti sau ir savo šeimoms materialiai
geresnių gyvenimo sąlygų.

Tarp mūsų dypukų buvo daugiau
inteligentijos, pvz., mano pačio šei-
moje, kai mano tėvas ragino savo bro-
lius bėgti į Vakarus kartu su mumis,
jie atsakė: ,,Tu esi teisininkas, valdi-
ninkas, tu bėk. O mes esame paprasti
žmonės, paprasti ūkininkai, rusai
mumis nesidomės, kam mums bėg-
ti?” (Abu broliai su šeimomis atsirado
Sibire su dauguma kitų ,,paprastų”
lietuvių.) Tarp trečiabangių yra dau-
giau skirtingo išsilavinimo – kodėl,
pvz., abu dabartiniai pagrindiniai
JAV lietuvių laikraščiai ,,Draugas” ir
,,Amerikos lietuvis” turi tą patį ti-
ražą – apie 3,000 skaitytojų, kai dy-
pukų žydėjimo laikais laikraščių ti-
ražai būdavo dešimteriopi.

Gaila žiūrėti, kaip dypukų išlai-
kyti JAV lietuvių kultūros pamatai
šiandien sunkiai verčiasi – lietuvių
apgyvendinti rajonai nyksta, iš dau-
gelio JAV lietuvių laikraščių likę tik
keli, lietuvių bažnyčios uždaromos.

Tačiau tą viską pasakius, yra ir
džiuginančių reiškinių. Labai gražiai
aprašytas trečiabangių ,,šių dienų
patriotizmas”.

Pas mus, San Francisco apylin-
kėje, per Nepriklausomybės minėji-
mus ir kitus subuvimus jau keleri
metai, kaip iš maždaug 100 ir dau-
giau susirinkusių lietuvių apie 70–80
būna trečiabangiai, o likusieji 30–20
dar iš mūsų ,,dypukų”, daugumos ki-
tų dypukų jau nėra tarp mūsų. Taip
pat man per beveik 50 metų gyve-
nančiam šitoje lietuvių kolonijoje, bu-
vo kelis kartus mūsų dypukų mėgin-
ta įsteigti šeštadieninę lituanistinę
mokyklą, bet vis nepavykdavo. O tre-
čiabangiai įsteigė, ji jau treti metai
veikia.

Radę pirmosios bangos JAV lie-
tuvių sukurtą lietuviškumo paveldą,
ne viską ir mes dypukai vertinome.
Savaime pasirinkome tik tai, kas mus
domino, kas mums buvo naudinga, o
daug kam leidome nuvysti. Panašus
trečiabangių pasirinkimas vyksta ir
dabar. Kaip jis pasibaigs, dar neaišku,
bet kad džiuginančių reiškinių yra,
reikia neužmiršti.

Donatas Januta  
San Francisco, CA

TREÇIABANGIÛ ,,ÕIÛ LAIKÛ PATRIOTIZMAS”

MAÑIAU APIE SAVE, DAUGIAU APIE JUBILIATÂ
Skaitantieji „Draugo” kultūrinį

priedą š. m. balandžio 4 dienos nu-
meryje pastebėjo Raimundo Mariaus
Lapo rašinį ,,Kitokios Lietuvos ilge-
sys”, kuriame rašoma apie Broniaus
Railos šimto metų nuo jo gimimo ju-
biliejų.

Ne vienas galės pastebėti, kad
straipsnio autorius iškelia savo nu-

veiktus darbus, bet labai mažai rašo
apie patį jubiliatą. Reikia manyti, kad
Raila išspausdino daugiau knygų, ne
vien „Barbaras rėkia”. Ar nereikėtų
Lapui parašyti didesnę studiją apie šį
žymųjį rašytoją, žurnalistą, mažiau
gilinantis į savo paties nuopelnus?

Antanas Paužuolis
Chicago, IL 

10 LIETUVIÛ POETÛ
Juk Lietuva – tai poetų šalis. Jų

tiek daug ir labai dailiai rašančių.
Pagaliau, „išrinkau”:

Aistis
Bradūnas
Brazdžionis
Inčiūra
Gylienė

Kudirka
Liūnė Sutema
Maironis
Miškinis
Strielkūnas

Elena Rožėnienė
Tucson, AR

Abarių šeimai svarbiausia
dabar – surasti vidinę ramybę

LORETA TIMUKIENÈ
Džiazo atlikėjas ir kompozitorius

Gintautas Abarius su žmona Violeta
kartu gyvena jau 29 metus. 1999 m.
atvykusi į Jungtines Valstijas jų šei-
ma dabar įsikūrusi North Carolina
sostinėje Raleigh. Gintautas čia yra
subūręs džiazo trio ,,Baltic Avenue”,
koncertuoja, kuria muziką, dalyvauja
bendruomenės gyvenime. Abarių šei-
ma turi du vaikus – dukrą Silviją ir
sūnų Dovydą. Silvijai – 25, ji ištekė-
jusi, gyvena Houston ir laukiasi duk-
rytės. Violeta džiaugėsi, kad birželio
pradžioje jie taps seneliais. Dovydui
–14, jis groja mušamaisiais, žaidžia
krepšinį, studijuoja japonų kalbą.

Neseniai Abarių šeima lankėsi
Lietuvoje, kur Gintautas surengė ju-
biliejinius koncertus – kovo 28 d. jis
atšventė savo 50-metį. Violeta sakė,
kad tai buvo nepamirštama kelionė.
Drauge su garsiu lietuvių pianistu
Povilu Stravinsku, gyvenančiu Seatt-
le, ir Lietuvos kameriniu orkestru
Gintas surengė 3 koncertus Klaipė-
dos, Kauno ir Vilniaus filharmonijų
salėse, kur atliko W. A. Mozarto kon-
certą dviems fortepijonams Nr. 27.

Koncertai praėjo su milžinišku
pasisekimu, o baigiamajame koncerte
Vilniuje klausytojai bisavo atsistoję.
Kaip sakė Violeta, Gintui tai buvo
senos svajonės įgyvendinimas, sugrį-
žimas prie Didžiosios klasikos (Gin-
tas baigė Lietuvos konservatoriją
kaip klasikinis pianistas) jam suteikė
tiek vidinių, tiek fizinių jėgų. Jaudi-
nančiai praėjo jubiliejinis vakaras
,,Neringos” kavinėje, kur drauge su
muzikantu pabūti susirinko jo artimi
draugai – Lietuvos meno žvaigždės.
Be to, kaip sakė Violeta, jie buvo labai
laimingi galėdami apkabinti tėvus ir
artimuosius, kurių buvo nematę 8
metus. Moteris pasidžiaugė, kad po
neseniai įvykusios kelionės į Lietuvą
jų sūnui Dovydui prabudo lietuvybė.

Kaip prisimena Violeta, pirmieji
metai Amerikoje jų šeimai nebuvo
lengvi. 2006 m. Gintui buvo nusta-
tytas gerklės tonzilių vėžys. Šeima ir
artimieji išgyveno didžiulį sukrėtimą,
nes gydytojai teigė, kad Abariui liko
gyventi 6 savaitės. Tačiau šeima ne-
pasidavė, sudėjo savo viltis į Dievą,
kurio gelbstinčią malonę ir stebuklus
gyvenime patyrė daug kartų. Chemo-
terapijos ir radiacijos kursai buvo
sėkmingi ir 2007 m. birželį Abariai
išgirdo medikų išvadą, kad Gintas vi-
siškai pasveiko. Deja, džiaugsmas tę-
sėsi neilgai – 2008 m. liepos pabaigo-
je pasirodė pirmieji atsinaujinusios li-
gos požymiai, liga labai greitai prog-
resavo ir senųjų gydymo būdų taikyti
jau nebebuvo galima. Tačiau šeima
nenuleido rankų ir pradėjo ieškoti ki-
tų gydymo būdų. Tos paieškos gar-
saus muzikanto šeimą atvedė į Či-
kagą.       

Po įspūdingos kelionės į Lietuvą
Abarių šeimai grįžus namo Gintas
pasijuto silpnai. Paklausę geriausių
Lietuvos galvos-kaklo onkologų pata-
rimų Abariai nusprendė atvykti į
Čikagą, nes jie buvo girdėję apie pui-
kius čia dirbančių specialistų gydymo
rezultatus šioje srityje. Šiuo atveju
gydytojų prognozės vėl buvo labai ne-
palankios. Anot jų, vienintelis gali-
mybę suteikiantis kelias – operacija,
kurios metu būtina pašalinti liežuvį
ir balso stygas. 

Abarių šeima jau buvo susiruo-
šusi grįžti namo ruoštis operacijai,
tačiau užpraėjusią savaitę Gintui ply-
šo abi didžiosios arterijos ir tik ne-
paprasto įžymaus kraujagyslių chi-
rurgo Ali Shabani meistriškumo dėka
Ginto gyvybė buvo išgelbėta. Šiuo
metu Gintas jau vaikšto, jie su Vio-
leta sugrįžo į Raleigh. Abarių Duke
University Hospital pagal garsaus
Čikagos kaklo-galvos onkologo dr. G.
Petruzzelli rekomendaciją apžiūrės ir
priims sprendimą dėl tolimesnio gy-
dymo šių klinikų galvos-kaklo on-
kologijos vadovas.

Muzikanto žmona sakė, jog šian-
dien, kaip ir prieš 3 metų, jie turi
labai mažą pasirinkimą. Šeima dėko-
janti Dievui, jog atlikti tyrimai paro-
dė, kad nėra jokių metastazių, tačiau
ar Gintas galės kalbėti – štai čia rei-
kalingas stebuklas.

Moteris sakė, kad sunkiausiomis
akimirkomis, tokiomis kaip dabar,
stiprybės jiems teikia tikėjimas Visa-
galio gerumu ir malone. Anot Viole-
tos, karalius Dovydas vienoje savo
psalmių užrašė: ,,Kur aš pasislėpsiu
nuo Tavo veido? Net jei pasitiesiu
guolį pragaro dugne – Tu ir ten su
manim.” Moteris sakė, jog tuomet,
kai supurtomi visi gyvenimo pagrin-
dai ir atsiremti nebelieka į ką, re-
miamės į Tėvo meilę, kuri niekuomet
neišduoda ir padeda praeiti visus
ugningus slėnius.

Šiuo metu Abarių šeimai svar-
biausia – surasti vidinę ramybę. Jie
yra labai dėkingi visiems, iš kurių
sulaukia didelio palaikymo – tiek iš
brangių tautiečių, tiek iš žmonių,
išsibarsčiusių kone po visą pasaulį.
Violeta sakė kasdien gaunanti padrą-
sinančius laiškus, žmonės meldžiasi
už Gintą – toks palaikymas jų šeimai
yra ypatingai svarbus.

Muzikanto žmona pasiguodė,
kad jiems, neturintiems sveikatos
draudimo, reikalinga ir finansinė pa-
rama, nes medicininio aptarnavimo
kainos Amerikoje yra išties milži-
niškos. Tad jeigu atsirastų žmonės,
firmos ar organizacijos, kurios galėtų
paremti Ginto kovą už gyvenimą,
Abarių šeima būtų labai dėkinga.
Čekius galima siųsti: 

Gintautas Abarius, 
Violeta Abariene, 
Bank of America, 
Routing Nr.: 053000196, 
Acc. Nr.: 237014494336.

Gintautas Abarius su žmona Violeta. 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Vilnius, gegužės 11 d. (Bernar-
dinai.lt) – Kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, kuriam praėjusią savaitę
Prancūzijoje, Bordo mieste esančioje
klinikoje, atlikta širdies operacija,
šeštadienį grįžo į Lietuvą.

Kaip pranešė Vilniaus arkivysku-
pijos kurijos sekretoriatas, kardinolui
šiuo metu paskirta reabilitacija.

Praėjusią savaitę A. Bačkiui at-
likta jau ne pirmoji širdies operacija.

Sausį Vilniuje A. J. Bačkiui įdėtas šir-
dies stimuliatorius.

Dėl sušlubavusios sveikatos baž-
nyčios hierarchas pernai rudenį tu-
rėjo praleisti Šiluvos Dievo Motinos
apsireiškimo 400 metų jubiliejaus iš-
kilmes. Rugsėjį dėl sutrikusio širdies
ritmo kardinolas taip pat praleido li-
goninėje keletą dienų. Tuomet sutri-
kusią širdies veiklą medikams pavyko
atstatyti.

Investuotojai î Lietuvâ neskuba
Vilnius, gegužės 11 d. (Bernar-

dinai.lt) – Prieš kurį laiką nedraugiš-
kai atstūmusi į Lietuvą atvykusius
investuotojus, šiandien Vyriausybė
juos kviečiasi į svečius, tačiau šie ne-
beskuba.

Metų pradžioje Dainius Kreivys,
ūkio ministras, kalbėjo apie pradėtas
derybas su „Elkem”, „Google”, „Ikea”,
„Amazon.com”, „Monsanto”.

Mantas Nocius, Lietuvos ekono-
minės plėtros agentūros (LEPA) ge-
neralinis direktorius, prabėgus dviem
mėnesiams, kol kas neturi ko pridur-
ti. „Dialogas vyksta, tačiau projektai
– specifiniai, laikai – sunkūs, ir kada
bus priimti sprendimai – neaišku”, –
sakė LEPA vadovas.

Norvegų „Elkem”, pasak jo, vėl
pakviesta į Lietuvą, pažadėjus tartis
dėl esminio kliuvinio – t. y. sutikti,
kad elektra būtų perkama iš estų. Su-
sivienijimui „Orcla” priklausanti

įmonė svarstė galimybę investuoti
apie 400 mln. EUR ir Lietuvoje ga-
minti katodus, naudojamus aliuminio
pramonėje. Tačiau kadangi jiems ne-
buvo leista elektros pirkti iš estų –
projektą nuspręsta įgyvendinti Latvi-
joje.

Šiemet Ūkio ministerija investi-
cijoms skatinti iš biudžeto „sukrapš-
tė” apie 1,5 mln. Lt, šie pinigai bus
padalinti trims infrastruktūros pro-
jektams.

Kad su tokiomis lėšomis varžytis
dėl investicijų sunku, byloja ir toks
pavyzdys – lenkai pernai rudenį 200
mln. EUR skyrė korėjiečiams, kad
būtent Lenkijoje būtų pastatyta skys-
tųjų kristalų televizorių gamykla.

M. Nocius Lietuvoje gausius
verslo galimybes ribojančius reikala-
vimus, kurių pasekmės matyti sta-
tistikų skaičiuose, vaizdžiai vadina
„šaudymu sau į kojas”.

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) –
Kovo 11-osios Akto signataro Zigmo
Vaišvilos keliami įtarimai dėl dviejų
kandidačių į prezidentus galimo
bendradarbiavimo su KGB yra nepa-
grįsti.

Tokį sprendimą patvirtino Vy-
riausioji rinkimų komisija (VRK),
nagrinėjusi signataro Z. Vaišvilos
kreipimąsi su reikalavimais stabdyti
kandidačių į prezidentes Dalios Gry-
bauskaitės bei Kazimiros Prunskie-
nės registravimą.

,,Jokių duomenų apie D. Gry-
bauskaitės bendradarbiavimą su
struktūromis darbo grupė nerado, o
dėl K. Prunskienės yra įsiteisėjęs
teismo sprendimas, kurio negalima
ginčyti, todėl darbo grupė nevertino
Liustracijos komisijos pateiktų duo-
menų apie K. Prunskienę”, – darbo
grupės išvadą pristatė VRK narys Ju-
lius Jasaitis.

Ties pirmuoju barjeru prezidento

rinkimuose suklupęs Z. Vaišvila savo
kreipimesi į VRK kėlė abejones dėl
beveik pusės kandidatų – eksprem-
jerė K. Prunskienė Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės gru-
pės klubo vadovui kliuvo dėl galimo
bendradarbiavimo su KGB, Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos vadovas Valde-
maras Tomaševskis – dėl kilmės,  eu-
rokomisarė D. Grybauskaitė – ir dėl
vieno, ir dėl kito.

Taip pat Z. Vaišvila reikalavo
VRK pateikti visą informaciją apie
įregistruotus kandidatus, patikrinti,
ar visi atitinka reikalavimus būti pi-
liečiais pagal kilmę, papildyti anketą,
kandidatus įpareigojant nurodyti ly-
dintį asmenį, jei kandidatas neturi
sutuoktinio.

VRK Z. Vaišvilai atsakė, kad visa
informacija apie kandidatus, kurią
pateikti nurodo įstatymas, viešai
skelbiama komisijos interneto pusla-
pyje.

A. J. Baçkis grîžo î Lietuvâ�

Sostinès meras pasielgè neetiškai

Z. Vaišvilos kaltinimai 
kandidatams nepagrîsti

Mokytojai be aukštojo išsilavinimo
mokyklose nebedirbs

Maskva, gegužės 11 d. (EPA/ELTA) – 54-ajame ,,Eurovizijos” dainų konkurse Ru-
sijos sostinėje Maskvoje Lietuvai atstovaus Sasha Son(g). EPA-ELTA nuotr.

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) – Iš
mokyklų siūloma atleisti mokytojus,
neturinčius aukštojo išsilavinimo.
Tai pranešė švietimo ir mokslo mi-
nistras Gintaras Steponavičius. Jis
teigė, kad Vyriausybei ir Seimui pa-
teiktas įstatymo straipsnio pakeiti-
mas, kuriame numatyti  nauji reika-
lavimai mokyklose dirbantiems spe-
cialistams.

G. Steponavičius sakė, jog spren-
dimą lėmė ekonominis nuosmukis ir

bedarbystė privačiame sektoriuje.
Dabar norinčių dirbti yra daugiau nei
darbo vietų: „padėtis iš akivaizdaus
mokytojų trūkumo mokyklose per
metus pasikeitė į padėtį, kai norinčių
į mokyklas grįžti ir pedagoginį išsila-
vinimą turinčių mokytojų skaičius
auga”, – teigė G. Steponavičius.

Susiklosčiusią padėtį galima iš-
naudoti: mokytojams keliamų kvalifi-
kacinių reikalavimų kartelė kils.
Anot ministro, „finansavimo moky-
tojams didinimas buvo akivaizdus, o
su finansavimu turėtų kilti ir reiklu-
mas darbo kokybei”.

Daugiausia aukštojo išsilavinimo
neturinčių mokytojų dirba provincijų
mokyklose, tačiau G. Steponavičius
teigė, kad problemų regionuose ne-
turėtų kilti. Mokytojų nepritrūks dėl
nuolat mažėjančio vaikų skaičiaus ir
dėl visose savivaldybėse pradėtos mo-
kyklų tinklų pertvarkos. Be to, dau-
gelis provincijos mokytojų siekia
aukštojo išsilavinimo.

Praėjusių metų rugsėjo 1 d. mo-
kyklose trūko maždaug 2,000 moky-
tojų.  Šių metų sausio 1 d. skaičius
sumažėjo 4 kartus –  trūko apie 500
mokytojų.

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) – Vil-
niaus meras Vilius Navickas, išvykda-
mas į Italiją komandiruotės Kanuose
metu, pasielgė neetiškai, nusprendė
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
(VTEK).

Anot VTEK, sostinės vadovas, pa-
siimdamas nemokamų atostogų, išvyk-
damas į Italiją ir savo lėšomis grįžda-
mas į Vilnių, Viešųjų ir privačių intere-
sų derinimo valstybinėje tarnyboje įsta-
tymo nuostatų nepažeidė, tačiau, ko-
misijos vertinimu, pasielgė neetiškai.

Vis dėlto įstatymo pažeidimą
VTEK nustatė dėl kitų V. Navicko
veiksmų. Kaip sakė VTEK atstovas
spaudai Gediminas Sakalauskas, sosti-
nės meras dar praėjusių metų gruodį
nepateikė privačių interesų deklaraci-
jos, kurią, remiantis teisės aktais, va-
sarį tapęs meru turėjo patikslinti.

Pasak G. Sakalausko, šis VTEK
sprendimas bus išsiųstas savivaldybės
etikos komisijai, kuri vertins V. Navic-
ko elgesį.

VTEK, atsižvelgdama į žiniasklai-
doje pateiktą informaciją ir paties V.

Navicko raštą komisijai, kovo mėn. nu-
tarė pradėti tyrimą dėl mero veikos ati-
tikties Viešųjų ir privačių interesų de-
rinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatoms.

Kaip skelbta, V. Navickas, vykęs į
tarnybinę komandiruotę Kanuose, tuo
pačiu aplankė Italiją, kur tvarkė asme-
ninius reikalus.

Sostinės meras Prancūzijos ku-
rorte vykusioje nekilnojamojo turto pa-
rodoje tik porą dienų vadovavo savival-
dybės delegacijai. Po to paliko delegaci-
ją dirbti toliau, o pats pasiėmė dvi die-
nas nemokamų atostogų ir išvažiavo į
Italiją.

Anksčiau statybų bendrovėje dir-
bęs politikas sakė turėjęs dalyvauti ke-
liuose susitikimuose Italijoje – Turine
ir Milane.

Dalyvavimas nekilnojamojo turto
ir investicijų parodoje ,,MIPIM 2009”
Prancūzijos mieste Kanuose Vilniui
kainavo apie 600,000 litų. Kasmetinėje
parodoje pristatomi įvairių pasaulio
miestų plėtros projektai ir ieškoma in-
vestuotojų.

Vilnius, gegužės 11 d. (ELTA) – Penktųjų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje
(ES) metinių ir Europos dienos proga sostinės Gedimino prospekte savaitgalį
vyko šventinė programa ,,Lietuva – Europos žvaigždutė” ir Europos šalių
mugė.                                                                                  ELTOS nuotr.

Ministras G. Steponavičius sako, kad
pasikeitusi padėtis darbo rinkoje turėtų
pakeisti taisykles.          Delfi.lt nuotr.
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sprogimo priežasčių tyrimą. Dėl dujų
sprogimų pastaruoju metu Rusijoje
kaltinami pasenę dujotiekiai. 

* * *
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev per pergalės prieš nacių Vo-
kietiją minėjimą perspėjo kitas vals-
tybes nepradėti „karinių avantiūrų”
ir pagrasino imtis deramo atsako, ra-
šo BBC. D. Medvedev per kariuome-
nės paradą Raudonojoje aikštėje pa-
sakyta kalba nuskambėjo vėl sustip-
rėjus įtampai tarp Rusijos ir NATO
dėl Gruzijoje planuojamų karinių
pratybų. Kaip rašo BBC, kai kurie
specialistai perspėja dėl naujų kon-
fliktų grėsmės regione.  

TEHERANAS
Iraniečių kilmės JAV reporterė

Roxana Saberi buvo paleista iš Tehe-
rano kalėjimo, nes Irano teismas su-
mažino jai skirtą kalėjimo bausmę iki
2 metų lygtinai. Taip baigėsi penkis
mėnesius trukę R. Saberi išbandy-
mai. Ji sausį buvo uždaryta į liūdnai
pagarsėjusį Teherano Evino kalėjimą
ir vėliau nuteista 8 metus kalėjimo
už šnipinėjimą Jungtinių Valstijų
naudai. Žurnalistė buvo suimta, ap-
kaltinus ją alkoholio pirkimu, kuris
islamiškame Irane yra draudžiamas.

JERUZALĖ
Izraelio ministras pirmininkas

Benjamin Netanyahu pareiškė turįs
vilčių, kad ,,artimiausiomis savai-
tėmis” bus atnaujintos taikos dery-
bos su palestiniečiais. ,,Mes norėtu-
me, kad Izraelis ir palestiniečiai gy-
ventų matydami taiką, saugumą ir
klestėjimą. Šie trys dalykai turi būti
įgyvendinti visi kartu, o ne vienas
kuris mainais už kitą”, – pažymėjo B.
Netanyahu.

WASHINGTON, DC
Buvęs JAV viceprezidentas Dick

Cheney tvirtino, kad tardant įtaria-
mus ,,al-Qaeda” kovotojus išgauta in-
formacija padėjo išgelbėti ,,galbūt
šimtus tūkstančių” žmonių gyvybių
Jungtinėse Valstijose. Šeštadienį vy-
kusiame metiniame Baltuosiuose rū-
muose akredituotų korespondentų
asociacijos renginyje JAV prezidentas
Barack Obama pasišaipė iš tokio D.
Cheney požiūrio. D. Cheney pakarto-
jo esantis įsitikinęs, kad B. Obama
padarė Jungtines Valstijas labiau
pažeidžiamas.

Pasaulio naujienos

Popiežius lankosi Izraelyje 

Washington nori 
bendradarbiauti su Rusija

LONDONAS
Britų žiniasklaida pateikė naujas

detales apie parlamentinės veiklos
išlaidas, turinčias vėl priversti parla-
mento narius rausti iš gėdos – šį kar-
tą vienas laikraštis paviešino faktus
apie jų prašymus padengti išlaidas už
šunų maistą ir elektros lemputes.
Daug dienų britų žiniasklaidoje vyra-
vo antraštės apie tai, kaip ministro
pirmininko Gordon Brown vadovau-
jamos Leiboristų partijos nariai pra-
šė grąžinti tūkstančius svarų, ku-
riuos išleido namų remontui ir valy-
mo paslaugoms apmokėti, tačiau pas-
taruoju metu dėmesys nukrypo į opo-
zicijoje esančius konservatorius.

KOSOVAS
Kilus audringiems serbų protes-

tams dėl elektros atjungimo daliai
Kosovo serbų buvo sužeisti 26 asme-
nys, daugiausiai policininkai, prane-
šė policija. Apie 300 protestuotojų
sekmadienio vakarą užtvėrė pagrin-
dinį kelią, jungiantį Kosovo rytinę
dalį su Serbija, protestuodami prieš
Kosovo elektros bendrovės sprendi-
mą atjungti elektrą dėl įsiskolinimų,
nurodė pareigūnai.

TALINAS
Estijos vandenyse Baltijos jūroje

netoli Eksio salos ant seklumos už-
plaukė sausakrūvis ,,Framnes” su
Norvegijos vėliava. Laivo kapitonas
ukrainietis buvo neblaivus. ,,Laive
buvo 10 žmonių – Ukrainos piliečių
įgula. Niekas nenukentėjo, aplinkos
taršos požymių nematyti”, – pranešė
pasienio apsaugos spaudos tarnyba.
Artimiausiu laiku laivo korpusą
apžiūrės narai ir bus mėginama nu-
vilti laivą nuo seklumos.

MASKVA
Maskvoje dujų vamzdžio sprogi-

mas sukėlė 100 metrų aukščio lieps-
nas ir gaisrą greta esančiuose pas-
tatuose, rašo BBC. Pranešama, kad
buvo sužeisti keli žmonės, o į miesto
pietvakarius gesinti gaisro pasiųsta
daugiau nei 30 gaisrininkų komandų.
Miesto valdžia išjungė dujų tiekimą
aplinkiniams rajonams ir pradėjo

EUROPA

JAV

Atkelta iš 1 psl.
Vėliau popiežius nuskrido į Jeru-

zalę. Per trumpas iškilmes Jeruzalėje
šio miesto meras Nir Barkat pasvei-
kino popiežių atvykus į Izraelio sos-
tinę. Izraelio policija pranešė, kad
vykdys didžiausią saugumo operaciją
per beveik 10 metų nuo popiežiaus
Jono Pauliaus II apsilankymo 2000 m.

Lankydamasis Jordanijoje Bene-
diktas XVI pabrėžė, kad trokšta šiltų
krikščionių ir musulmonų santykių,
ir bandė išsklaidyti užsilikusį kartėlį
dėl jo 2006 m. perskaitytos paskaitos,
kurią musulmonai įvertino kaip įžei-
džiamą.

Per 45 metus nuo to laiko, kai
Vatikano II Susirinkime buvo atsi-
sakyta nuostatos apie kolektyvinę žy-
dų kaltę dėl Jėzaus mirties, katalikų
ir žydų santykius persekiojo Holo-
kaustas ir klausimas dėl to, ką Ka-
talikų Bažnyčia dėl to padarė ar ko
nepadarė.

Dar kartą pakartodamas Vatika-
no politiką, popiežius paragino ,,tei-
singai išspręsti” Izraelio ir palesti-
niečių konfliktą, ,,kad abi tautos ga-
lėtų gyventi taikiai, savo pačios tėvy-
nėse, tarp saugių ir tarptautinės ben-

drijos pripažįstamų sienų”.
Nors palestiniečių valstybės įkū-

rimą be popiežiaus remia ir tarptau-
tinė bendrija, įskaitant Jungtines
Valstijas, svarbu tai, kad šis klausi-
mas buvo paminėtas per pirmą viešą
Benedikto XVI pasirodymą.

Popiežius Benediktas XVI, kuris
gimė Bavarijoje 1927 m., buvo Hitler-
jugendo narys, o vėliau tarnavo Vo-
kietijos armijoje, iš kurios Antrojo pa-
saulinio karo pabaigoje dezertyra-
vo.

Nuo pat kovo 31-osios, kai buvo
prisaikdintas Izraelio premjeru, B.
Netanyahu konkrečiai neaptarinėjo
Palestinos valstybės įkūrimo Vakarų
Krante ir Gazos ruože, nors tai yra ir
JAV, ir arabų šalių svarbiausias už-
davinys. Tačiau tikimasi, kad tai da-
ryti jis bus spaudžiamas per kitos sa-
vaitės apsilankymą Washington.

Popiežiaus komentarai šiuo klau-
simu turės atgarsių visame regione,
ypač trečiadienį, kai jis lankysis pa-
lestiniečių pabėgėlių stovykloje Bet-
liejuje užimtame Vakarų Krante. Bet-
liejuje, kur, kaip tikima, gimė Jėzus,
pontifikas susitiks su palestiniečių
prezidentu Mahmoud Abbas.

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Vilnius, gegužės 11 d. (BNS) –
Jungtinių Valstijų politika dėl Gru-
zijos esant Barack Obamai „nelabai”
pasikeitė, mano valstybės sekretorės
padėjėjo pavaduotojas Europos ir
Eurazijos reikalams Matthew Briza.

„Mes labai norėtume bendradar-
biauti su Rusija ir Afganistane ir dėl
Irano, to mes labai norime. Bet mes
nepasirengę sumokėti tokios kainos,
kaip, pavyzdžiui, nekreipti dėmesio į
Gruziją”, – interviu radijo stočiai
„Echo Moskvy” sakė M. Briza, kuris
taip pat yra Amerikai atstovaujantis
vienas ESBO Minsko grupės pir-
mininkų. Pasak jo, „yra bendradar-
biavimo sričių, ir šiose srityse reikia
gerbti šalių nepriklausomybę”.

„Gruzija yra nepriklausoma ša-
lis, reikia tai gerbti, – sakė M. Briza.
– Jeigu Rusijai sunku bendradarbiau-
ti su Gruzija – na, sunku. Mes taip
pat turime savo interesų. Tačiau vie-
nas labai svarbus interesas – tai ben-
dradarbiauti su Rusija.”

M. Briza pažymėjo, kad sunku
įvertinti, kiek Gruzijos tema turės
įtakos kitiems klausimams, kurie bus
svarstomi Rusijos ir JAV prezidentų

Dmitrij Medvedev ir B. Obama susi-
tikime liepos pradžioje. Šalių vadovai
ketina apsvarstyti, be kita ko, ben-
dradarbiavimą Afganistane ir naują
sutartį dėl strateginės puolamosios
ginkluotės.

„Tai labai svarbios temos, taip
pat – ir Gruzijos klausimas”, – sakė
M. Briza.

Jungtinės Valstijos taip pat ne-
leis vyrauti Rusijai energetikos pro-
jektuose Pietų Kaukaze, pareiškė M.
Briza.

,,Mes kalbėjome, kad norėtume
perkrauti savo santykius su Rusija,
tačiau, kaip sakė valstybės sekretorė
Hillary Clinton, tai nereiškia, kad
mes nesipriešinsime požiūriui, kurį
mes matome Rusijoje, kai ji piktnau-
džiauja savo padėtimi kaimynų at-
žvilgiu”, – pabrėžė M. Briza.

Jis taip pat pažymėjo, kad jeigu
atsirastų ,,tikra konkurencija”, būtų
labai gerai ir Rusijos gyventojams, ir
‘Gazprom’, ir visiems sąjunginin-
kams Europoje”. ,,Galbūt tai naivu,
bet žingsnis po žingsnio mes šia kryp-
timi einame”, – pareiškė M. Briza.

D. Medvedev ir B. Obama. SCANPIX nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
5 Velykų sekmadienis

PERŽENKIME SAVO RIBAS

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
Jei pasiliksite manyje ir mano žo-
džiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite,
ko tik norėsite, ir bus jums suteikta.
Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad
jūs duosite gausių vaisių ir būsite
mano mokiniai”.               /Jn 15, 7-8/

Nesvarbu, kad ir kas būtume, ką
darytume, ką turėtume, visada turi-
me galimybių augti ir nešti „gausių
vaisių”. Dievas nori, kad visi matytų
jo šlovę ir galią. Jis nori, kad nesusi-
taikytume su vidutiniškumu ir aug-
tume, dar labiau panaudotume savo
sugebėjimus, talentus, turtus, jėgas,
energiją, kad dar labiau patarnau-
tume kitiems ir labiau dalytumės su
kitais. Visada lengviau pasilikti ten,
kur esame, susitaikyti su tuo, ką tu-
rime, ir sakyti, jog jau pasiekėme vi-
sas savo sugebėjimų ir galimybių ri-
bas. Sakome, kad jau daugiau nieko
nepasieksime, nepakilsime darbe, ne-
turėsime geresnės sveikatos, neišsi-
spręs šeimos problemos. Dievas būtų
nedavęs tokio troškimo, jei neturė-
tume viso to, ko reikia jam pasiekti.
Visa tai jau duota širdyje, tereikia tai
tik išlaisvinti. Iki pat paskutinės gy-
venimo akimirkos turime tai, kuo ga-
lime dalintis su vargingiau gyvenan-
čiaisiais.

Tačiau jei norime eiti per van-
denį, turime išlipti iš valties. Vienin-
telis iš Jėzaus mokinių Petras paliko
savo saugią, patogią, įprastą vietą ir
žengė rizikingą žingsnį. Kiekvienas iš
mūsų galime drąsiai žengti gyveni-
me. Galime pradėti naują verslą, ieš-
koti geresnio darbo, pradėti naujas
studijas, atsikratyti žalingo įpročio,
susitaikyti šeimoje. Prisimenu, kai
pajutau pašaukimą kunigystei ir vie-
nuoliniam gyvenimui, turėjau nuga-
lėti daug vidinių prieštaravimų, kitų
kritikos, pasipriešinimo, nepritari-
mo. Tačiau žengiau drąsius žings-
nius, nes tikėjau: „Jei Dievas davė
svajonę ir pašaukimą, tai tikrai duos
ir savo malonės ir stiprybės, kad
galėčiau būti laimingas šiame gyve-
nime.”

Vienas profesorius dideliame
universitete per vieną paskaitą savo
studentams pranešė, jog tą dieną
jiems bus pateiktas labai trumpas
testas. Jis juos drąsino, primindamas,
kad jie tikrai labai nuoširdžiai ir
kruopščiai studijavo per visą semes-
trą. Jis tikėjo, jog visi tikrai puikiai
išlaikys šitą testą. Tačiau jis davė
jiems laisvę pasirinkti. Jis sakė: „Kas
jaučiate, kad esate nepasirengęs šiam
testui, pasakykite pavardes, gausite
patenkinamą įvertinimą ir galėsite
eiti.” Dauguma studentų sutiko su
pasiūlymu ir išėjo iš salės. Liko keli.
Profesorius išdalijo lapus su užduo-
timis ir paprašė studentų, kad jie tų
lapų neatverstų. Jis toliau kartojo,
jog jie yra patys geriausi ir patys
drąsiausi, kad jie tikrai daug pasieks
savo gyvenime. Paskui jis paprašė
juos atversti užduočių lapus. Ten
buvo parašyta: „Sveikinu jus, nes jūs
išlaikėte šį testą puikiai. Linkiu ir
toliau žengti drąsius žingsnius, kovo-
jant su gyvenimo iššūkiais. Pasilikite
ir toliau tokie drąsūs, nes jūsų laukia
nuostabūs dalykai.”

Kai kurie iš mūsų gyvenime irgi

susitaikome ir nebesiekiame nieko
daugiau. Susitaikome su vidutinišku-
mu ir sakome: „Patenkinamai gyve-
nu ir negaliu nieko daugiau siekti.
Juk ir kiti taip pat prastai gyvena sa-
vo šeimose. Ir kiti turi tokius pačius
nemėgstamus darbus.” Jei jaučiame,
kad galime daugiau, nenuleiskime
rankų. Nesame kaip visi. Esame Vi-
sagalio Dievo vaikai. Tikrai visi tu-
rime mums Dievo duotų galių, suge-
bėjimų, talentų, kurių dar neatsklei-
dėme ir nepanaudojome. Nesakyki-
me: „Kas bus, jei priimsiu šias vado-
vo pareigas ir patirsiu nesėkmę?”
Sakykime: „Kas bus, jei tapsiu šios
organizacijos vadovu ir man seksis?”
Nesakykime: „Kas bus, jei pakeisiu
darbą ir prarasiu daug draugų?”
Sakykime: ,,Kas bus, jei pakeisiu
darbą ir susirasiu geresnių draugų?”
Nesakykime: „Kas bus, jei lankysiu
vakarinius kursus ir nieko jie man
nepadės?” Sakykime: „Kas bus, jei
lankysiu universiteto kursus, ir tai
padės man gauti paaukštinimą dar-
be?”

Prieš daugelį metų vienas vyras
nusprendė leisti žurnalą, kuris būtų
kišeninio dydžio ir pilnas įkvepiančių
ir padrąsinamų pasakojimų. Jis no-
rėjo, kad žmonės nešiotųsi juos su
savimi ir skaitytų po truputį per visą
savaitę. Tačiau dešimtys laikraščių
redaktorių jam nepritarė. Jie sakė,
jog žmonėms reikia ne įkvepiančių
pasakojimų, bet naujienų, pramogi-
nių straipsnių, sensacijų. Tokio for-
mato niekas nepirks. Net patys žy-
miausi leidybos žinovai ir žurnalų
redakcijų vadovai sakė, jog šis suma-
nymas bus nesėkmingas. Tai per
daug naujas ir neįprastas projektas.
Nors dauguma patyrusių patarėjų
nepritarė jam, jis vis dėlto pradėjo
leisti šį naują žurnaliuką. Jis surinko
tūkstančius pasakojimų ir išleido pir-
mąjį numerį kelių šimtų egzemplio-
rių tiražu. Paklausa augo. Po kelių
mėnesių tiražas pasiekė tūkstantį,
paskui milijoną egzempliorių. Šian-
dien „Reader’s Digest” turi apie 100
mln. skaitytojų visame pasaulyje. Tai
viena iš daugelio sėkmės istorijų,
kurios parodo, jog sunku gauti pri-
tarimą naujiems sumanymams. Ta-
čiau Dievo duotos svajonės išsipildy-
mui nereikia daugumos pritarimo. Su
Dievu esame dauguma. Šis redakto-
rius nelaukė, kol visi jam pritars. Ir
Dievas jam suteikė daug daugiau,
negu tai, ko jis tikėjosi.

Žinoma, daugelis iš mūsų ban-
dėme pasiekti tai, apie ką svajojome,
ir daug kartų nepavyko. Tačiau tu-
rime keltis ir eiti pirmyn. Prisimin-
kime, visada galime duoti ką nors
kitiems, jei dar kvėpuojame. Turime
baigti kovoję tik tada, kai Dievas pa-
sako, kad jau turime baigti. Gal pra-
laimėjome kelis kartus. Gal patyrėme
nesėkmę 200 kartų. Turime vėl kilti
ir kovoti. Nesusitaikykime su paten-
kinamu įvertinimu. Jei dar dega sva-
jonė širdyje, kovokime ir nenuleis-
kime rankų. Palikime savo saugumo
lauką ir drąsiai eikime pirmyn. Esa-
me „vynmedžio šakelės, kurios gali
nešti gausių vaisių”. Esame Visagalio
vaikai. Jei būsime drąsūs ir žengsime
savo svajonių link, Dievo dvasia mus
ves ten, kur niekada net neįsivaiz-
davome nukeliauti.

Bernardinai.lt

KUN. RYTIS GURKŠNYS

Š. m. balandžio 26 d. Lietuvos
vyčių 26 kuopa, veikianti Worcester,
Massachusetts, globojo Naujosios
Anglijos apygardos pavasario suva-
žiavimą. (Šis bus paskutinis suva-
žiavimas šioje parapijoje, nes Šv. Ka-
zimiero bažnyčią š. m. birželio mėn.
numatoma uždaryti). Šv. Mišios buvo
aukojamos Šv. Kazimiero bažnyčioje,
jas atnašavo kun. Ričardas Jakubaus-
kas. Gražiai giedojo parapijos choras.
Mišių metu Victoria Augustine, 26
kuopos narė iš Worcester, MA, ir Ca-
rol Trečiokas, 27 kuopos narė iš Nor-
wood, MA, buvo pakeltos i Lietuvos
vyčių trečiąjį laipsnį. 

Sąskrydis vyko Šv. Kazimiero
parapijos salėje. Apygardos pirmi-
ninkė Vivian Rodgers pristatė dienot-
varkę, sukalbėjo maldą ir vadovavo
susirinkimui. Suvažiavime dalyvavo
88 asmenys. Garbės narys kun. Al-
binas Janiūnas savo pranešime pa-
reiškė, kad reikia daugiau pasišven-
tusių žmonių religiniams pašauki-
mams. Jis išdalino specialias maldų
korteles dėl religinių pašaukimų.
Bronė Wišnauskas, kultūros komite-
to atstovė, pranešė apie lietuviškus
rodinius įvairiose bibliotekose.

Barbara Schmidt, stipendijos
komiteto atstovė, pranešė, kad šie
metai gali būti paskutiniai, kai bus
dalinamos, Naujosios Anglijos apy-
gardos stipendijos, nes pinigų šiam
tikslui daugiau skirta nebus. 

Jim Rodgers pranešė apie artė-
jantį Naujosios Anglijos dvasinio
susikaupimo suvažiavimą, kuris įvyks
š. m. birželio 12–14 d. pranciškonų
vienuolyne Kennebunkport, Maine.

Naujosios Anglijos apygardos
kultūrinis festivalis vyks š. m. spalio

mėn. Maironio parke, Shrewsbury,
Massachusetts. Praeitų metų festi-
valis buvo labai sėkmingas, laukia-
ma, kad ir šiais metais festivalis pa-
sisektų. 

Seselė vienuolė Helen Ivanaus-
kas pasisakė apie artėjantį š. m. ge-
gužės 2 d. koncertą, kuris vyks Font-
bonne Academy, Milton, Massachu-
setts. ,,Musical Extravaganza’’ pel-
nas bus skiriamas Lietuvos vaikų glo-
bos labdaros programai (Lithuanian
Children’s Relief), kuriai vadovauja
pati seselė.

Buvo diskutuota apie Lietuvos
vyčių organizacijos šimtmečio suva-
žiavimą, kuris bus ruošiamas 2013 m.
Pirma (1) kuopa, veikianti Brockton,
MA, pareiškė norą globoti šį istorinį
suvažiavimą. Apygardos pirmininkė
Vivian Rodgers pritarė ir pasiūlė, kad
gal ir Naujosios Anglijos apygarda
norėtų prisidėti prie šio suvažiavimo
organizavimo, kadangi Lietuvos vy-
čių organizacija buvo įsteigta 1913 m.
Lawrence, Massachusetts.

Susirinkimo dalyviai sveikino
kun. Ričardą Jakubauską, kuris at-
šventė savo kunigystės dešimtmetį,
kun. John Madden, kuris atšventė
savo 25 metų kunigystės jubiliejų, ir
kun. Joną Petrauską, kuris atšvęs sa-
vo garbingąjį 95-ąjį gimtadienį š. m.
gegužės 13 d. 

Ateinantis rudens suvažiavimas
įvyks š. m. rugsėjo 20 d., jį globos 30-
ta kuopa, veikianti Westfield, MA.

Carol Trečiokas 
Apygardos atstovė ryšiams 

su visuomene

Parengė 
Regina Juškaitė-Švobienė

Naujosios Anglijos apygardos
pavasarinis suvažiavimas

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

Viktoras  Stankus, gyvenantis  Euclid, OH, parėmė „Draugą” 50
dol. auka. Labai ačiū.

Ona Skardis, gyvenanti Thompson, CT, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Labai ačiū.

Bronė Paulius, gyvenanti Palm  Beach Gardens, FL, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus
skaitote ir remiate.

Elena Lapėnas, gyvenanti Oak Forest, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Dr. Vaclovas Šaulys, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią auką.

Stasė  Gricius, gyvenanti Santa Monica, CA, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Stasė Dzekciorius, gyvenanti Niverville, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 60 dol. auką. Ačiū, kad
mus skaitote ir remiate.

Veronica Matuzas, gyvenanti La  Grange, IL, pratęsė metinę
„Draugo prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

DETROIT, MI

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

Balandžio 19 d., sekmadienį, Dievo Apvaizdos parapijoje, Southfield, MI,
buvo laikomos abiturientų Mišios, kurias surengė parapijos Švietimo komite-
tas, norėdamas pasimelsti už abiturientus ir palinkėti jiems sėkmės tolimes-
nėse studijose. 

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 17

Atrodo, dar prieš priesaiką mes
su Fansteliu išdykaudami susirungė-
me kareivinių teritorijoje, aikštėje,
kurioje mes mokėmės tankinės ri-
kiuotės. Vienu momentu jis mane
parvertė, ir mes abu užgriuvome ir
sulaužėme jauną medelį, kuris buvo
ten neseniai pasodintas. Už šį pra-
sižengimą abu gavome drausminę
nuobaudą. Tris paras valėme išvietes,
skutome bulves ir atlikome kitus
nelabai malonius pagalbinius darbus.

•••
Vieną dieną Vyšniauskas, ,,Juja”

ir ,,Napas” Kazlauskas, kurie labai
mėgo boksą, nutarė ir Birbilą išmo-
kyti to sporto paslapčių. Nes toks
drūtas vyras, jų manymu, negalėjo
nemokėti boksuotis.

Laisvu nuo karinių pratybų laiku
susirinkome kareivinėje stebėti ,,tre-
niruotės”. Gan siauras praėjimas
tarp lovų pavirto ringu. Aplink jį iš-
sidėstė žiūrovai. Pradžioje atsirado
,,techninių” kliūčių – niekas neturėjo
pakankamai didelių bokso pirštinių
Birbilo ,,rankelėms”. Bet greitai su-
rado išeitį – apvyniojo jas rankšluos-
čiais. Pirmasis pratybų partneris
Birbilui panoro būti Kazlauskas ir
,,treniruotė” prasidėjo.

Kazlauskas strikinėdamas su
bokso pirštinėmis prieš lėtą žemaitį
vaizdavo boksininką ir rodė savo
,,techniką” (žinoma, jis šiek tiek iš-
manė šį sportą). Šalia jų ,,Juja” ir
Vyšniauskas taip pat gyvai komenta-
vo ir patarinėjo, rodydami (ir žiūro-
vams) savo ,,profesionalumą”. Birbi-
las elgėsi gan pasyviai. Mėgdžio-
damas ,,Napą” ir vykdydamas gau-
sius patarinėjimus, jis tik mėgino įsi-
savinti ,,kovinę pozą”, bet net ne-
bandė kovoti. Kad uždegtų kolegą,
Kazlauskas jį lengvai apniuksavo, tuo
sukeldamas žiūrovų plojimus. Dabar
ir be patarimų Birbilas suprato, kad
ir jam reikėtų neatsilikti ir, neįvertin-
damas savo smūgio jėgos, su savąja
apmuturiuota dešine iš peties tvojo
,,treneriui” Kazlauskui.

Smūgis buvo perkūniškas ir ge-
rai užtaikytas per kūną – į pačią
pažandę. Net mes, žiūrovai, nespė-
jome susivokti, kur ten tas ,,Napas”
lekia. O išbalęs ,,bokso meisteris”
,,nutūpė” (palyginus minkštai) net į
antrojoje eilėje esančių lovų tarpą!
Ūkiškas žemaičio smūgis buvo gan
skausmingas (aš manau!), todėl dėl
,,trenerio” ,,traumos” treniruotę pri-
sėjo nutraukti. Na, o vargšas Kaz-
lauskas po to daugiau jau niekam
nesiūlė ,,treniruotis”.

•••
Susipažinau dar su vienu, saky-

čiau, gan sportišku kariu – Jonu
Vitkausku. Jis gyveno Šančiuose,
Servitutų gatvėje, netoli mano dėdės
Jono Diržio namo. Jo brolis – ltn.
Zigmas Vitkauskas man tuo metu
buvo nepažįstamas. Šis Jonas buvo
stropus, tvarkingas ir pedantiškai
pareigingas (bent tokiu jis man tada
atrodė). Maniau, kad tai jo įgimtos ar
išauklėtos dorybės. Bet tik vėliau aš
įsitikinau, kad tarnybos pradžioje pil-
nai neperpratau jo tikrojo charakte-
rio. Iš tikrųjų, jis visur ir visada labai
norėjo pirmauti ir viršininkų akivaiz-
doje stengėsi mokyti kitus, jaunes-
nius iš savo tarpo karius. Jaunesnieji
karininkai iškart pastebėjo tokį jo

uolumą ir laikė jį geru pavyzdžiu
kitiems. Jono ,,pastangos” nenuėjo
veltui. Jį paskyrė skyrininku (nors ir
ne grandiniu). Bet jam užteko ir to:
dabar jau ir jis galėjo vadovauti.

Taigi Vitkauskas Jonas pradėjo
rodyti savo ,,galią”. Daugelis eilinių jį
keikė (ne į akis, žinoma). Tiesa, mano
atžvilgiu jis buvo neutralus. Aš tik
stebėjau ir stebėjausi, kaip jis taip
mikliai sugeba prisigerinti viršinin-
kams ir skųsti karius. Žodžiu, Jonas
buvo tipiškas karjeristas, kuris moka
prisitaikyti prie visokių valdžių.

Bet dauguma Lietuvos karių, su
kuriais teko tarnauti, ir eiliniai, ir
karininkai buvo šaunūs vyrai, tikri
savo Tėvynės patriotai. Gaila, kad
dabar galiu prisiminti tik kai kurių jų
vardus ar pavardes.

Išdavystė
(1940.06.14-15)

1940 metų birželio mėnesio 14
dieną mūsų Autorinktinės mokoma-
jai kuopai išpuolė eilinis budėjimas –
reikėjo išstovėti vienos paros sargybą
prie artilerijos amunicijos sandėlių
Šančiuose. Pagal nusistovėjusį grafi-
ką tuos sandėlius saugojo ir kiti Lie-
tuvos kariuomenės Kauno įgulos da-
liniai, bet gal tik kažkoks keistas atsi-
tiktinumas nulėmė, kad mūsų kuopai
prisiėjo eiti sargybon kaip tik per tą
lemtingąją Lietuvai naktį. Tarp sar-
gybinių buvau ir aš.

Tai buvo taip vadinama II rūšies
sargyba, kuriai būtinai turėjo vado-
vauti karininkas. Žemesnės rūšies
sargybose viršininku galėjo būti ir
puskarininkiai ar viršilos. Sargybai
pasiruošėme kaip reikiant, ir birželio
14-tos ryte su pilna kautynių apranga
išėjome iš kareivinių.

Tada buvome žymiai geriau ap-
ginkluoti, negu prasidėjus vokiečių-
rusų karui: turėjome gerus čekoslo-
vakiškus šautuvus, šovinynuose prie
diržo – po 4 pilnas apkabas, kiekvie-
noje – po 5 šovinius, viena apkaba
buvo šautuve, o šeštas šovinys – lizde,
šautuvas – būtinai su apnuogintu
durklu.

Atžygiavę į sandėlių teritoriją
pagal visus statutus iš kito dalinio
(nepamenu, kokio) perėmėme saugo-
mą objektą.

Artilerijos sandėlių teritorija
buvo gana didelė. Ją juosė aukšta
metalinė tvora. Šios, dar caro laikais
pagamintos geležinės tvoros anksčiau
saugojo visus Kauno fortus, o vėliau
buvo panaudotos ir kitiems Lietuvos
kariniams objektams.

Aptvėrime augo labai daug įvai-
rių ir jau gana senų medžių: topolių,
liepų, klevų, beržų ir kitokių, o patvo-
riuose augo krūmai. Išorinėje tvoros
pusėje, kas keli metrai stovėjo stul-
peliai, prie kurių buvo pritvirtintos
lentelės su įspėjančiais užrašais (kad
pašaliniams vaikščioti draudžiama, o
į pažeidėjus sargyba turi teisę šaudyti
ir panašiai). Tvoroje buvo dveji var-
tai: didieji vedė į Prancūzų gatvę, o
antrieji – į Šančių karių kapinių pusę.

Dalis sandėlių buvo įrengta pože-
miniuose rūsiuose. Rūsių laiptai lei-
dosi prie masyvių užplombuotų durų.
Pastarieji sandėliai buvo mūriniai.
Bet dar daugiau sandėlių buvo medi-
niuose statiniuose, kurie stovėjo ry-
tinėje dalyje. 

Bus daugiau.

Iš k.: Krista Soltis, Dominykas Šiaudvytis, Mykolas Grabauskas, Diana Janku-
tė, kun. Ričardas Repšys, Liana Šontaitė, Tadas Anužis ir Saulius Matvekas.
Nuotraukoje trūksta Tado Lukasiewicz ir Viktorijos Zigmantaitės.

Altoriaus vaizdas per abiturientų Mišias.                     Kęstučio Šontos nuor.
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Tebesitęsia ,,Draugo” šimtmečiui
skirti renginiai. Gegužės 3 d. gausus
būrys ,,Draugo” skaitytojų, rėmėjų,
gerbėjų susirinko į Čiurlionio galeriją
Jaunimo centre, kur buvo atidaryta
,,Draugo” šimtmečiui skirta paroda,
ta proga vyko simpoziumas.

Pro žiūrovų akis prabėgo visa
dienraščio šimtametė istorija. 1909
m. liepos 25 d. Lietuvių kunigų vieny-
bė Wilkes Barre, Pennsylvania, įstei-
gė savaitinį leidinį „Draugas”. Nuo
1912 liepos 4 d.  „Draugas” – seniau-
sias pa saulyje be pertraukos leidžia-
mas lietuviškas laikraštis, persikėlė į
Čikagą, Ilinois, ir nuo 1916 m. kovo
31 d. pradėjo eiti kasdien. Nuo 1919
m. „Draugo” išleidimo rūpesčius ant
savo pečių perėmė Marijonų vienuo-
liai. Šiuo metu „Draugą” leidžia Lie-
tuvių katalikų spaudos draugija. Per
100 gyvavimo metų laikraštis tapo
populiarus, jis laukiamas lietuvių, gy-
venančių visame pasaulyje. 

Paroda ir buvo sumanyta (su-
manytoja – Marija Remienė) tam,
kad skaitytojai plačiau galėtų susi-
pažinti su šimtamečio ,,Draugo”
istorija. Ji prasideda laikraščio su-
manytojo ir steigėjo kun. Antano Sta-
niukyno, pirmojo redaktoriaus kun.
Antano Kaupo bei pastato, kur buvo
leidžiami pirmieji laikraščio nume-
riai, nuotraukomis. Antroje salėje ant
sienų kabo laikraščio įvairių leidinių
puslapiai. Juose ne tik paties dien-
raščio, bet ir viso pasaulio bei lietuvių
pasaulyje istorija. ,,Pavartę” juos ne
tik prisimename istorinius įvykius,
bet ir savo skaudžią lietuvių tautos
istoriją – viename paslapių skelbiami
1949 m. atvykusių laivu iš Vokietijos
į New York lietuvių sąrašai. Paskaitęs
šiuos puslapius pamatai, kaip keitėsi
ir pati lietuvių kalba. 

Toje pačioje salėje paruošti du
stendai apie ilgiausiai dirbusius vyr.
redaktorius – Leonardą Šimutį ir
kun. Praną Garšvą. Medžiagą šiems
stendams padėjo paruošti Li tuanis-
tikos tyrimo ir studijų centro darbuo-
tojos Skirmantė Miglinienė ir Kris -
tina Lapienytė-Bareikienė.

Po stiklu galime pamatyti ir pa-
čius pirmuosius ,,Draugo” nume-
rius. 

Trečiojoje salėje lankytojai su-
pažindinami su literatūriniu ,,Drau-
go” priedu, kuris šiemet švenčia savo
60-metį, įvairiais skyreliais, ėjusiais
,,Drauge”, pateiktas susirašinėjimas
su skaitytojais (įdomu tuos laiškus

skaityti – pasirodo, metai po metų
problemos nesikeičia: blogai dirba
paštas,  laikraštis vieniems skaityto-
jams patinka, kitiems ne pats  ir t.t.). 

Ilgamečiai skaitytojai gal primir-
šo, o naujai atvykusieji net nežino,
kad nuo 1996 m. liepos mėn. buvo
bandyta leisti ,,Draugo” laidą anglų
kalba, ta čiau dėl nepakankamo pre-
numeratorių skaičiaus šios idėjos
1997 m. sausio 25 d. atsisakyta. 

Baigiasi paroda redakcijų dar-
buotojų nuotraukomis, dabartiniu
,,Draugo” pastatu, kuriame, deja, re-
dakcija nebeilgai gyvuos.

Parodoje atsispindi ne tik dien-
raščio leidimo istorija. ,,Draugas” pa -
sižymėjo įvairiapuse veikla. Jau dau-
gelį metų ,,Draugas” organizuoja ro -
mano konkursą (apdovanotąsias kny-
gas galima pamatyti išdėstytas sten-
de). ,,Draugo” dienraštis, kasmet
skirdamas premiją už romaną, sukėlė
nemažą literatūrinį judėjimą, skatino
rašytojus kurti. 

Nemažai suruošta metinių kon-
certų. ,,Draugo” spaustuvėje buvo
spausdi nami įvairūs lietuviški leidi-
niai – žurnalai, laikraščiai, knygos,
programos, pla katai. 

Parodą suruošti nebuvo lengva.
Prie jos suruošimo daug darbavosi M.
Re mienė, padėjo LTSC, Čiurlionio ga-
lerija.  Ypač daug ruošiant parodą pa-
sidarbavo Jonas Kup rys. Visiems
jiems nuoširdus ačiū.

Kartu vyko šiam garbingam ju-
biliejui skirtas simpoziumas, kuria-
me pra nešimus skaitė dr. Stasys
Goštautas (,,Kaip ‘Draugas’ įprasmi-
no išeivijos likimą – apmąstymai
‘Drau go’ kul tū rinio priedo 60 metų
proga”), kun. dr. Kęstutis  Trimakas
(,,‘Draugą’ lydi katalikybė: nuo įkūri-
mo iki?..”) ir dabar tinė dienraščio
vyr. redaktorė  dr. Dalia Cidz i kaitė,
kal bėjusi apie šiandieninio ,,Draugo”
problemas ir rūpesčius. Pirmųjų
dvie jų prelegentų pranešimus ,,Drau -
go” skaitytojai galės perskaityti
,,Draugo” kultūrinio priedo nume-
riuose. 

,,Draugo” šimtmečio paroda
veiks visą vasarą. Siūlome aplankyti
šią tikrai įdomią ir turiningą parodą
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremon Ave., Chicago, IL
60636). Galerijos darbo valandos –
kasdien, išskyrus pirmadienį ir ant -
radienį, nuo 12 val. p.p. iki 6 val. v.

Laima Apanavičienė

PARODOJE PARODOJE –– ŠIMTAMETĖ ,,DRAUGO” ISTORIJAŠIMTAMETĖ ,,DRAUGO” ISTORIJA
Fotoreportažas

,,Dirvos” vyr. redaktorius ir buvęs ,,Drau-
go” redaktorius ir administratorius Vy-
tautas Radžius (k.) bei UIC prof. Gied-
rius Subaččius susidomėjo parodos
rodiniais.

Į parodą ir simpoziumą susirinko gausus būrys ,,Draugo” skaitytojų ir gerbėjų.   
Jono Kuprio nuotraukos

Simpoziumo dalyviai (iš kairės): dr. kun. Kęstutis Trimakas, ,,Draugo” vyr. redak-
torė Dalia Cidzikaitė, prof. Stasys Goštautas ir parodos bei simpoziumo sumany-
toja bei viena rengėjų Marija Remienė.

Stendas skirtas ilgamečiui vyr. redaktoriui kun. Pranui Garšvai.

Stendas skirtas ilgamečiui vyr. redaktoriui Leonardui Šimučiui. 
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HÜTTENFELD, VOKIETIJA
A † A

EDMUND AUGUSTINE
TREČIOKAS

Mirė 2009 m. gegužės 8 d., sulaukęs 92 metų. Gyveno Singer
Island, FL.

Gimė 1916 m. liepos 2 d. Chicago, IL, bet iki II pasaulinio karo
gyveno Lietuvoje, po to grįžo gyventi į Chicago, IL.

Nuliūdę liko: žmona Liuda, su kuria išgyveno 30 metų; sūnus
Christopher, gyvenantis Maryland; duktė Giedra.

Atsisveikinimas antradienį, gegužės 12 d. 5:30 v. p. p. Marcinski
Beach Park, Jupiter, FL.

Liūdinti šeima

Antradienį, balandžio 28-ąją, į
Hüttenfeldo lietuviškosios Renhofo
pilies salę tautiečius ir visus pri-
jaučiančius susirinkti ir vėl pakvietė
Vokietijoje veikiantis Europos lietu-
vių kultūros centras (ELKC). Tęsda-
mas pažintinių-kultūrinių renginių
„Hallo Litauen!” sėkmingai pradėtą
lietuviškų renginių ciklą, skirtą Lie-
tuvos vardo minėjimo tūkstantme-
čiui, bei siekdamas pristatyti Lietu-
vą, autentišką lietuvių kultūrą už-
sienyje, šį kartą ELKC kartu su Va-
sario 16-osios gimnazija sumanė pris-
tatyti renginį „Rennhof goes Folk!”
Susirinkusieji turėjo galimybę išvysti
įvairiose pasaulio šalyse koncertavusį
ir didelį pripažinimą pelniusį liau-
diškos muzikos ansamblį „Saulė” iš
Šiaulių, kuris žiūrovus nudžiugino
pavasariškai nuotaikinga programa. 

Į nemokamą koncertą gausiai
susirinkę vokiečiai galėjo pavartyti
įvairių informacinių knygelių, su-
pažindinančių su Lietuva, apžiūrėti
neseniai lietuviškoje Renhofo fotoga-
lerijoje atidarytą Lietuvos menininkų
fotografijų parodą „Laiškas iš Lie-
tuvos”, pasimėgauti lietuviškais ir
vokiškais patiekalais bei po atviru
dangumi atsigaivinti lietuvišku alu-
mi. Na, o sausakimšoje Renhofo pi-
lies salėje dundėjo lietuvaičių klum-
pės, žiūrovų akys raibo nuo kostiumų
ir liaudies puošmenų įvairovės, o

vikrūs šokėjai išjudino ir šokiui pa-
kvietė net ir pačius vyriausiuosius. 

Liaudiškos muzikos ansamblį
„Saulė” sudaro per trisdešimt Šiaulių
universiteto studentų. Nors daugu-
ma jų – pedagogikos studentai ir tik
mėgėjai muzikantai, ansamblio pasi-
rodymas sužavėjo profesionalumu,
nuoširdumu, itin kruopščia chore-
ografija bei subtiliomis liaudies dainų
aranžuotėmis. Šių metų pradžioje
Vasario 16-osios ir Šiaulių universite-
to gimnazijos pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį, iš kur ir kilo sumany-
mas suorganizuoti šį koncertą ir
suteikti jam su Lietuva supažindi-
nantį charakterį. 

„Ne paslaptis, kad mūsų šalis vis
dar apipinta įvairių neigiamų, dažnai
nepagrįstų stereotipų, kuriuos sten-
giamės naikinti būtent tokiais ren-
giniais. Tai jau antrasis tokio pobū-
džio koncertas, lydimas audringų plo-
jimų bei gausos teigiamų atsiliepimų.
Stengiamės užsieniečiams pristatyti
teigiamas šalies vertybes to, ką turi-
me gražiausia ir tauriausia – auten-
tiškos lietuvių kultūros, išsaugoto
žodžio, tradicinio šokio ir dainos. Kad
tai iš tiesų įmanoma byloja ir itin tei-
giami straipsniai apie renginį regio-
ninėje vokiečių spaudoje” – sakė
ELKC direktorius Rimas Čuplinskas.

Europos lietuvių kultūros
centro info

Nuotaikingas „Saulės”
pasirodymas 

Audrius Paulausko nuotr.

Lenkijos ir Lietuvos lietuviai
šventė Jotvingių jorę

Gegužės 10 dieną Ožkinių vie-
tovėje netoli Punsko (Lenkija) girdė-
josi beveik vien lietuviška kalba. Tiek
vietos Lenkijos Lietuvių Bendruome-
nė, tiek lietuviai iš Lietuvos tądien
pirmą kartą rinkosi į Jotvingių jorę –
kadaise vienos iš Baltų žemių pava-
sario šventę. Jotvingių sodybą prime-
nančioje privačioje sodybvietėje Len-
kijos lietuviai klausėsi lietuviškos
muzikos, kurią atliko žinoma šalyje
apeigų folkloro grupė ,,Kūlgrinda”,
bendravo tarpusavyje ir su svečiais iš
Lietuvos. Senuosius Baltų amatus ro-
dė ir gaminiais prekiavo amatininkai
ir prekeiviai iš Lietuvos.

Maždaug 2001 metais pradėtą
kurti sodybą į pirmąją Jotvingių jorę
(taip renginį pristatė sodybos sa-
vininkas ir įkūrėjas, vietinis Lenkijos
lietuvis Petras Lukoševičius) susirin-
ko ne vienas šimtas ar net tūkstantis.
Vietiniai lenkai į šventę tądien at-
skubėjo po šventų mišių Punsko baž-
nyčioje ir po koncerto „Aguonėlė”,
kurį Lietuvių kultūros namuose su-
rengė visos Seinų apskrities, o dau-
giausia vietiniai Punsko, vaikų tau-
tinių lietuviškų šokių ir dainų kolek-
tyvai.

Pirmą tokio pobūdžio renginį
Lukoševičius surengė po 700 metų
pertraukos. Tokį laikotarpį jis įvardi-
no remdamasis esą iš kartos į kartą
senųjų baltų perduota lietuvių at-
mintimi. Vietoje, kur vyko Jotvingių
jorė, pasak Lukoševičiaus, tebėra iš-
likęs labai stiprus dvasinis jotvingių
kultūros ir gyvenimo centras. Šioje
sodybvietėje esą net buvo aptikta
daugiau nei 4 tūkst. metų senumo
akmenų. Kurie yra ne tik šiaip riedu-

liai, bet ir energijos šaltiniai. Luko-
ševičiaus teigimu, senosios jotvingių
kultūros ir jos dvasios nesugebėjo
prieš kelis šimtus metų sunaikinti
net Vygrų kalendulai.

Sodybvietę nuosavoje maždaug
7,5 ha ploto teritorijoje Ožkinių vie-
tovėje iš medžių bei akmenų Luko-
ševičius kūrė beveik vien privačiomis
lėšomis kartu su talkininkais. Di-
džiąją dalį teritorijos užima senosios
jotvingių kultūros simboliai ar istori-
jos liudininkai – akmenys, kelių šim-
tų metų senumo pastatus primenan-
čios trobelės, medinė pilis, įkurdinta
vandens grioviu ir medžio rąstelių
tvora apjuostoje piliavietėje. Taką jos
link žymi akmenų, kuriuose įamžinti
kadaise buvusių Baltų žemių karžy-
gių ar žymiausių asmenų atvaizdai ir
pavadinimai, alėja.

Kitą teritorijos dalį Lukoševičius
paskyrė šių laikų gyvenimo neatsieja-
mam dalykui – verslui. Nes sodyboje
ketinama organizuoti ne vieną isto-
rinės Baltų atminties renginį. Pasak
Lukoševičiaus, medinėje pilyje yra
vykę ir lietuviškojo Poezijos pavasa-
rio baigiamieji renginiai.

Sodybvietės teritorijoje Lukoše-
vičius parodė ne vieną akmenį, esą
turintį stiprios energijos šaltinį. Ta-
čiau tikrosios sodybos dvasios, anot
Lukoševičiaus, parduoti kitam žmo-
gui per keletą minučių neįmanoma.
Senųjų Baltų genčių mintimis ir jaus-
mais, anot Lukoševičiaus, reikia gy-
venti. Tik taip esą galima pajusti tų
laikų istorijos didybę ir jos vertę da-
bartiniams palikuoniams, ypač lietu-
viams.

manorajonas.lt 
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�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.

�Gegužės 15–22 dienomis Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
svečiuosis kunigas pranciškonas, Vil -
niaus Bernardinų baž nyčios rekto-
rius, katalikų radijo ,,Mažoji studija”
Lietuvoje direktorius ir vyr. redakto-
rius, trijų knygų autorius Julius
Sasnauskas, OFM. Kviečiame į susi-
tikimus su gerb. svečiu. Gegužės 16
d., šeštadienį, 7 val. v. Pasaulio lietu-
vių centre vyks tėvo Antano Saulaičio
ir kun. J. Sasnausko pokalbių va -
karas; Gegužės 17 d., sekmadienį,
kun. J. Sasnauskas aukos 9 val. r. 11
val. r. ir 6 val. v. šv. Mišias; Gegužės
17 d., sekmadienį, pasibaigus 6 val. v.
šv. Mišioms, kun. J. Sasnauskas ves
vyrų maldos vakarą; Gegužės 19 d.,
antradienį, šv. Mišios, po Mišių – ka -
vu tė ir pabendravimas.

�Lietuviškos šv. Mišios, skirtos
Pirmojo Krikšto Lietuvoje ir pirmo  Lie-
tu vos var do istoriniuose šaltiniuose
pami nėjimui, vyks  gegužės  17 d.,
sekmadie nį, 1:30 val. p. p. St. Patrick
bažnyčioje (istorinėje baltoje) 15000
Wadsworth Rd. Wadsworth, IL 60083.
Šv. Mišias aukos iš Čikagos specialiai
joms at vyk siantis kun. Jaunius Kelp-
šas. Tel. pasiteiravi mui: 847-244-4943.

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės kviečia visus į
Jaunimo centro kavinę gegužės  17
d., sekmadie nį, tuoj po 10:30 val. r. šv.
Mi šių jėzuitų koplyčioje. Klubo narės
žada šviežių, skanių mielinių blynų
su na mi ne obuolių koše. Visi laukia-
mi. Savo ap silankymu paremsite Jau-
nimo centrą.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos
,,Klaipėda” narių susirinkimas vyks
gegužės 17 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Šv. Antano parapijos mokyklos pa -
talpose (įėjimas nuo bažnyčios). Visų

kuopos narių dalyvavimas susirin -
kime būtinas. Po susirinkimo – pa -
ben dravimas.

�Rengėjai praneša, kad skelbtas
dainininko Vytauto Šiškaus ko kon-
certas „Ilgesio laiš kas”, turėjęs įvykti
sek ma dienį, ge gužės 31 d., Pasaulio
lietuvių centre, neįvyks.

�JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos valdyba kviečia visus į apygar-
dos su važiavimą, kuris įvyks šešta-
dienį, 2009 m. gegužės 30 d., Pasaulio
lietuvių centre. Pradžia – 9 val. r.
Daugiau informacijos tel.: 630-243-
6302 (Auš relė Sakalaitė). 

�Sekminių išvakarėse, gegužės
30 d., šeštadienį, 4 val. p.p. visi  krikš-
tytieji bei sutvirtintieji Palaimintojo
Jurgio  Matulaičio  mi sijoje kviečiami
dalyvauti Mišiose ir šventėje. 

�37-asis Lietuvių festivalis, skir-
tas Lietuvos vardo tūkstantmečiui,
gegu žės 30–31 dienomis nuo 11 val. r.
iki 6 val. v. vyks Catonsville Armony,
130 Mellor Ave., Catonsville, Mary -
land. Meno dirbiniai, lietuviškos dai -
nos ir liau diški šokiai, lietuviškas
maistas – visa tai jūs rasite atvykę į
šią šventę.

�2009 m. birželio 5–7 dienomis
kviečiame į kasmetinį susibūrimą
Nerin goje – talkos savaitgalį. Padė -
site pa ruošti stovyklavietę ateinan -
čiai vasa rai. Jūsų dalyvavimas būtų
puiki gim tadienio dovana Neringai.
Apie atvykimą praneškite:

vida@neringa.org 

��Moksleivių ateitininkų stovyk-
la Dainavos stovyklavietėje Man ches -
ter, Michigan veiks liepos 15–26 die -
nomis.  Priimami gimnazistai, bai gę
8-tą – 12-tą skyrius. Daugiau in for -
macijos ir registracijos anketas ra si te
www.mesmas.org. Jei turite klau -
simų, rašykite valdybos pir mi nin kei
Dainei Quinn el. pašto adresu:

dainequinn@gmail.com. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Rinkimai į JAV LB  XIX  Tarybą
Vyksta rinkimai į JAV LB XIX Tarybą. Rinkimuose  dar bus gali-

ma dalyvauti LB apylinkėse gegužės mėnesio 16–17 dienomis. Juose dalyvau-
ti turi teisę visi Amerikoje gyvenantys lietu viai. Teisę dalyvauti rinkimuose
taip pat turi ir ne lietuvių kilmės asme nys, ku rių sutuoktiniai yra lietuviai.
Vyriausio sios rinkimų komisijos elektroninis adresas:  

tarybosrinkimai2009@gmail.com 

JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardoje rinki-
mai į XIX Tarybą vyks: 

Balsavimas  JAV LB Lemonto apylinkėje vyks 2009 m. gegužės 16–17
die no mis, Pasaulio lietuvių centre, 14911  127th. St., Lemont, IL. 60439 nuo 9 val.
r. iki 2 val. p. p. Balsuojant  paštu vokai turi būti pažymėti ne  vė lesniu kaip
gegužės 17 d. pašto ant s paudu. JAV LB XIX Tarybos Le monto apylinkės rin-
kimų komisija: Marytė Černiūtė, Nijolė Grigaliūnienė, Geno vaitė Treinienė,
Irena Vilimienė. 

LB Brighton Park rinkimų ko misija pra neša, kad Tarybos rinkimai
Brighton Park vyks gegužės 16–17 die nomis nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.  Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Pra si dėjimo parapijos Mozerio salėje, 4420 S.
Fairfield. Jau nimo centre (JC) rinkimai vyks gegu žės 6–17 dienomis. Šeš tadie -
nį budėsime nuo  8:30 val. r. iki 10 val. r. ir nuo 12 val. p. p. iki 1:30 val. p. p.
Sek  ma dienį – nuo 9:30 val. r.  iki 1 val. p. p. JC kavinėje. Jaunimo centro adre -
sas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago. Norinčius daugiau informacijos prašom
skambinti rinkimų ko mi sijos pirmininkei Salomėjai Dau lienei tel.: 773-847-
4855. 

LB Cicero apylinkėje rinkimai į JAV LB XIX Tarybą vyks 16–17 die -
nomis nuo 9 val. r. iki 1 val. p.p. Šv. Antano parapijos mokyklos pastate, lietu-
vių kavi nėje, 1500 S. 49th Court, Cicero, IL. Daugiau informacijos: Mindaugas
Baukus, rinkimų komisijos pirmininkas, tel.: 708-863-9849.

LB Marquette Park ir artimųjų apylinkių rinkimai į JAV LB XIX
Tarybą vyks gegužės 16 d. „Seklyčioje”, 2711 West 71st St., Chicago, IL 60629,
gegužės 17 d. nuo 10 val. r. iki 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje, 6812 S. Washtenaw Ave.,  Chicago, IL 60629.

Norinčius balsuoti paštu, prašome skambinti JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos rinkimų komisijos pirmininkei  Aušrelei Sakalaitei (tel.: 630-243-
6302).

LB East Chicago, IN apylinkės rinkimai į XIX Tarybą bus pravesti
korepondenciniu būdu. Rinkimų komisiją sudaro Vytautas Mar kevičius,
pirm., tel.: 219-981-9435, Juozas Neverauskas ir Kęs tutis Sidabras.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos rinkimų komisijos pirmininkė
– Auš re lė Sakalaitė (tel.: 630-243-6302).

Šv. Kazimiero seselių namuose gegužės 2 d. susitiko buvusios Maria High
School mokyklos mokinės, prieš 50 metų baigusios šią mokslo įstaigą. Susi-
tikime dalyvavo keletas šią mokyklą lankiusių ir ją sėkmingai baigusių lietu-
vaičių, buvusių ,,Rūtos” ratelio narių. 

Nuotraukoje iš kairės sėdi: Nijolė Žalnieraitienė, Judita Stumbrus, Regina
Jau nis, Austė Vygantienė, Nijolė Stakauskienė. Stovi iš kairės: Ona Pauli-
kienė, Aušrelė Gruodienė, Zita Baltramonaitė, Nelia Paulauskaitė.

Tom Killoran nuotr.

PLB Lituanistikos katedra Ili -
nojaus universitete Čikagoje rudenio
semestrui siūlo šiuos kursus, studen-
tus kviečiame registruotis jau dabar:

115 Lietuvių kultūra (dėsto
prof. Giedrius Subačius, anglų k.)

Šio kurso tikslas kuo išsamiau
supažindinti studentus su lietuvių
kul tūra. Bus rodomi įvairūs filmai,
skaitomi literatūros tekstai, anali -
zuojami mitai, supažindinama su Lie -
tuvos istorija, papročiais, tradicijo -
mis, apžvelgiama lietuvių veikla Či-
kagoje.

130 Lietuvių literatūra tarp-
tautiniame kontekste (dėsto Daiva
Litvinskaitė, anglų k.)

Kursas supažindins su lietuvių
literatūra nuo ankstyvojo laikotarpio
iki šių dienų, bus siekiama pristatyti
ją kitų šalių literatūrinės raidos kon-
tekste. Bus analizuojamos šios temos:
baltų mitologija, sovietinė literatūra,
meninės pasipriešinimo formos, pog-

rindžio, išeivijos, šiuolaikinė literatū-
ra. Taip pat bus rodomi naujausi lie-
tuviški filmai.

410 Lietuvių kalbos struktū -
ra (dėsto prof. Giedrius Subačius, lie -
tuvių k.)

Kursas skirtas tiems, kurie kalba
ir rašo lietuviškai, bet nepasitiki savo
lietuvių kalbos žiniomis ir norėtų jas
pagilinti. Jeigu norite išmokti geriau
spausdinti lietuviškus tekstus, sėk-
mingai parašyti laišką, straipsnį
lietuviškai spaudai, parengti prane -
šimą ar sklandžiai kalbėti konferen-
cijų, pristatymų ar interviu metu, šis
kursas skirtas jums. Bus atsižvelgia-
ma į kiekvieno studento individualią
lietuvių kalbos patirtį.

Daugiau informacijos rasite UIC
universiteto tinklalapyje:

http://www.uic.edu/depts/ims/cla
ssschedule/F2009/LITH.htm

Daiva Litvinskaitė
PLB Lituanistikos katedra, UIC

Kviečia UIC PLB Lituanistikos katedra

Gegužės 9 d., apkeliavusi Washington, DC ir Detroit, į Lietuvių dailės muziejų
Pasaulio lietuvių cen t re atkeliavo liaudies meno paroda ,,Kryž dirbystė Lie-
tuvoje”. Parodą pa ruošė Lietuvos nacionalinis muzie jus.  Amerikos lietuviams
parodą pristato JAV LB Kultūros taryba. Tai tikrai įdomi paroda. Ją aplankyti
galėsite iki gegužės mėnesio pabaigos sekmadieniais nuo 12 val. p.p. iki 2
val. p.p. Laimos Apanavičienės nuotr.


