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Keliaujanti paroda skleis žiniâ
apie pasaulio lietuvius

Vilnius, lapkričio 16 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, susi-
tikusi su septyniais Lietuvos piliety-
bės siekiančiais asmenimis, pareiškė
norinti pati įsitikinti, kad jie atitinka
Pilietybės įstatymo keliamus reika-
lavimus ir geba kalbėti lietuviškai.

Šalies vadovė ateityje sako keti-
nanti susitikti su visais Lietuvos pi-
lietybės siekiančiais asmenimis.

Prezidentės spaudos tarnyba
pranešė, kad šalies vadovė priėmė
septynis asmenis, kuriems Pilietybės
reikalų komisija yra patarusi suteikti
Lietuvos pilietybę.

,,Prieš suteikdama LR pilietybę
noriu matyti ne tik pilietybės sie-
kiančių žmonių dokumentus, bet ir
juos pačius. Noriu išgirsti jų nuosta-
tas Lietuvos valstybės atžvilgiu, ap-

sisprendimo tapti Lietuvos piliečiais
motyvus, įsitikinti, kad jie geba kal-
bėti lietuviškai, kaip to reikalauja Pi-
lietybės įstatymas”, – pranešime
spaudai cituojama prezidentė.

Tik įsitikinusi, kad pilietybės sie-
kiantys asmenys atitinka visus Pilie-
tybės įstatymo keliamus reikalavi-
mus, prezidentė pasirašys dekretą,
kuriuo šiems asmenims bus suteikta

Lietuvos Respublikos pilietybė.
Pilietybės komisija prezidentei

šiuo metu yra patarusi suteikti pilie-
tybę 80 asmenų. Pilietybės komisijos
siūlymas yra patariamojo pobūdžio.

Šalies vadovės teigimu, pilietybė
yra konstitucinė vertybė, nustatanti
žmogaus ir valstybės santykį, todėl
turi būti teikiama labai atsakingai.

•Sveikata. Diabetas (p. 2)
•Pilietybės gimdymo kan-
čios (p. 3, 11)
•Antrąjį šimtmetį ,,Kuni-
gų vienybė” pradėjo sei-
meliu ir kunigų rekolek-
cijomis (p. 4)
•JAV LJS atstovai XIII
Pasaulio lietuvių jaunimo
kongrese (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Pasakojimai apie duoną
(p. 8)
•Atsiminimai (120) (p. 9)
•Po Valdovų rūmus pa-
sižvalgius (p. 10–11)

Atidaryta Lietuvos vardo tùkstantmeçiui
skirta paroda

Vilnius, lapkričio 16 d. (BNS) –
Rinkimuose į dvi laisvas vietas par-
lamente aktyviausiai balsavo vy-
riausi rinkėjai, o moterys – aktyviau
nei vyrai, rodo Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) atliktas tyrimas.

Rinkimuose į laisvą Seimo nario
vietą Vilniaus-Šalčininkų rinkimų
apygardoje užtikrintai nugalėjo Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcijos atstovas,
Šalčininkų rajono meras Leonardas
Talmontas. Jis surinko 75,89 proc.
rinkėjų balsų, o rinkėjų aktyvumas
šioje apygardoje siekė 42,81 proc. Ar-
timiausia jo varžovė Darbo partijos
kandidatė Alina Gorevaja tesurinko
6,87 proc. rinkėjų balsų.

Tuo metu Šilalės-Šilutės apy-
gardoje vyks Seimo rinkimų antras
turas, jame dėl parlamentaro man-
dato varžysis konservatorius Jonas
Gudauskas su ,,tvarkiečiu” Remigi-
jumi Žemaitaičiu. Šilalės vicemeras J.
Gudauskas gavo 28,9 proc. rinkėjų
balsų, antras likęs R. Žemaitaitis nuo
savo varžovo atsiliko tik 100 balsų.

Prezident∂ susitiko su Lietuvos pilietyb∂s siekiançiais asmenimis
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Čikaga, lapkričio 16 d. (LR ge-
neralinio konsulato info) – Lapkričio
13 d. Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje vyko Lietuvos tūkstantmečiui
skirtos parodos „Lietuva: kultūra ir
istorija” atidarymas. Šia proga Lie-

tuvos Respublikos generaliniam kon-
sulatui Čikagoje bendradarbiaujant
su Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jumi buvo surengtas priėmimas, ku-
riame dalyvavo lietuvių bendruome-
nės ir organizacijų nariai, Čikagos

diplomatinio korpuso atstovai ir kiti
garbūs svečiai. Susirinkusiuosius pa-
sveikino muziejaus vadovas Stanley
Balzekas Jr., vėliau kalbėjo genera-
linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu-
lienė. Nukelta į 6 psl.

TMID generalinis direktorius Arvydas Daunoravičius (k.), kadenciją baigęs
prezidentas Valdas Adamkus ir Seimo pirmininkė Irena Degutienė apžiūri pa-
rodą. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Parodos atidaryme kalbėjo LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė. Ramūno Astrausko nuotr.

Vilnius, lapkričio 16 d. (ELTA) –
Po visą pasaulį išsibarsčiusių milijo-
no lietuvių, susibūrusių į 41 bend-
ruomenę, veikla ir gyvenimas nuo po-
kario iki 1990 metų atsiskleidžia Vil-
niuje Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės surengtoje parodoje ,,Lietuviais
esame mes gimę”.

Tuskulėnų rimties parko atmi-
nimo pastato konferencijų salėje ati-
daryta kilnojamoji fotodokumentinė
paroda vėliau keliaus po visą Lietu-
vą. Rengiant parodą panaudotos iš-
eivių asmeninių archyvų nuotraukos
ir dokumentai, Lietuvos išeivijos ins-
tituto, Nukelta į 6 psl.

Rinkimuose
aktyviausi buvo
vyriausi rinkèjai
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DALIUS KEDAINIS, MD
Lockport Crossings Advocate Medical Center,

Tel. 815-834-8777 Lockport, IL

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Lapkričio 14 dieną minime tarp-
tautinę diabeto dieną. Ši liga pagrįs-
tai vadinama XXI amžiaus rykšte. Ja
serga apie 6 proc. Amerikos žmonių,
kita tiek žmonių turi diabetą, bet jie
to dar nežino. Kita vertus, tik 25
proc. diabetu sergančių pacientų gali
pasigirti, kad jų diabetas tinkamai
valdomas.

Diabeto požymiai gali būti gana
įvairūs, pasireikšti gana ūmiai (per
keletą savaičių) ar lėtai (mėnesius):

• Daugiau geriama vandens;
• Nuolat kamuoja troškulys;
• Dažniau ir gausiau šlapinama-

si;
• Padidėja ar sumažėja apetitas,

ūmiai kinta kūno svoris;
• Pablogėja regėjimas;
• Vargina nuolatinis nuovargis ir

energijos stoka;
• Padažnėja odos, šlapimo ar ly-

tinių takų infekcijos;
• Lėčiau ir sunkiau gyja opos ar

žaizdos;
• Tirpsta, niežti rankos ar kojos.
Ilgiau sergant diabetu, išsivysto

nemalonios ir pavojingos komplikaci-
jos. Labai svarbu jų vengti, o joms
atsiradus, laiku atpažinti ir anksti
pradėti gydymą.

Diabetinė neuropatija
(nervų pažeidimas)

Diabetui pažeidus nervus, pasi-
daro sunkiau jų ląstelėms tinkamai
apdoroti, suprasti ir perduoti nervi-
nius impulsus. Todėl iš pradžių atsi-
randa nemalonūs pojūčiai rankose ir
kojose: tirpimas, niežulys, geliantis
ar deginantis skausmas. Ligai pro-
gresuojant, neuronai negrįžtamai
pažeidžiami, prarandami tempera-
tūros ar skausmo pojūčiai. Dėl šios
priežasties, pavyzdžiui, mūsų kojos
nejaučia net ir stipraus dirginimo
(net prisilietus prie ugnies ar užlipus

ant stiklo šukės). Stipriau susižeidus
kojas, išsivysto negyjančios žaizdos ar
opos, infekcijos lėčiau gyja. Dėl gilių
ar komplikuotų žaizdų gali tekti net
amputuoti galūnes. Todėl svarbu pa-
tikrinti kojas bent kartą per dieną, o,
pastebėjus nerimą keliančias opas ar
žaizdas, nedelsiant kreiptis pas gydy-
toją.

Diabetinė rerinopatija
(tinklainės pažeidimas)

Diabetas ilgainiui pažeidžia
smulkias akių dugno ir tinklainės
kraujagysles. Susiformuoja nauji
kraujo indai, bet jie būna trapūs ir
linkę kraujuoti. Ilgainiui tinklainės
pažeidimas gali pabloginti regėjimą ir
netgi baigtis aklumu. Šiuos trapius
kraujo indus galima lengvai rasti
atlikus nuodugnią akių dugno apžiū-
rą. Suradus diabetinius kraujagyslių
pakitimus, juos galima lengvai su-
naikinti lazerio pagalba. Todėl yra
labai svarbu bent kartą per metus
apsilankyti pas akių gydytoją ir pa-
prašyti, kad jums atidžiai apžiūrėtų
akių dugną (Į akis įlašinus specialių
vaistų, išsiplečia vyzdys ir gerai
matomos kraujagyslės).

Diabetinė nefropatija
(inkstų pažeidimas)

Diabetas ilgainiui pažeidžia inks-
tų ląsteles, kraujagysles bei mem-
branas. Dėl to inkstai nebegali tinka-
mai filtruoti (valyti) kraujo, vystosi
inkstų funkcijos nepakankamumas.
Laikui bėgant, šis nepakankamumas
pasiekia kritinę ribą ir tenka pradėti
išorinį kraujo valymą (hemodializę)
ar persodinti inkstus. Todėl sergant
diabetu labai svarbu kontroliuoti
kraujo gliukozę bei kraujospūdį. Bent
kartą per metus reikia atlikti išsamų
šlapimo tyrimą, ieškant baltymo

Redakcijos žodis

Diabetas: požymiai, ankstyva
diagnostika, prevencija ir

keletas patarimų
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Skambios frazės, kad soliariumai
kenkia sveikatai, sendina ir sausina
odą, gali daryti įtaką odos vėžio iš-
sivystymui taip ir nepasiekė ten
besilankančių žmonių ausų. Priešin-
gai – susidomėjimas soliariumais ir
jų populiarumas nuolat auga. Porei-
kį lankytis soliariumuose įvardija
vis daugiau ir vis jaunesnio amžiaus
asmenų, nors teisės aktai numato,
kad soliarumuose nepatariama lan-
kytis jaunesniems nei 18 metų as-
menims.

Šią vasarą visą pasaulį sudrebi-
no Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) paskelbta žinia, kad apie 75
proc. jaunų žmonių, reguliariai lan-
kančių soliariumus, patiria padidintą
pavojingiausios odos vėžio formos –
melanomos – riziką. Soliariumai pa-
teko į kancerogenų žmogui grupę.
Bet kuriam logiškai mąstančiam
žmogui aišku, kad kancerogenas ne-
gali būti naudingas žmogaus svei-
katai.

Už

Naujausia PSO Tarptautinės
vėžio tyrimų agentūros informacija
apie soliariumų kancerogeniškumą
buvo paskelbta viename iš autori-
tetingiausių pasaulyje medicinos
mokslų žurnalų „The Lancet Onco-
logy”. Keli kontrolinių grupių tyrimai
suteikė pakankamai įrodymų, pa-
tvirtinančių tiesioginį ultravioletinių
spindulių šaltinių ir akies vokų vėžio
ryšį”, – žurnale „The Lancet Onco-
logy” pareiškė daktarė Fatiha El
Ghissassi.

Tyrimai parodė, kad rizika su-
sirgti odos melanoma padidėja 75 proc.,
naudojant nenaujus dirbtinio įdegio
prietaisus, pažymima agentūros atas-
kaitoje. Taigi soliariumai atsidūrė
pirmojoje – pavojingiausioje – žmogui
pavojingų kancerogeninių veiksnių
kategorijoje, prilygdami rūkymui,
asbesto ir benzino garams, formalde-
hidui ir Epšteino-Baro virusui.

Prieš

Jei soliariume lankysitės ne daž-
niau kaip kartą per savaitę ir ne dau-
giau kaip 30 kartų per metus – pavo-
jaus jūsų sveikatai kilti neturėtų.
Tačiau pas mus paplitęs deginimasis
prieš kokią nors ypatingą progą, o
norint gražiai paruduoti, reikia apie
15 soliariumo seansų – taigi per porą
savaičių gaunamas pusės metų spin-
duliuotės kiekis. Tai reikėtų atsimin-
ti. Ir visada skaičiuoti, kiek kartų jau
išnaudojote.

Be to, ultravioletiniai spinduliai
mažina imunitetą, todėl naudojami
tam tikrų odos ligų gydymui, kai
reikia susilpninti organizmo atsaką ir
dezinfekuoti odą. Tačiau tam tikslui
gaminamos specialios lempos, spin-
duliuojančios konkretaus dažnio
spindulius, kurių dozė bei poveikis
kruopščiai skaičiuojami.

,,Sveikas žmogus”

šlapime. Taip pat gana anksti gydyto-
jai pataria pradėti vartoti specialius
vaistus, kurie ne tik kad mažina
kraujospūdį, bet ir sumažina bei su-
lėtina inkstų membranų pažeidimą.

Diabetinė vaskulopatija
(Širdies ir kraujagyslių

pažeidimas)

Diabetas anksti ir smarkiai pa-
žeidžia kraujagyslių sieneles. Dėl to
diabetu sergantys žmonės kur kas
dažniau serga širdies bei kraujagys-
lių ligomis. Be jokios abejonės, ši
rizika kur kas padidėja, jei pacientas
rūko, turi antsvorį ir aukštą choles-
terolio lygį. Dėl to patariama bent
kartą per metus užrašyti elektrokar-
diogramą (EKG), tinkamai ir laiku
ištirti net ir mažiausius širdies
skausmo ar ritmo sutrikimo požy-
mius. Svarbu atsiminti, kad diabetu
sergantiems žmonėms patariamos
kraujospūdžio ir cholesterolio kiekio
kraujyje ribos yra žemesnės (patari-
mai panašūs į tuos, kurie skiriami
ūmiu širdies infarktu persirgusiems
žmonėms).

Pabaigai norėčiau pateikti keletą
praktinių patarimų, kaip sveikiau gy-
venti sergant diabetu ir kaip iš-
vengti anksčiau minėtų šios ligos
komplikacijų:

• Sveikai maitinkitės, venkite
daug gyvulinių riebalų ir komplek-
sinių angliavandenių turinčio mais-
to;

• Atsikratykite antsvorio ir daž-
niau mankštinkitės;

• Meskite rūkyti;
• Nevaikščiokite basomis ir kas-

dien apžiūrėkite kojas;
• Reguliariai lankykitės pas gy-

dytoją, net jei ir puikiai jaučiatės. Gy-
dytojo patirtis padės jums kartu ge-
riau kontroliuoti diabetą, išvengti ir
anksčiau atpažinti šios ligos kompli-
kacijas;

• Pablogėjus regėjimui, nedel-
siant kreipkitės į gydytoją;

• Kontroliuokite kraujospūdį;
• Mažiau vartokite alkoholinius

gėrimus;
• Nešiokite patogius batus ir

kojines;
• Atsargiai kirpkite nagus, patys

negydykite ir nekrapštykite odos sus-
torėjimų, kaliusų ar randų. Patikė-
kite tai kojų gydytojui (podiatrui);

Tad būkime sveiki!

Prisimenu, kaip praėjusiais
metais, vykstant JAV prezidento
rinkimams, netikėtai pasklido
žinia apie tariamą respublikonų
atstovės Sarah Palin lietuvišką
kraują (buvo teigiama, jog kaž-
kuris iš jos prosenelių buvo kilęs
iš Lietuvos). Netrukus ta nau-
jiena buvo paneigta. Šiomis die-
nomis ne vienos lietuvių žinias-
klaidos dėmesį patraukė JAV
spaudoje pasirodęs straipnis
apie JAV prezidento B. Obama
netikrą brolį ir vėl… jo lietuvišką
kraują. Kaip teigiama ,,The Wall
Street Journal”, ,,The New York
Times” ir kt. amerikiečių spau-
doje, Obama jaunesniojo brolio
Marc Ndesandjo motina iš tiesų
yra žydų išeivių iš Lietuvos pa-
likuonė. Turbūt šįkart abejoti
aukščiau išvardyta JAV spauda
neverta, tačiau skirtumą tarp
„turintis lietuviško kraujo” ir
„kilęs iš Lietuvos” derėtų ir
suvokti, ir skirti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Soliariumai veikia kancerogeniškai?
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Besikeičiantis moterų
vaidmuo Amerikoje

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Neseniai Stasė Semėnienė rašė apie tris moteris, valdančias Lie-
tuvą (,,Draugas”, 2009 spalio 24 d.). Savo įdomiame rašinyje ji
apžvelgė moterų vaidmenį nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

tystės iki šių dienų, išskirdama šių dienų lietuvių moterų trejetuką – Da-
lią Grybauskaitę, Ireną Degutienę ir Rasą Juknevičienę. Įdomiu suta-
pimu, ,,Time” žurnalas š. m. spalio 26 d. laidoje paskelbė tyrimų rezulta-
tus apie besikeičiantį moterų vaidmenį Amerikoje. Dabar bent prabėgo-
mis pažiūrėkime, ką studija, kurią atliko Rockefeller Foundation, atrado.

Studijoje buvo palyginta Amerikos moterų padėtis 1972 ir 2009 me-
tais. Remiantis turimais duomenimis teigiama, kad iki šių metų pabaigos
pirmą kartą Amerikos istorijoje darbininkų daugumą sudarys moterys.
Jau dabar beveik 40 proc. šeimų pagrindinis duondarbys yra moteris. Taip
pat rasta, kad vyrai ir moterys daugiausia sutaria, kas jiems yra svar-
biausia, juos sieja rūpestis dėl šeimos gerovės ir nežinomos ekonominės
ateities.

1972 metais, nuo Eisenhower prezidentavimo laikų, nebuvo nė vie-
nos moters prezidento ministrų kabinete. Moterų nebuvo nei tarp FBI
agentų, nei JAV Aukščiausiame Teisme. Harvard University tarp 421
nuolatinių profesorių tebuvo šešios moterys. Dabar, 2009 metais, turime
dvi moteris Aukščiausiame Teisme, septynias moteris ministrų kabinete,
šešios yra valstijų gubernatorės, 2,396 – FBI agentės.

1972 m. tik 7 proc. gimnazisčių žaidė gimnazijos sporto komandose.
Dabar tas procentas paaugo šešis kartus. Universitetuose prieš 37 metus
60 proc. studentų sudarė vaikinai. Dabar ta proporcija apsikeitė ir daugu-
ma studentų yra merginos. Beveik pusė medicinos doktoratų tenka
moterims. 1970 metais tik 10 proc. jų buvo moterys. Pirmą kartą Nobelio
premijų istorijoje šįmet premijas gavo penkios moterys medicinos, chemi-
jos, ekonomikos ir literatūros srityse. Pernai rudenį JAV vykusiuose
rinkimuose į prezidentus dėmesio centre buvo Hillary Clinton, Sarah Pa-
lin ir kitos moterys. ,,Time” žurnalas primena, kad išrinktasis preziden-
tas buvo užaugintas jo netekėjusios motinos, vėliau jis vedė advokatę, kuri
užėmė aukštesnes pareigas nei jis ir uždirbo daugiau negu būsimasis
prezidentas.

Skirtumas tarp vyrų ir moterų uždarbių mažėja. 1972 metais už
kiekvieną vyrų uždirbtą dolerį moterys gaudavo 58 centus. Pernai metais
moterų uždarbio proporcija padidėjo iki 77 centų. Pats uždarbis, skai-
čiuojant pagal 2008 metų dolerio vertę, 1972 m. vyrams buvo 46,956 dol.,
o moterims 27,169 dol. Pernai metais vyrų uždarbis truputį sumažėjo iki
46,369 dol., o moterų pakilo iki 35,745 proc. 1975 metais 47 proc. moterų
su mažamečiais vaikais turėjo apmokamus darbus. Pernai tas procentas
padidėjo iki 71 proc. Padidėjo moterų gretos ir Amerikos karinėje tarny-
boje. 1972 metais iš viso tarnavo 45,033 moterys, sudarydamos 2 proc.
visų karinių pajėgų. Pernai metais jų procentas padidėjo iki 14 proc. ir
dabar karinėje uniformoje moterų skaičiuojama 200,337.

Dideli pokyčiai matomi ir moterų gyvenimo trukmėje. 1970 m. JAV
moterų gyvenimo vidurkis buvo 75 metai, dabar jis yra penkeriais metais
ilgesnis. Prie pokyčių skaičiuotinas ir padidėjęs gimstamumas tarp neište-
kėjusių moterų. Prieš 37 metus 12 proc. naujagimių gimė neištekėjusioms
moterims. Dabar tas procentas pašoko iki 39 proc. Anais laikais dauguma
vaikų buvo auginami namuose esančios motinos ar tėvo. Dabar tokia pa-
dėtis pastebima mažiau nei trečdalyje šeimų. Du trečdaliai studijos atsa-
kovų į tai žiūri kaip į neigiamą visuomenės pokytį.

Ši studija ir kitos pakartotinai rado, kad moterys Amerikoje dabar
turi daugiau laisvės, gauna daugiau išsilavinimo ir turi daugiau ekonomi-
nės jėgos negu praeityje, bet tuo pačiu yra mažiau laimingos negu anks-
čiau. University of Pennsylvania ekonomikos profesorius Justin Wolfers,
vienas iš knygos ,,The Paradox of Declining Female Happiness” autorių,
pastebi, kad, ieškodami tam paaiškinimų, jie žiūrėjo į galimas priežastis.
Jie lygino amžiaus skirtumus, turimų vaikų skaičių, vedybinę padėtį, iš-
silavinimą, buvimą darbo rinkoje. Visuose šiuose palyginimuose moterys
šiais laikais jaučiasi mažiau laimingos negu praeityje. Bandydamas duo-
menis pateisinti, profesorius pastebėjo, kad moterų teisių ir išsivadavimo
sąjūdis nesiekė laimės, bet lyčių lygybės. Jos dabar, kaip ir vyrai, turi
grumtis su ta pačia gyvenimo realybe, kuri praeityje daugiau lietė vyrus
negu moteris.

Dar vienas įdomus šių metų atradimas. Vyrai ir moterys buvo pa-
prašyti atsakyti į klausimą ,,Kaip aptartumėte savo vedybas ar partne-
rystę?” Buvo duoti keturi galimi atsakymai. Atsakymą ,,Esu labai laimin-
ga(s)” pasirinko 66 proc. moterų ir 66 proc. vyrų. ,,Esu gana laiminga(s)”
atsakymą pasirinko 30 proc. moterų ir 31 proc. vyrų. ,,Esu ne per laimin-
ga(s)” pasirinko 3 proc. moterų ir 2 proc. vyrų. Pagaliau, ,,Esu visai ne-
laiminga(s)” atsakymą pasirinko likęs 1 proc. moterų ir tiek pat vyrų.
Toks tiesiog neįtikėtinas atsakymų vienodumas reikalauja tolimesnių ty-
rimų. Bet tam ir turime universitetus ir tyrimų institutus, ar ne?

1972 m. Amerikos psichologų sąjungos suvažiavime ant savo švarko at-
lapo turėjau prisilipdęs lipduką, skatinantį moterų lygybę. Teko stovėti sau-
sakimšoje salėje ir klausytis Gloria Steinem uždegančių bei viltingų žodžių.
Tada tikrai netikėjau, kad po 37 metų teks aprašyti tai, ką čia parašiau.

ANATOLIJUS LAPINSKAS

Pernai vasarą prezidentas Valdas
Adamkus atmetė pilietybių „per sie-
ną” projektą – išdalinti Lietuvos pi-
lietybes aplink Lietuvą įsikūrusiems
lietuviams. Labai gerai padarė, nes
tai būtų Rusijai suteikę carte blanche
panašioms dalyboms Lietuvoje. Deja,
į naujojo pilietybės įstatymo projektą
vėl siūloma įklijuoti tokį pilietybių
dalinimą. Tame pačiame projekte yra
ir Lietuvio kortos – užsienio lietu-
viams skirto dokumento sumanymas,
bet dėl jo mums turėtų būti nelabai
smagu, nes tokia pat Lenko korta
Lietuvoje buvo triukšmingai pas-
merkta. Iki naujojo pilietybės įstaty-
mo įsigaliojimo liko du mėnesiai,
todėl darosi vis įdomiau, koks gims
svarbiausias mūsų pilietybės doku-
mentas, kokie pasiūlymai ar tobulini-
mai teikiami buvusio prezidento V.
Adamkaus pateiktam įstatymo pro-
jektui.

Tenka pripažinti, kad Seimas iš
esmės sutiko su naujuoju įstatymu.
Užsienio reikalų komitetas dar šių
metų birželio 2 d., o Žmogaus teisių
komitetas birželio 17 d. svarstęs Pi-
lietybės įstatymo projektą, pateikė
tik kosmetines pastabas. Reikšmin-
gesnių pasiūlymų dėl įstatymo 7
straipsnio (būtent jis sukėlė triukš-
mingą tiesioginio jo adresato – už-
sienio lietuvių – nepasitenkinimą),
nustatančio dvigubos pilietybės atve-
jus, lyg ir nepareiškė. Priminsime
straipsnio esmę: LR pilietis negali
būti kartu ir kitos valstybės pilietis,
t.y. turėti dvigubą pilietybę, jeigu
pasitraukė iš Lietuvos po 1990 m.
kovo 11 dienos.

Užsienio lietuviai pasipiktino dar
viena būsimojo įstatymo nuostata,
vadinamąja Lietuvio korta – įstatymo
projekto 12 straipsnyje numatyta
prielaida sukurti lietuvių kilmės
asmenų statuso institutą. Įstatymo
projekte jis skamba taip: „Lietuvių
kilmės asmenims jų prašymu Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės nu-
statyta tvarka išduodami jų lietuvių
kilmę patvirtinantys dokumentai”.
Anot užsienio lietuvių, ta Lietuvio
korta esanti tuščia: ji neleis balsuoti
ir paveikti Lietuvos ateities. Taip
išeitų, kad būtent šių dalykų labiau-
siai nori užsienio lietuviai, nors pas-
tarieji rinkimai tarp užsienio lietuvių
jokio entuziazmo nesukėlė – balsavo
vos keli procentai (apie 12,000 žmo-
nių) iš, manoma, pusės milijono už-
sienyje gyvenančių Lietuvos piliečių.

Tą patį birželį Seimo narys
Mantas Varaška pasiūlė netaikyti
konkrečios kalendorinės datos (t.y.
1990.03.11), apsprendžiančios asme-
nų, pasitraukusių iš Lietuvos, skir-
tingų galimybių įgyti ar išsaugoti LR
pilietybę, t.y. leisti turėti dvigubą pi-
lietybę ir emigrantams iš nepriklau-
somos Lietuvos. Saulius Stoma siūlė
„labiau pabrėžti Lietuvos Respubli-
kos pilietybės, o kartu ir kitos valsty-
bės pilietybės įgijimą gimstant”, ta-
čiau nesiūlė keisti neigiamos nuos-
tatos dėl emigravusių po 1990.03.11.

Po to Seimo nariai, matyt, tikrai
atostogavo, nes ištisus tris mėnesius
niekas neteikė jokių pasiūlymų, kol
pagaliau rugsėjo pabaigoje pabudę
vienas po kito žiebė keletą sensa-
cingų pasiūlymų. Čia pirmauja Pau-
lius Saudargas ir Gintaras Songaila,
pasiūlę tris išties radikalius pakei-
timus: dvigubą pilietybę pasitrauku-
siems iš Lietuvos iki 1990.03.11 leisti
turėti tik lietuvių kilmės asmenims, o
pasitraukusiems po 1990.03.11 – jei-
gu jie įgijo ES arba NATO šalies pi-
lietybę. Pats radikaliausias siūlymas:
dvigubą pilietybę suteikti „lietuvių
kilmės asmenims, tradiciškai gyve-
nantiems valstybėje, su kuria Lietu-
vos Respubliką skiria valstybės sie-
na”, aišku, kad turimi mintyje Bal-
tarusijos, Lenkijos, Rusijos, gal dar ir
Latvijos lietuviai.

(...)
Šalia šio grėsmingo pasiūlymo

keturių Seimo narių Žilvino Šilgalio,
Jono Liesio, Andriaus Mazuronio,
Vydo Gedvilo bendras pasiūlymas jau
leidžia ir nusišypsoti. Šio kvarteto
argumentai tokie: pilietybės suteiki-
mas išimties tvarka tik už nuopelnus
Lietuvos valstybei įsijungusiems į
Lietuvos visuomenę neatitinka šių
dienų realijų bei siekių. Būtina padi-
dinti užsienio piliečių motyvaciją
savo talentą ir jėgas skirti Lietuvos
autoriteto didinimui.

Todėl į įstatymo 20 straipsnį
reikia įrašyti, kad „Lietuvos Respub-
likos pilietybė išimties tvarka taip
pat gali būti suteikta, kai tai sietina
su Lietuvos Respublikos vardo garsi-
nimu mokslo, ekonomikos, kultūros,
meno ir sporto srityse, jai atstovau-
jant šiuo metu ar ateityje”. Taigi
užteks kam nors pasaulyje pasakyti,
kad jis kada nors bus garsus spor-
tininkas, moka ištarti „milu Lėtuva”,
ir lietuviškas pasas be problemų įkris
jam į kišenę. Kažin kokiam pasaulio
čempionatui skirtas šis pasiūlymas?

Patį naujausią pasiūlymą, tiks-
liau visą naują įstatymo projektą,
spalio 23 dieną pasiūlė Seimo Teisės
ir teisėtvarkos komitetas. Įstatymo 7
straipsnyje jis pakartoja konserva-
torių P. Saudargo ir G. Songailos
nuostatą: dvigubą pilietybę leisti pa-
sitraukusiems po 1990.03.11 – jeigu
jie įgijo ES arba NATO šalies piliety-
bę.

Žinios iš kortų karo fronto

Ne tik su pilietybe, bet ir su ša-
lies saugumu yra susijusios... kortos.
„Užsienio valstybių dalijamos tėvy-
nainių kortos gali kelti grėsmę Lie-
tuvos nacionaliniam saugumui”, –
taip apie užsienio valstybių dalijamas
kortas prieš porą savaičių pareiškė
Seimo Užsienio reikalų komiteto
pirmininkas Audronius Ažubalis. Kol
kas yra dalinama tik Lenko korta,
vadinasi, grėsmę Nukelta į 11 psl.

PILIETYBĖS GIMDYMO
KANČIOS

Iki naujojo piliety-
bės įstatymo įsigalioji-
mo liko du mėnesiai,
todėl darosi vis įdo-
miau, koks gims svar-
biausias mūsų piliety-
bės dokumentas, kokie
pasiūlymai ar tobulini-
mai teikiami buvusio
prezidento V. Adam-
kaus pateiktam įstaty-
mo projektui.
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Kaip jau įprasta, spalio mėnesį
JAV lietuvių Romos katalikų organi-
zacijos „Kunigų vienybė” nariai rin-
kosi į savo metinį seimą, o jam pasi-
baigus, surengė kunigų rekolekcijas.

Šiais metais po iškilmingo 100-
ojo jubiliejaus paminėjimo, kuris įvy-
ko New Britain, dvasininkai vyko į
Putnam, į Švč. Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo seserų vienuolyną, kur jau
daugiau kaip 30 metų vyksta kunigų
rekolekcijos.

Kaip pasakojo ,,Kunigų vieny-
bės” Centro valdybos pirmininkas,
prelatas A. Kontautas, kunigų reko-
lekcijos turi gilią tradiciją, gyvuojan-
čią daugiau kaip 50 metų. Kunigai
suvažiuoja iš visų kraštų, kalbasi apie
sielovados reikalus. Lietuvai atgavus
Nepriklausomybę, į kunigų rekolek-
cijas buvo pradėti kviesti ir dvasinin-
kai iš Lietuvos. Rekolekcijų vedan-
tieji buvo vyskupai K. Preikšas, J.
Matulis, A. Bartulis, arkivyskupas S.
Tamkevičius ir daug kitų iškilių ku-
nigų iš Lietuvos. Šių metų rekolekci-
jos prasidėjo spalio 12 dieną malda ir
seimo valdybos išrinkimu, baigėsi
spalio 16 d. šv. Mišiomis, kurias atna-
šavo vyskupas A. P. Baltakis.

Šiais metais rekolekcijas vedė
jaunas kunigas Gintaras A. Jonikas,
prieš trejus metus atvykęs į JAV iš
Lietuvos, dabar nuo rugsėjo 15 die-
nos dirbantis Dievo Apvaizdos para-
pijos, Southfield, MI ir Šv. Antano pa-
rapijos Detroit, MI administratoriu-
mi. Rekolekcijose dalyvavo 10 kuni-
gų.

,,Kunigų vienybės” Centro valdy-
bos pirmininkas pranešė, ką organi-
zacija nuveikė per pastaruosius me-
tus. Padėkojo kolegoms, kad savo
aktyviu dalyvavimu, nepaisant metų
naštos, padeda išlaikyti ir stiprinti
lietuvių sielovados darbus. Vėliau
perskaitytas iždininko Stepo Žuko
pranešimas.

Rekolekcijų metu vyko pasisaky-
mai svarbiausiais tikinčiųjų reikalais.
Prelatas Edmundas Putrimas per-

skaitė pranešimą apie ,,Išeivijos lietu-
vių sielovadą”, kun. dr. Arvydas Žy-
gas pasisakė apie lietuvių parapijie-
čių poreikius šiandien JAV. Kun.
Jonikas pasidalijo savo patirtimi, ką
reikia daryti, norint suaktyvinti ir
sustiprinti Lietuvių Bendruomenių ir
parapijų bendrą veiklą. Kun. Vytau-
tas Volertas iš New York kalbėjo apie
savo aptarnaujamų parapijų padėtį.
Klebonas Stepas Žukas pasisakė apie
Naujosios Anglijos tikinčiųjų rūpes-
čius.

Visus pasisakymus prel. Putri-
mas – sielovados vadas išeivijai – api-
bendrino pranešimu ,,Išeivijos sielo-
vados ateitis Amerikoje”. Po jo pra-
nešimo vyko diskusijos.

Antrąjį šimtmetį ,,Kunigų vienybė” pradėjo
seimeliu ir kunigų rekolekcijomis

Po šv. Mišių pamokslą pasakė
kun. Jonikas. Įdomu buvo susipažin-
ti su šio jauno kunigo biografija, ku-
rią man persiuntė prel. A. Kontau-
tas. Kun. Jonikas – tauragiškis, savo
tėvelių mamos Filomenos ir tėčio a. a.
Prano dorai išaugintas sūnus. Kun.
Gintaras geru žodžiu mena savo kla-
sės auklėtoją J. Mackevičiūtę ir labai
gražiai prisimena Tauragės pirmos
vidurinės direktorių A. Songailą. Jo
intelektas ir pedagoginis įžvalgumas,
dvasinis šiltumas visada liks buvusio
moksleivio atmintyje. Kaip pasakoja
kun. Jonikas, jo jaunystės dvasinis
mokytojas ir jaunimo globėjas buvo
tuometinis Tauragės dekanas, mon-
sinjoras Jonas Gedvila. Jis labai daug
dirbo, kad tuometinis katalikiškas
jaunimas būtų brandus, nebijotų
tuometinių iššūkių, kuriuos visais
būdais stengėsi sudaryti ateistinis
buldozerinis auklėjimas. Gerai mena
savo draugus – būrį gražaus jaunimo,
kuris Tauragės Švč. Trejybės bažny-
čioje adoruodavo, patarnaudavo šv.
Mišioms, važiuodavo į Žemaičių Kal-
variją, kalbėdavo rožinį, giedodavo,
apmąstydavo Kryžiaus kelio stotis,
buvo įsijungęs į pogrindinį Eucharis-
tijos bičiulių sąjūdį, platino Katalikų
Bažnyčios Kroniką.

,,Draugo” skaitytojams siūlau iš
arčiau susipažinti su kun. Gintaru
A. Joniku.

Kun. Jonikas pas Michigan
lietuvius ateina su nemaža

pastoracine patirtimi

Gimiau 1963 metų sausio 14 d.
Tauragės mieste. Tėvelis buvo grįžęs
iš Sibiro Vorkutos lagerio, mama – iš
Krasnojarsko krašto, iš tremties. Tė-
velis buvo 44 metų amžiaus, mama
10 metų jaunesnė. Augau religingoje
aplinkoje: tėveliai kiekvieną sekma-
dienį vesdavosi į bažnyčią, šeimoje
kasdien buvo praktikuojama ryto ir
vakaro malda, skaitoma pogrindinė
religinė ir istorinė literatūra.

Mokyklą pradėjau lankyti būda-

mas 7 metų. Tauragės 1-ąją vidurinę
mokyklą baigiau 1981 metais. Moks-
las sekėsi gerai, tačiau su pedagogine
sovietine ideologija turėjau prob-
lemų, nes nuo 13 metų bažnyčioje
patarnavau šv. Mišioms. Tuo pačiu
metu dalyvavau pogrindinėje Eucha-
ristijos bičiulių organizacijoje, glau-
džius ryšius palaikiau su kunigais
Alf. Svarinsku, J. Kaunecku, dekanu
J. Gedvila, draugavau su klierikais,
lankydavausi Kauno kunigų semi-
narijoje, kiekvienais metais su kata-
likišku jaunimu važiuodavau į Šilu-
vos, Žemaičių Kalvarijos, Aušros
Vartų atlaidus, dalyvaudavau pili-
grimų programoje iš Tytuvėnų į Šilu-
vą. Besimokydamas vidurinėje mo-
kykloje baigiau ir kitą, muzikos mo-
kyklą. Lankiau akordeono ir dainavi-
mo klases nuo 1972 iki 1977 metų.

1981 metų rudenį išėjau atlikti
privalomos karinės tarnybos. Pusę
metų tarnavau Estijoje, mokomajame
dalinyje, kitus pusantrų metų atitar-
navau Klaipėdoje, nes politrukai nus-
prendė, kad esu antitarybinis ele-
mentas, ne komjaunuolis ir ginklu
neginsiu Tarybų Sąjungos. 1983 me-
tų vėlyvą rudenį, dekano J. Gedvilos
pamokintas, išėjau dirbti į stalių
dirbtuvę, kad KGB šalčiau žiūrėtų į
mano ateities planus.

1984 metais įstojau į Kauno tarp-
diecezinę kunigų seminariją, kurią
baigiau 1989 m. Tuo pačiu metu lie-
pos 25 d. vyskupo J. Preikšo buvau
pašventintas kunigu. Tai buvo pirmi
šventimai Panevėžio Kristaus Kara-
liaus katedroje po ilgo ir sunkaus so-
vietmečio. Žmonės į katedrą netilpo,
pilnas žmonių buvo ir šventorius.
2009 m. liepos 25 d. paminėjau savo
kunigystės 20 sukaktį.

Vyskupo skyrimu ėjau vikaro pa-
reigas toje pačioje Kristaus Karaliaus
katedroje. 1989 metų lapkričio mėne-
sį buvau perkeltas į Pasvalį, kur ėjau
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapi-
jos vikaro pareigas ir kartu buvau
Gružių parapijos administratorius.
Darbavausi Pasvalio gimnazijos ir
dar keleto kaimų mokyklų kapeliono
pareigose. Po 4 metų kaip vikaras
sugrįžau į Panevėžį, į Švč. Trejybės
bažnyčią, taip pat buvau paskirtas
Uliūnų parapijos klebonu ir kun. Alf.
Lipniūno mokyklos kapelionu. Įkū-
riau ir vadovavau katalikiškam jauni-
mo klubui ,,Jeruzalė”, kuris suvienijo
daugiau kaip 200 vyresniųjų gimna-
zistų. Jaunimo klubas lankėsi Pran-
cūzijoje Taizė vienuolyne, Lurdo Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimo šven-
tovėje.

1996–2003 metais ėjau Šeduvos
Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos kle-
bono pareigas, aptarnavau ir Damba-
vos parapiją. Vyskupą Jurgį Tiškevi-
čių menanti bažnyčia reikalavo dide-
lio remonto, reikėjo perstatyti abu di-
dinguosius bokštus. Dar svarbiau bu-
vo visiškai atnaujinti senąją altariją,
kurioje tremties metus, tiksliau, po
Sibiro lagerių namų areštą atliko ir
1962 metais mirė kankinys arki-
vyskupas Teofilius Matulionis. Kan-
kiniui arkivyskupui sovietinė dikta-
tūra neleido net perėjus gatvę nueiti į
bažnyčią, nekalbant apie šv. Mišių
aukojimą. Už arkv. T. Matuliono na-
mų atnaujinimą, atminimo muzie-
jaus įkūrimą Kaišiadorių vyskupas J.
Matulaitis man įteikė asmeninę pa-
dėką.

Nukelta į 9 psl.

Kun. Jonikas su Lietuvos kardinolu
Vincentu Sladkevičiumi Tauragėje
prie Švč. Trejybės bažnyčios.
Kun. Joniko asmeninio albumo nuotr.

Šiųmetinių kunigų rekolekcijų Nekaltai pradėtosios Švč. Mergelės Marijos vargdienių seserų vienuolyne, Putnam,
dalyviai.
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2009 m. gruodžio 22 d. – 2010 m.
sausio 7 d. Pietų Amerikoje (Argen-
tinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje) įvyks
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
gresas, kuris yra aukščiausias Pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
organas.

PLJS nariais gali būti kiekvienas
už Lietuvos Respublikos ribų gyve-
nantis lietuvių jaunuolis, laikantis
save lietuviu(e), esantis tarp 16–35
metų amžiaus, kurio(s) nusistatymai
nėra priešingi tautos interesams,
pagal Lietuvių Chartoje nustatytus
dėsnius.

Į XIII PLJ kongresą važiuos ir
nemažas būrys JAV lietuvių jaunimo.
Kas juos traukia dalyvauti kongrese,
ką jie stengsis ten nuveikti, ko tikisi
iš būsimo renginio, kokioms lietu-
viškoms organizacijoms priklauso –
šių ir kitų klausimų kongrese daly-
vausiančių Amerikos lietuvių jau-
nuolių klausė Kristina Mattienė,
pati su šeima žadanti vykti į Pietų
Ameriką.

Šarūnas Daugirdas studijuoja
University of Illinois, Urbana-Cham-
paign.

– Kas traukia Jus dalyvauti
Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
grese Pietų Amerikoje?

– Mano tėvas labai spaudė vykti į
šitą kelionę, sakė, kad būdamas jau-
nas jis buvo vienas iš Amerikos ats-
tovų kongrese ir ten jam nepaprastai
patiko. Aš esu daug keliavęs po pa-
saulį, bet niekada nesu buvęs Pietų
Amerikoje ir per šią kelionę turėsiu
progą aplankyti tris skirtingas šalis.
Taip pat bus smagu susipažinti su
užsienio lietuviais, padainuoti ir
pašokti.

– Ką stengsitės atlikti kon-
grese? Ko tikitės iš šio renginio?

– Tikiuosi kongrese sutikti įdo-
mių žmonių ir su jais pasidalinti
gyvenimo istorijomis. Noriu sužinoti,
kaip lietuviai atsirado skirtingose ša-
lyse ir kaip jiems ten sekasi gyventi.
Taip pat planuoju pasidžiaugti šiltu
Pietų Amerikos oru, nes Čikagoje
tikrai tuo metu bus vėjuota ir šalta.

– Kokios Jūsų mintys apie
lietuvišką veiklą užsienyje? Ko-
kioms lietuviškoms organizaci-
joms priklausote?

– Beveik nieko nežinau apie už-
sienio lietuvių veiklą – esu labai ma-
žai apie ją girdėjęs. Dabar priklausau
Studentų ateitininkų sąjungai, Uni-
versity of Illinois ,,Baltic Club” ir jau-
nimo chorui ,,Vėjelis”.

– Kodėl yra svarbu prisidėti
prie lietuviškos veiklos?

– Manau, kad tikrai yra svarbu
prisidėti prie lietuviškos veiklos,
kadangi ji neišsilaikys, jei niekas ne-
prisidės. Be aktyvios veiklos pati
lietuvybė užsienyje neišsilaikys. Į
kultūros išlaikymą nebūtinai reikia
žiūrėti kaip į darbą. Žaisti krepšinį
,,Lituanicos” komandoje, dainuoti
bažnyčios chore, šokti tautinių šokių
grupėje, keliauti į vasaros stovyklas –
tikrai ne darbas, o grynas smagumas.

– Kaip PLJS stiprina lietu-
višką jaunimą ir jo veiklą, ypač
JAV LJS?

– Ruošdama šį kongresą PLJS
suteikia Amerikos lietuvių jaunimui
galimybę dalyvauti nepaprastame
pasaulio lietuvių sąskrydyje ir mums

JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių
jaunimo kongrese

Neseniai atgaivinto University of Illinois-Urbana/Champaign ,,Baltic Club”
nariai.

primena, kad lietuvių yra visame
pasaulyje – ne tik Lietuvoje ar Ame-
rikoje.

•••
Daina Rasutytė – studijuoja

University of Illinois, Urbana-Cham-
paign, civilinę ir aplinkos inžineriją.

1. Man bus labai įdomu sutikti
lietuvius, gyvenančius ne Lietuvoje
ar Šiaurės Amerikoje, bet Pietų Ame-
rikoje. Esu girdėjusi, kad Lietuvos
kultūra domisi pietų amerikiečiai,
kurie net neturi lietuviško kraujo.
Manau, kad bendravimas su žmonė-
mis, kurie užaugo skirtingomis ap-
linkybėmis, gali daug išmokyti apie
lie-tuvybę ir kaip ją stiprinti per atei-
nančias kartas.

2. Tikiuosi, kad kongrese suži-
nosiu daugiau apie lietuvių veiklą
pasaulyje ir galėsiu pati prisidėti prie
renginių planavimo. Manau, jog da-

bartinis jaunimas yra atsakingas už
lietuviškumo išlaikymą ateityje, ir
norėčiau kuo daugiau prie to prisi-
dėti.

3. Stengiuosi prisidėti prie Uni-
versity of Illinois Urbana-Champaign
lietuviškos organizacijos ,,Baltic
Club”.

4. Taip, labai svarbu. Jaučiu, kad
Amerikos lietuvių bendruomenė ma-
žėja su kiekviena ateinančia karta.
Norėčiau, kad užsienyje gyvenantys
lietuviai suprastų mūsų bendruo-
menės svarbą. Ne kiekvienas papras-
tas žmogus gali didžiuotis įdomia
kultūra. Visus Šiaurės Amerikos
lietuvius jungia išskirtinis ryšys, ku-
ris išliks visą gyvenimą, jei sugebė-
sime išlaikyti aktyvią bendruomenę.

Bus daugiau

Kalbino Kristina Mattienė

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Nelabai malonu skaityti „Drau-
ge” tokias pašaipėles, kaip šių metų
lapkričio 12 dienos Prano Visvydo
straipsnyje „Toli nuo savo gimtų na-
mų atitolęs ruduo”: „Buvau  likęs
Lietuvoje ir mačiau, kad dauguma
žmonių troško taikos, ramybės, sau-
gumo. Sovietai trėmė į Sibirą. Bet
daug kas ten išliko gyvi, sugrįžo. O
tada – būti jaunam, eiti į girią ar
keršyti tiems, kurie dirba sovietams.
Ne! Ne! Gal klystu.”

Jūs neklystate, gerbiamas straip-
snio autoriau, tai ir yra modernizuo-
to komunizmo liberali kryptis.

Siekiant užtikrinti patogią be-
principinę ramybės būseną ir anuo-
met Lietuvoje daugeliui buvo paran-
ku vienodai nuoširdžiai dirbti ir pa-
taikauti visokioms valdžioms, vyriau-
sybėms: Smetonos, NKVD, Gestapui
ir vėl KGB statytiniams. Tokių nie-
kas netrėmė į Sibirą ir, aišku, jiems
neišmušinėjo dantų, nelaužė kaulų,
nemušė...

Betgi, jeigu nebūtų buvę Lietu-

vos ginkluoto pasipriešinimo, kaip
mes galėtume save tapatinti ir skelbti
Lietuvos nepriklausomybę, jeigu net
nė vienu žodžiu, ką ten kalbėti apie
veiksmus, buvusi Lietuvos vadovybė
neprotestavo, neparodė akivaizdaus
pasipriešinimo okupantams? Tą atli-
ko Lietuvos partizanai ir tuo pasi-
priešinimu, įtvirtintu valstybiniu ak-
tu remiasi visa mūsų teisinė nepri-
klausomybė, lietuvybės ateitis.

Aišku, tokios nuomonės autoriai,
kultūrininkai nepripažįsta Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. vasa-
rio 16 dienos  Deklaracijos statuso,
Seimo patvirtinto 1999 m. sausio 12
d. Lietuvos Respublikos teisės siste-
moje ir, matyt, apie tai nieko nežino
ar nenori žinoti. Jie vengia ir bijo
partizanų, kaip velnias kryžiaus.

Šiandien perrašyti, iškreipti isto-
riją stengiasi ir mūsų Lietuvos Rytų
kaimyninės valstybės ministras pir-
mininkas.

Povilas Vaičekauskas
Čikaga, IL

PASTANGOS PERRAÕYTI ISTORIJÂ

Labai mėgstu skaityti kelionių ir
žmonių prisiminimus. „Drauge” jau
senokai spausdinami Leono Čerškaus
„Lietuvos kario atsiminimai”.

Su didžiausiu įdomumu skaitau
tuos prisiminimus ir tik bijau, kad
„Draugas” jų nenutrauktų.

Skaitydama tuos atsiminimus,
nejaučiu, kad autorius laikytų save
kokiu nors didvyriu. Jis tik labai
rūpestingai, iki įdomių smulkmenų
aprašo savo išgyvenimus.

Anksčiau „Drauge” buvo išs-
pausdinti šiurpūs atsiminimai apie

nacių koncentracijos stovyklas Vo-
kietijoje.

Ir anie prisiminimai, ir dabar
spausdinami Leono Čerškaus atsi-
minimai  yra lietuvių jaunimo kančių
istorijos. Tai istorijos, kaip buvo
traiškomas mūsų jaunimas įvairių
okupantų replėmis.

O kaip verta, kad tokie atsimini-
mai būtų išleisti atskiromis kny-
gomis.

Stasė Petersonienė
Čikaga, IL

PUIKÙS ATSIMINIMAI
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Paroda skleis žiniâ apie pasaulio lietuvius

Atidaryta Lietuvos tùkstantmeçiui skirta paroda

Vilnius, lapkričio 16 d.(BNS) –
Vienas Karo akademijos kariūnas,
sirgęs vadinamuoju kiaulių gripu, dar
nėra sveikas, tačiau visi kiti sirgę
aukštosios karo mokyklos auklėti-
niai jau pasveiko.

Pasak Karo akademijos Pirminės
karių sveikatos priežiūros centro Vil-
niuje viršininko majoro Vidmanto
Kontrausko, negalavimais skundžiasi
kai kurie akademijos dėstytojai ir kiti
darbuotojai, tačiau tai esą nesiskiria
nuo įprastos tokiam metų laikui pa-
dėties.

Vilniuje ir kai kuriuose šalies ra-

jonuose sergamumas sezoniniu gripu
praėjusią savaitę viršijo epideminį
lygį – 10,000 gyventojų teko daugiau
nei 100 sergančiųjų.

Kaip skelbia Užkrečiamųjų ligų
ir AIDS centras (ULAC), didžiausias
sergamumas sezoniniu gripu ir ūmi-
nėmis viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijomis buvo Jonavos rajone, kur
10,000 gyventojų teko 308 sergan-
tieji, ir Ukmergės rajone (268,8). Ser-
gamumas  epideminį lygį taip pat vir-
šijo Vilniuje, Alytaus, Marijampolės,
Kaišiadorių, Molėtų, Ignalinos rajo-
nuose.

Darbas užsienyje –
m∂gstamiausios šalys nesikeiçia�  

Vilnius, lapkričio 16 d. (Lietu-
viams.com) – Nagrinėjant skelbimus,
kuriuose siūloma dirbti užsienyje,
matoma aiški nuostata, kad jau kele-
tą metų populiariausia ekonominės
emigracijos kryptimi išlieka Didžioji
Britanija.

Skirtingai nuo kitų ES šalių,
Anglijoje susikūrė ištisa įdarbinimo
struktūra – skelbimuose siūloma no-
rinčius paplušėti savo šeimos labui
nuvežti į šią šalį, apgyvendinti. Atly-
ginimas – nuo 5,000 Lt.

Ši nuostata nekinta jau antrus
metus iš eilės, tačiau jei prieš porą
metų tarpininkai gana dažnai siūly-
davo važiuoti padirbėti į Ispaniją, šį
rudenį tokių pasiūlymų mažiau, ta-
čiau seniai ten gyvenantys tautiečiai

vis tiek dar kviečia pragyvenimo šal-
tinio netekusius žmones padirbėti
šios šalies laukuose už 900–1.200 eu-
rų per mėnesį. Viena iš priežasčių,
kodėl sumažėjo skelbimų – šią Pietų
Europos valstybę kamuoja gilus nuo-
smukis ir veržtis ten padirbėti pa-
prasčiausiai nėra ko, nes darbo trūks-
ta ir vietiniams gyventojams.

Kita kryptis, kuri išlieka popu-
liari tarp pragyvenimo šaltinio ieš-
kančių lietuvių – Skandinavija, ypa-
tingai Norvegija ir Danija. Kiek re-
čiau siūloma padirbėti Olandijoje.
Nors statybų karštligė aprimo ir šioje
šalyje, tačiau, sprendžiant pagal tink-
lalapyje www.paslaugos24.lt talpi-na-
mus skelbimus, mūsiškiai veiklos ten
dar randa. 

Beveik visi akademijos kari∆nai pasveiko 

E. Zingeris negavo Baltarusijos vizos

Pasirašytas dokumentas d∂l
bendro karinio junginio steigimo

Kaunas, lapkričio 16 d. (ELTA) – Šiandien traukiniai iš Kauno į Vilnių pra-
dės važiuoti jau ne iš Petrašiūnų laikinosios stoties, bet iš Geležinkelio stoties
– ją pasiekti trukdęs tunelio remontas pagaliau baigtas. Kaip pasakojo darbų
vadovas R. Vagonis, sudėtingiausia buvo atstatyti išplatinant karo metu per
sprogdinimus beveik metru susiaurėjusį tunelio ruožą. Kauno tunelis pasta-
tytas pagal garsaus lietuvių inžinieriaus Stanislovo Kerbedžio projektą 1862
m. Po 1963 m. tunelyje įvykusios traukinių avarijos jame paliktas tik vienas
bėgių kelias. Nuo šiol traukiniai 1,284 m ilgio, 6,6 m aukščio ir 8,8 m pločio
geležinkelio tuneliu Kaune galės judėti žymiai greičiau.             Eltos nuotr.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, lapkričio 16 d. (ELTA) –
Po to, kai parlamentaras Emanuelis
Zingeris negavo Baltarusijos vizos,
šios šalies ambasadoriui Lietuvoje
Vladimir Dražin priminta, kad tokie
veiksmai neatitinka geros kaimynys-
tės santykių praktikos.

Paaiškinti, kodėl E. Zingeriui ne-
išduota viza, ambasadorius buvo pa-
kviestas į Lietuvos užsienio reikalų
ministeriją (URM). Su ambasado-
riumi susitiko užsienio reikalų vice-
ministras Evaldas Ignatavičius.

Kaip teigė URM atstovas Rolan-
das Kačinskas, ambasadorius vizos
neišdavimą aiškino ,,techninėmis ga-
limybėmis”. Pagal galiojančią tvarką
Baltarusijos viza išduodama per 7

dienas. Tuo tarpu E. Zingeris dėl jos
kreipėsi lapkričio 11 d., o po trijų die-
nų kaimyninėje šalyje turėjo perskai-
tyti Seimo pirmininkės Irenos Degu-
tienės sveikinimo kalbą vieno iš Bal-
tarusijos opozicijos vadovo Aleksandr
Milinkevič rengiamame Europos fo-
rume.

,,Viceministras sutiko, kad viza
galėjo būti neišduota dėl techninių
galimybių, tačiau išskirtiniais atve-
jais šį procesą galima paspartinti. E.
Ignatavičius išreiškė viltį, kad atei-
tyje bendradarbiavimas su Baltaru-
sija vyks sklandžiai ir atitiks draugiš-
kų santykių dvasią”, – sakė R. Ka-
činskas. 

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos nacionalinio muziejaus,
Lietuvos centrinio valstybinio
archyvo Kauno pedagoginio
muziejaus medžiaga.

PLB pirmininkės Reginos Naru-
šienės teigimu, tai pirmoji tokia di-
delė ir išsami paroda, Lietuvai pri-
statanti pasaulio lietuvių veiklą, kovą
dėl Lietuvos nepriklausomybės ir pa-
starųjų dvidešimties metų gyvenimą.

,,Ši paroda yra skirta Lietuvos
jaunimui ir keliaus po Lietuvos mies-
tus ir miestelius, kad jų gyventojai
daugiau sužinotų apie pasaulio lietu-
vius. PLB vienija 41 kraštą, kur gy-
vena per milijoną lietuvių, ir net
Egiptas ir Meksika dabar organizuo-
jasi, taigi vis plečiamės. Lietuvių, at-
rodo, yra visur, net ten, kur mes ne-
žinojome. Mes gimėme lietuviais,
esame lietuviais ir turime likti lietu-
viais – tai mums yra labai svarbu”, –
sakė R. Narušienė.

Atidarydama parodą, Seimo pir-
mininkė Irena Degutienė kvietė kar-
tu pasidžiaugti, kad ,,mes, lietuviai,
esame ne maži, o labai didelė, didi
tauta, išsibarsčiusi po visą pasaulį,
padariusi labai daug – tai, kas atrodė
neįmanoma. Atskirti nuo savo tėvų ir
protėvių, tačiau visada širdimi išlikę
lietuviais. Ir ne tik žodžiais, dvasia,
bet ir konkrečiais darbais puoselėję
savo protėvių kalbą, tradicijas ir visą
laiką galvodami apie tai, kad Lietuva

vėl taps nepriklausoma valstybe”, –
kalbėjo Seimo vadovė.

Kadenciją baigęs prezidentas
Valdas Adamkus pabrėžė, kad ši pa-
roda neatsitiktinai atidaroma Tus-
kulėnų rimties parko atminimo pa-
state, kuris irgi byloja apie lietuvių
tautos kančias ir pasiryžimą. ,,Kad ir
kur buvome, kad ir ką dirbome, tiks-
las ir ryžtas buvo vienas ir tas pats.
Ši paroda ir ši vieta – pagarba tiems,
kurių nėra tarp mūsų, bet jie dirbo už
tai, kad mes būtume. Ir tai yra įpa-
reigojimas mums visiems atiduoti vi-
sa, kas yra geriausia, kaip atidavė tie,
kurie yra čia netoli, kuriuos lanko-
me”, – kalbėjo V. Adamkus.

Susirinkusius į parodos atidary-
mą lietuviškai pasveikino JAV amba-
sadorė Lietuvoje Anne Elisabeth Der-
se, turėjusi progą daugiau sužinoti
apie lietuvius ne tik Jungtinėse Vals-
tijose, bet ir visame pasaulyje.

Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento generalinis direktorius
Arvydas Daunoravičius sakė, jog net
ir Lietuvos visuomenė iki šiol mažai
žino arba turi netikslių žinių apie pa-
saulio lietuvius, nors kiekvienoje gi-
minėje, taip pat ir jo paties, buvo ir
yra išvykusių gyventi ar dirbti svetur.

,,Ši paroda keliaus po Lietuvą,
mokyklas, ir ne tik po Lietuvą  – nu-
vešime ją ir tautiečiams užsienyje,
kad jie susipažintų su mūsų tautos is-
torijos dalimi”, – žadėjo A. Daunora-

Atkelta iš 1 psl. 
Konsulė džiaugėsi lietuvių bend-

ruomenės aktyvumu minint garbią
Tėvynės sukaktį, žavėjosi daugeliu
gražių ir prasmingų renginių, ku-
riuose gausiai dalyvavo visų kartų
Amerikos lietuviai. Apie parodos su-
kūrimą, vietas, kur ji buvo pristatyta
bei kitus tūkstantmečio programos
projektus pasakojo Lietuvos dailės
muziejaus atstovas, parodos vadovas
Mindaugas Šapoka.

Paroda „Lietuva: kultūra ir isto-
rija” aprėpia mūsų valstybės raidos
tūkstantmetę istoriją, išryškina pa-
grindinius politinius faktus ir iliust-
ruoja juos įtaigiausia ikonografija.
Parodoje lankytojas atras išsamų
vaizdingą tūkstančio metų trukmės
pasakojimą apie Lietuvą, susipažins
su svarbiausiais Lietuvos istorijos
įvykiais, kultūriniais procesais. Pa-

rodos rodiniai yra išdėstyti 30 mo-
dernių plokštumų, prie kurių rodomi
ir filmai apie Lietuvą. 

Šią kilnojamąją parodą Lietuvos
tūkstantmečio pristatymui užsienyje
parengė Lietuvos dailės muziejus,
bendradarbiaudamas su Užsienio rei-
kalų ministerija. Parodos angliškoji
versija 2008–2009 m. jau parodyta
Suomijoje, Estijoje, Jungtinėje Kara-
lystėje, Europos Komisijos būstinėje
Briuselyje, UNESCO būstinėje Pary-
žiuje, Čekijoje. Nuo šių metų rugsėjo
paroda pristatoma ir JAV (New York,
Washington ir Čikagoje). 2010 m. ją
surengti planuojama Kanadoje, Ja-
ponijoje, Izraelyje. 

Paroda Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje (6500 S. Pulaski Rd,
Chicago IL 60629) veiks iki gruodžio
19 d. Muziejus dirba kasdien nuo
10:00 val. ryto iki 4:00 val. popiet.

Vilnius, lapkričio 14 d. (BNS) –
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atsto-
vai Briuselyje pasirašė ketinimų pro-
tokolą, numatantį trišalės brigados
steigimą.

Dokumentą Europos Sąjungos
gynybos ministrų susitikimo metu
pasirašė Lietuvos krašto apsaugos
ministrė Rasa Juknevičienė, Lenkijos
krašto apsaugos ministro pavaduoto-
jas Stanislaw Komorowski ir laikinai
Ukrainos gynybos ministro pareigas
einantis Valerij Ivaščenko.

Iškilmių metu R. Juknevičienė
sakė tikinti, kad pasirašytas ketini-
mų protokolas paskatins geresnį Uk-
rainos ginkluotųjų pajėgų bendradar-
biavimą su NATO partneriais, ir pa-

linkėjo Ukrainai pasinaudoti plačio-
mis šio gynybinio bendradarbiavimo
projekto galimybėmis.

Pasak krašto apsaugos ministrės,
šiuo metu darbiniu gynybos sistemų
specialistų lygmeniu, vadovaujant
lenkams, vyksta brigados projekto
rengimas ir derinimas. Lietuva yra
išreiškusi principinį pritarimą pro-
jektui.

Anot KAM, dalyvaujančių valsty-
bių indėliai ir junginio panaudojimo
klausimai yra svarstytini, o sprendi-
mai galimi po visų projekte dalyvau-
jančių valstybių derybų. Planuojama,
kad tai bus tarptautinis pėstininkų
junginys, kurį būtų galima panaudoti
tarptautinėse operacijose.
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ROMA
Romoje prasidėjo Jungtinių Tau-

tų (JT) viršūnių susitikimas dėl
vieno milijardo badaujančių pasaulio
gyventojų padėties, bet aktyvistai
perspėja, kad tai gali būti tik laiko
švaistymas, nes jame nedalyvauja
turtingiausių pasaulio valstybių va-
dovai. Italijos premjeras Silvio Ber-
lusconi yra vienintelis vadovas iš
Didžiojo aštuoneto (G-8) valstybių
grupės, būsiantis tarp 60-ies ,,bado
viršūnių susitikime” dalyvausiančių
valstybių ir vyriausybių vadovų.
Susitikime dalyvauja ir popiežius
Benediktas XVI. 

PRIŠTINA
Kosove sėkmingai įvyko pirmieji

po nepriklausomybės paskelbimo
vietos valdžios rinkimai, kuriuose
taip pat dalyvavo dalis serbų etninės
mažumos, nors Serbija ragino stab-
dyti šį balsavimą. Savivaldos tarybų
ir merų rinkimuose dalyvavo 45 proc.
rinkimų teisę turinčių piliečių, kurių
ši nauja valstybė iš viso turi apie 1,5
milijono. Priština siekė parodyti, kad
įstengs surengti laisvus, skaidrius ir
taikius rinkimus po atsiskyrimo nuo
Serbijos praeitų metų vasarį.

LONDONAS
Didžiosios Britanijos kovos su

terorizmu agentai pranešė Anglijos
šiaurės vakaruose suėmę keturis
vyrus. Policija nurodė, kad įtaria-
mieji buvo sulaikyti savo namuose
Manchester ir Bolton, vadovaujantis
2000 m. priimtu Kovos su terorizmu
įstatymu. Įtariamųjų namuose atlie-
kamos kratos.

* * *
Įtakingiausios Europos Sąjungos

moterys paragino Bendrijos vadovus
atiduoti moteriai vieną iš aukš-
čiausių naujųjų ES pareigų, dėl kurių
sprendimas bus priimtas šios savai-
tės viršūnių susitikime. ES parla-
mentarės taip pat ragino daugiau
moterų įtraukti į Europos Komisiją,
kuri bus sudaryta artimiausiomis
savaitėmis. Anot jų, neatsižvelgti į jų
reikalavimus ,,būtų blogai Europai,
blogai demokratijai ir blogai mote-
rims”. ,,Financial Times” išspausdin-
tame moterų kreipimesi buvusi
Latvijos prezidentė Vaira Vykė-
Freiberga minima kaip viena kandi-
datų užimti ES prezidento vietą.

TALINAS
Estijoje paminėta Atgimimo die-

na, ta proga visoje šalyje iškeltos val-
stybės vėliavos. 1988 m. lapkričio 16
d. Estijos SSR Aukščiausioji Taryba
priėmė respublikos suvereniteto dek-
laraciją, paskelbusią, kad Estijos SSR
įstatymai yra viršesni už sąjunginius.
Priėmus deklaraciją buvo toliau sie-
kiama visiškos Estijos nepriklauso-
mybės. 1991 m. rugpjūčio 20 d. Es-
tijos SSR Aukščiausioji Taryba pa-
skelbė, kad respublika yra nepriklau-
soma valstybė. 1991 m. rugsėjo mėn.
SSRS pripažino Estijos nepriklau-
somybę.

MASKVA
Washington mano, kad Rusijai ir

Jungtinėms Valstijoms būtina suda-
ryti tarpinę sutartį dėl strateginės
puolamosios ginkluotės (SPG), nes
naujasis susitarimas šiuo klausimu
nurodytu laiku nebus patvirtintas,
pareiškė JAV prezidento padėjėjas
Rusijos ir Eurazijos klausimais Mi-
chael McFaul. Pasak jo, šis tarpinis
susitarimas gali būti parengtas iki
gruodžio 5 d., kai baigia galioti da-
bartinė sutartis dėl strateginės puo-
lamosios ginkluotės.

* * *
Rusija nuo 2011 iki 2020 m. per-

ginkluos savo ginkluotąsias pajėgas,
pareiškė prezidentas D. Medvedev.
Kaip pranešė prezidentas, ,,pagal
pagrindines nuostatas ginkluotosios
pajėgos turi būti perginkluotos 30–50
proc., o pagal kai kurias kitas nuos-
tatas – 80–90 proc.” D. Medvedev
pabrėžė, kad finansų krizė neturės
įtakos Rusijos armijos ir laivyno
perginklavimui.

* * *
Kaip rašo Rusijos naujienų agen-

tūra „RIA Novosti”, kruizo po Arktį
metu leduose įstrigo ledlaužis „Far
East”. Pranešta, kad visi 105 įstrigu-
sios įgulos nariai yra saugūs, o laivas
kelionę pratęs po kelių dienų, kai
pasikeis orai. Dauguma keleivių yra
britai, kuriantys BBC dokumentinį
filmą „Užšalusi žemė”.

CANBERA
Australijos premjeras Kevin

Rudd paskelbė istorinį atsiprašymą
tūkstančiams neturtingų britų vai-
kų, kurie buvo atplukdyti į Australiją
žadant geresnį gyvenimą, bet patyrė
išnaudojimą ir nepriežiūrą tūkstan-
čiai mylių nuo namų. Per  iškilmes
Australijos sostinėje, kuriose dalyva-
vo ir buvę vaikai migrantai, K. Rudd
atsiprašė už savo šalies vaidmenį toje
migracijoje ir pareiškė užuojautą
7,000 tos programos dalyvių, kurie
vis dar gyvena Australijoje.

B. Obama: Washington nebando
stabdyti Kinijos kilimo

B. Obama susitiko su Kinijos studentais.                 Reuters/Scanpix nuotr.

Šanchajus, lapkričio 16 d. (AP/
BNS) – Mandagiai, bet tvirtai spaus-
damas dėl didesnių laisvių, JAV pre-
zidentas Barack Obama Kinijoje kal-
bėjo prieš cenzūrą ir sakė, jog reikėtų
leisti griežtai kritikuoti politinius
vadovus bei skatinti laisvą informa-
cijos srautą internete.

Pradėdamas savo pirmąją viešna-
gę Kinijoje, kuri yra labai svarbi JAV
partnerė ekonomikos ir saugumo
srityse, B. Obama sakė, jog pagrin-
dinių problemų negalima išspręsti be
vienintelės pasaulio supervalstybės ir
jos kylančios varžovės bendradar-
biavimo. Tačiau  B. Obama taip pat
atvirai ragino Beijing priimti tai, ką
pavadino ,,universaliomis teisėmis”.

B. Obama per šį apsilankymą
kylančioje supervalstybėje susiduria
su įtampa tarp JAV ir Kinijos dėl
prekybos ir Tibeto. ,,Mes nesiekiame
stabdyti Kinijos kilimo”, – pasakė B.
Obama prieš atsakydamas į klausi-
mus.

,,Nesiekiame primesti jokios val-
džios sistemos jokiai kitai šaliai, bet
taip pat netikime, kad pagrindai,
kurių laikomės, yra būdingi tik mūsų

šaliai”, – sakė jis per susitikimą su
studentais Šanchajuje.

JAV prezidentas per šią sesiją,
dėl kurios Baltieji rūmai su Kinijos
Vyriausybe derėjosi iki paskutinės
minutės, atsakė į klausimus, kurių
pusę pateikė auditorijos nariai, o kitą
pusę – interneto vartotojai. Susitiki-
mui baigiantis prezidento B. Obama
kalba buvo išsamiausia ir gyviausia,
ypač atsakant į klausimą apie vadi-
namąją didžiąją Kinijos ugniasienę –
technologiją, stabdančią prieigą prie
daugelio tinklalapių, dėl kurios Ki-
nija dažnai sulaukia kritikos.

Atsižvelgiant į tai, kur B. Obama
kalbėjo, toks komentaras yra kritiš-
kas. Be to, atrodė, jog JAV preziden-
tas kalbėjo tiesiogiai Kinijos vado-
vams, kai pasakė, kad, jo nuomone,
dėl laisvos diskusijos, taip pat – ir
kritikos, kuri jį gali erzinti, jis tampa
geresniu vadovu, nes tai priverčia jį
,,išgirsti nuomones, kurių jis nenori
girdėti”.

Šis neformalus B. Obama susiti-
kimas su studentais nebuvo tiesiogiai
rodomas per televiziją visoje Kinijo-
je. 

Rusija neleis peržiùrèti 
Antrojo pasaulinio karo išdavû

Maskva, lapkričio 16 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev pareiškė, kad
Maskva neleis peržiūrėti Antrojo
pasaulinio karo išdavų, taip pat ir
geopolitiniais sumetimais.

,,Jeigu atidarysime šią dėžę, gali
iškilti valstybininės tvarkos proble-
mų”, – sakė D. Medvedev per susiti-
kimą su Rusijos kreiserio ,,Variag”
jūreiviais.

D. Medvedev priminė, ,,kad yra
keli ginčijami dalykai, susiję su
Antrojo pasaulinio karo ir Didžiojo
Tėvynės karo istorija”. ,,Kai kurie
klausimai neužbaigti spręsti, vyksta
labai sudėtingos derybos, pavyzdžiui,
su Japonija”, – paaiškino jis.

Kaip pabrėžė prezidentas, ,,jeigu
duosime galimybę perdirbti istoriją,
duosime valdžią šiems klastotojams,
kurie mėgina perrašyti istoriją”.
,,Galime prieiti prie bet ko: prie kaž-
kokių reikalavimų pateikimo, žalos
atlyginimo ir taip toliau”, – sakė jis.

D. Medvedev taip pat pabrėžė,
kad to laikotarpio istorinių įvykių
vertinimą reikia palikti istorikams.
,,Tai ne skonio klausimai, jeigu to-

kius įvertinimus pateikia mokslinin-
kai, tada prašom. Tačiau yra daug
klausimų, kuriais ginčai neleistini.
Dėl jų yra tarptautiniai ir valstybių
sprendimai”, – sakė prezidentas.

Pasak jo, ,,jeigu būtų leista kokia
nors kitokia įvykių raida, būtų prieita
prie to, kad po kurio laiko būtų
sulaužyti net Niurnbergo tribunolo
sprendimai: sakys, kam juos teisti, jie
jokie nusikaltėliai”.

,,Tai nesąmonė. Mes turime ne
kovoti su kitokiais požiūriais, o ginti
savo interesus ir neleisti klastoti is-
torijos, nes tai galėtų pakenkti Rusi-
jos valstybės interesams”, – sakė
prezidentas.

Be to, pabrėžė D. Medvedev, Ru-
sijai išsaugoti istorinį teisingumą
svarbu moraliniu požiūriu. ,,Duome-
nimis, kuriais šiandien naudojasi spe-
cialistai, šiame kare mes netekome 27
mln. žmonių. Niekas didesnės nei
mes kainos už Pergalę nesumokėjo”,
– nurodė D. Medvedev. Todėl, pasak
jo, ,,kai mums pradeda fantazuoti ką
nors šia tema, tegu kam nors kitam
pasakoja, mūsų šalis užtektinai pri-
sikentėjo”.

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

AUSTRALIJA
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXXIII EILINIS SEKMADIENIS

KĄ PRARANDAME?

Ten buvo žmogus, vardu Za-
chiejus, muitininkų viršininkas ir
turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų,
koks jis esąs, bet negalėjo per minią,
nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus
užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad
galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai
praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs
aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit
lipk žemyn! Man reikia šiandien apsi-
lankyti tavo namuose” (Lk 19, 2–6)

Pasaulyje yra daug tokių kaip
Zachiejus. Jie stovi gatvėje, kur nors
tarpuvartėje ar gulinėja krūmuose ir
laukia ženklo. O mes praeiname pro
juos, nė akies neužmetę. Gal tik nu-
sispjauname jų adresu, nusikeikiame.
Ir toliau einame. Šitaip mūsų kelias
tampa prarastų progų keliu. Jėzus
turi dar kartą juo eiti kruvinomis
kojomis ir ieškoti, kad surastų tuos,
„kurie buvo pražuvę”. Teisingiau, ką
mes praradome.

Jėzaus elgesys su Zachiejumi, Jo
geležinis ryžtas nešti palaimą šiems
namams, Jo žvilgsnis, kviečiantis
lipti žemyn iš medžio, apskritai visa
Jėzaus elgsena su nusidėjėliais yra
griežtas papeikimas mums, kurie
stengiamės praeiti užsimerkę ir nusi-
gręžę. Kristus sustojo, Kristus pa-
žvelgė jam į akis, pažvelgė į jo sielą,
juo susidomėjo.

Kodėl mes nesustojame!? 

Kristus sustojo ten, kur užtiko
Zachiejų. Mes elgiamės priešingai:
išsigandę ar pasišlykštėję užsimer-
kiame, užsidarome savo namuose,
bėgame kuo toliau nuo tokių žmonių.
Be abejo, vaizdas, kurį matome, nėra
labai malonus. Mes matome kitų silp-
nybes, trūkumus, ydas, šunybes,
kiaulystes. Mes matome, kaip tas
mūsų „artimas” daro visa, kad tik
kuo sunkiau būtų jo atžvilgiu išpil-
dyti meilės įsakymą. Mes sutinkame
tiek nemielų žmonių – išdidžių, pavy-
džių, veidmainių, liežuvingų, mela-
gių, tinginių, apgavikų. (...)

Nori nenori, o reikia su tokiais
susitikti, bet bendrauti su tokiais
sunku, koktu. Mes bėgame nuo jų,
užsidarome savo vienminčių rate,
stengiamės su tokiais jokių reikalų
neturėti. Jei neišvengiamai susitin-
kame, viena akimi ir ta pačia kreivai
žiūrim į juos. Mes tvirtai nustatome,
ko jiems trūksta.

Kas yra tie vargšai žmonės, į ku-
riuos mes nenorime žiūrėti? Tai ne-
turtingieji, prasigėrę ar šiaip doro-
viškai nuslydę, ateistai ir visokie ki-
taminčiai. Jie mums aiškiai nepatin-
ka ir norėtume užtempti juos ant sa-
vo kurpalio. Vargas jiems, kad jų el-
gesys ar pažiūros skiriasi nuo mūsų.
Savo sąžinę nuraminame nustatyda-
mi nelaimingą diagnozę: nepataiso-
mi, palikti juos ramybėje. Mes turė-
tume sustoti prie jų. Kristaus gimimo
pas-laptis sako mums, kad Dievas
apsigyveno tarp mūsų, Jis sustojo
prie mūsų. Žmonija juk nėra labai
simpatiška, patraukli. Pasižiūrėkime
tik į save...

Blogis ir mes

Kristus pažvelgė į Zachiejų, pa-
žvelgė į jo dulkiną sielą, ir šis pasi-
keitė, nes Kristus jį mylėjo. Tikras

bendravimas yra tik tada, kai myli-
ma. Kūriniai juk atsirado tik todėl,
kad Kūrėjas iš meilės juos pašaukė
gyvuoti. Pati tikriausia kalba yra
meilės kalba. Kitą asmenį tikrai pa-
žįstame tik tada, kai mylime, jį ger-
biame. Tik meilės atmosferoje atsi-
skleidžia širdys ir sušildo viena kitą.
Kas nemyli, tik smerkia ir pasmer-
kia, ir praeina pro šalį, tas nuskurdi-
na save. Kuris nemyli, tam kiti už-
daro savo širdį, neatveria savo pas-
lapčių, neteikia šilumos.

Mes neturime nusiminti, jei ap-
linkui matome daug tamsos. Iš tiesų
yra daug menkystės, ištižimo, suktu-
mo ir kitokios blogos valios. Bet ši-
tokie faktai tik todėl gausiai iškyla
aikštėn, kadangi per maža meilės
gyvenime. Pagalvokime: jeigu vaikutį
palieka tėvas ar motina, ar jis mokės
mylėti, ar jis nebus piktas ir žiaurus?
Žmogus, nepatyręs iš mažens meilės,
lieka neūžauga savo charakteriu ir
savo širdimi.

Turime vadovautis Evangelija.
Kai sutinkame kokį Zachiejų, turime
sustoti prie jo ir parodyti jam geru-
mo. Jį pataisyti gali ne mūsų pašai-
pos ar smerkimai, o meilė. Tikra
krikščioniška meilė yra kūrybinga: ji
nežiūri, kas žmoguje yra negražaus.
Ji siekia giliau. Ji stengiasi sukurti
kažką gero.

Mes turime mylėti kitus ne todėl,
kad jie yra geri. Mes padarysime juos
geresnius, kai mylėsime juos. Sukly-
dusįjį badyti pirštais, į jį spjaudyti, jį
bombarduoti pamokymais, ginčytis
su juo – tai netikri ginklai prieš blogį.
Blogį galima nugalėti tik meile, pa-
saulį galima pataisyti tik meile. (...)
Pasaulyje todėl tiek daug blogio, kad
mes į klystančiuosius žiūrime su
panieka: jei žiūrėtume su meile, jie
nedrįstų būti blogi. Kristaus meilus
žvilgsnis ir šilti žodžiai sutrukdė
Zachiejui būti sukčiumi.

(...)

Dievą pažadina tik Dievas

Meilė nuskaidrina mūsų žvilgsnį,
padaro jį toliaregį, nors sakoma, kad
meilė apakina. Iš tiesų meilė geriau
mato negu šaltas, abejingas žvilgsnis.
Ji mato grožį ten, kur paprasta akis
mato tik skurdybę.

Kokį Zachiejų matė kiti? Kaip
niekingą sukčių, vagį. O Mariją Mag-
daleną? Kaip pasileidėlę. Samarietę?
Nusivalkiojusią moterį. Latrą? Žmog-
žudį, valkatą. Žmonėms skaudžiai
kliuvo Zachiejaus suktumas, Marijos
Magdalenos lengvabūdiškumas, Sa-
marietės nerimtumas, latro šiurkštu-
mas. Ir jie nusprendė, neatšaukiamai
nusprendė: iš jų nėra ko gero laukti –
jie nepataisomi. Kristaus žvilgsnis
nėra kandus ir niekinamas. Jis žvel-
gia giliau. Už sukčiaus ir palaidūno
juodo sluoksnio Jis mato tai, kas dar
sveika, nesužeista, mato tai, už ko ga-
lima užsikabinti ir padaryti žmogu-
mi.  „Zachiejau, greitai lipk žemyn.”
Zachiejuje jis pamatė tai, ko kiti ne-
pastebėjo.

Mūsų krikščionių pareiga – pri-
eiti prie kiekvieno, pažvelgti į kiek-
vieno sielą ir už klaidų barjero atrasti
nematomų turtų. Priartėti prie žmo-
gaus – tai atrasti jame turtų. Tikrasis
žmogus turbūt – tai ne jo klaidos, bet
tai, kas giliai slypi nesutepto, nekalto
iš vaikystės dienų. Godišiuje, šykš-

Kun. JONAS LAURIÙNAS

Pasakojimai apie duoną.
Be duonos sotus nebūsi

Įdomu, jeigu šiandien paskelb-
tume konkursą, kas žino daugiausia
patarlių, mįslių, skaičiuočių, kur mi -
ni ma duona, kiek mes, net nepažvel-
gę į knygą, sugebėtume jų prisiminti?
Išvardysiu tik keletą: ,,Aukso neturė-
damas – gyvensi, geležies neturė-
damas – duonos neuždirbsi’’, ,,Verkia
duonelė tinginio valgoma’’, ,,Duona
už auksą brangesnė’’, ,,Kas nedirba,
mielas vaike, tam ir duonos duot ne -
reikia’’, ,,Vasarą be darbo sėdėsi,
žiemą duonos neturėsi’’, ,,Kas skaito
ir rašo, tas duonos neprašo’’... Iš tie -
sų, mūsų tautosakoje jų yra kur kas
daugiau.

Lietuvių tautosaka, kalbos duo-
menys ir apeigų papročiai rodo, kad
lietuviai duoną valgė nuo labai senų
laikų. Ji plačiai minima seniausiuose
liaudies kūrybos žanruose: smulkio-
joje tautosakoje, sutartinėse, sak-
mėse, tikėjimuose, kalendorinėse ir
agrarinėse apeigose ir kitur. Senų
senovėje duona buvo suasmeninta ir
sudievinta. 

Duona yra vienas iš seniausių
žmonių valgių, pradėtų vartoti, kai
žmonės dar nemokėjo dirbti žemės.
Istorijos šaltiniai rodo, kad jau neoli-
to laikotarpiu Lietuvos teritorijoje,
buvo auginami kviečiai, miežiai,
soros, rugiai. Galimas dalykas, kad iš
šių javų miltų buvo gaminama ne-
raugintų storų apvalių blynų pavida-
lo duona.

Garbingą duonos istoriją rodo ir
tai, kad rugys turi bendrą šaknį dau -
gelyje indoeuropiečių kalbų. Tai
liudija, kad juos augino jau tais
laikais, kai indoeuropiečių gentys dar
nebuvo susiskirsčiusios į etnines gru-
pes.

Archajinės sakmės sako, kad
seniau rugių varpos augdavusios di-
delės: nuo stiebo apačios iki viršūnės.
Žmonės, daug duonos turėdami ir jos
nebrangindami, užrūstindavo Dievą.
Tad jis nusprendė juos nubausti ir
ėmė braukti rugių varpą, ją ne tik
sumažindamas, bet ir visai nubrauk-
damas. Tuo metu atsirado šuo, kuris
paprašė visos varpos nenubraukti –
palikti nors truputį jo daliai. Dievas
šuns paklausė ir paliko nedidelę
rugio varpą. Vadinasi, žmogus valgo
šuns dalies duoną.

Lietuvoje, kaip ir kitur, duona
archeologų atkasama retai, nes ji
žemėje galėjo išlikti tik ypatingomis

sąlygomis. Tačiau Gabrieliškių Nau-
kaimio piliakalnyje (II–III a.) drauge
su grūdais rasta suanglėjusių duonos
gabalų. Iš jų matyti, kad to meto
duona buvo dviejų rūšių: neakyta, t.y.
nerauginta, ir akyta – rauginta.
Abiejų rūšių duonoje rasta miežių ir
sorų priemaišų. Tyrinėjimai rodo,
kad abi duonos rūšys Gabrieliškių ir
kitų apylinkių gyventojų buvo varto-
jamos mažiausia prieš kelis tūk-
stančius metų. Duona buvo kepama
pelenuose, paskui puodo pavidalo
krosnyse. Duonos paplotis dedamas
ant įkaitintų akmenų, uždengiamas
moliniais smailiadugniais puodais. Jų
rasta Šventosios ir Kretuono gyven-
vietėse. 

Moteris buvo ne tik javų auginto-
ja, bet ir duonos gamintoja. Ji kūrė
bei puoselėjo labai įvairias ir sudėtin-
gas duonos garbinimo apeigas, kurios
buvo atliekamos per kalendorines ir
agrarines šventes. Savo išaugintą
duoną ji apsupo magija, sakrališku-
mu, įpynė į liaudies žodinę kūrybą:
patarles, priežodžius, pasakas, sak-
mes ir kt.

Mano mama neleisdavo duonos
numesti ant žemės, o numetus liep-
davo pakelti, nupūsti dulkes ir vėl
padėti ant stalo. Duonos nebuvo gali-
ma valgyti su šakute ir peiliu, ją
reikėdavo laužyti kąsneliais. Koks
buvo mano nustebimas, kada šią
vasarą, besilankant Lietuvoje, manęs
paklausė, kodėl, valgydama duoną,
nesinaudoju stalo įrankiais. Kada
pasakiau, kad visada buvau mokoma
duoną laužyti, buvau sukritikuota
kaip senamadiška, nežinanti stalo
naujojo etiketo. Gal ir senamadiška,
bet kol gyva – laužysiu duoną, nes ją
gerbti buvau išmokyta nuo mažumės.

Bus daugiau.

Paruošė Angelė Kavakienė

tuolyje, paleistuvėje, girtuoklyje ir
žmogžudyje ne viskas yra juoda – yra
nemari siela, uždengta gruoblėto,
storo klaidų luobo. Tą luobą praplėšti
ir nuimti, žmogų atvesti į tiesos kelią
yra žygdarbis, vertas stebuklo vardo,
bet stebuklą gali padaryti tik meilė,
kantrybė ir švelnumas. Krikščioniška
meilė žvelgia toliau per trūkumus: ji
nenusisuka nuo „blogo kvapo”, ji
atranda sveiką branduolį, ji pažadina
miegančią sielą. Net ir didžiausias
nusikaltėlis nėra visiškai sugedęs, bet
tai pastebi tik mylinčios ir tyros akys.

Kiekvienas žmogus – tai lyg vei-
drodis, kuriame atsispindi Dievo pa-
veikslas. Bet veidrodis gali būti
apdulkėjęs, įskilęs; kartais jis gali
būti padengtas stora vargo, klaidų,
menkybės pluta. Žmogų sukritikuoti,
suniekinti, su purvais sumaišyti
nesunku, bet tą plutą nuimti, kad
sušvistų paslėptas grožis ir gerumas,
žmogų pakelti – tai padaryti gali tik
šventas žmogus, tik tas, kuriame yra
meilė, tik tas, kuriame yra Dievas.

Dievą prikelti žmoguje gali tik Die-
vas. Kiekviename Zachiejuje, kurį
sutinkame, kurį apkalbame ar išplūs-
tame, yra palaidotas Dievas: kas Jį
prikels? Tik mumyse esantis Dievas.
Yra žmonių, kurie stengiasi nematyti
kitų vargo ir klaidų. Jie stengiasi, kad
būtų švaru tik po jų stogu, tik jo gimi-
nėje – jie apsiriboja tik „savaisiais”.
Tokie mato Zachiejų, įkopusį į medį,
bet jį palieka ten, nekviečia iškopti, jį
palieka nuodėmėse...

Kristui rūpėjo visi, Jis ėjo per
visus Palestinos kaimus ir miestelius.
Mūsų širdys juo plačiau jaus, kentės
ir rūpinsis, tuo bus krikščioniškes-
nės. Apie Kristų Paulius sako, kad
Jame „Pasirodo mūsų Gelbėtojo Die-
vo gerumas ir meilė žmonėms” (Tit 3,
4). Ir mums tad privalu į pirmą vietą
iškelti meilę, gerumą, o ne pavydą,
neapykantą ir piktą džiaugsmą.

Sutrumpinta
Iš Lietuvos jėzuitų archyvų

Bernardinai.lt

,,Vilniaus duonos” duonelė ,,Močiutė”.
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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

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 120

Bet nebuvo atvejo, kad mūsų bri-
gada būtų nukentėjusi už šią savi-
valę.

Po metų krantinės darbai buvo
baigti ir mūsų dalinį išformavo. Iš
Rygos aš patekau į kitą karo belaisvių
dalinį – 13-tą Statybos batalioną, ku-
ris buvo apgyvendintas Ciesyje. Čia
man teko dirbti Ciesio plytų gamyk-
loje, kur prisiėjo atstatinėti karo me-
tu išsprogdintą plytinės kaminą.
Atstačius kaminą, vėl buvau perkel-
tas į kitą –14-tą Statybos batalioną.
Dabar vėl pakeičiau ,,specializaciją”
ir iš mūrininko  tapau tinkuotoju.
Tinkavimo darbus dirbau prie ba-
rakų statybų, kol 1947 metais buvo
paskelbtas įsakas apie visuotinę
,,demobilizaciją”. Dvejus metus ati-
dirbęs okupantams ir kartu su kitais
buvusiais karo belaisviais teisėtai
gavęs visus reikiamus asmeninius
,,demobilizacinius” dokumentus (ku-
riuos iki šiol saugoju), sugrįžau į
Lietuvą, į savo gimtąjį miestą Kauną.

JUODIŠKIUOSE
(1947.03.–1947 m.  ruduo)

Iš Rygos belaisvių lagerio (vėliau
pertvarkyto į ,,Darbo-statybos bata-
lionus’’) aš sugrįžau į savo gimtąjį
miestą Kauną. Kad gaučiau legalų
darbą, reikėjo kažkur prisiregist-
ruoti. Todėl pirmiausiai nuėjau pas
savo tetą Emiliją Diržienę, kuri
Aukštuosiuose Šančiuose, Servitutų
gatvėje, gyveno nuosavame name su
mano seserimi Irena. Apsigyvenau
sodo gilumoje, bityne. Turbūt įverti-
nusios mano neaiškią padėtį, jos
nelabai norėjo mane priimti ir juo
labiau priregistruoti. Tai supranta-
ma, nes mano suėmimo atveju (kas
buvo gan tikėtina) jos lengvai galėjo
būti ištremtos į Sibirą. Todėl, jaus-
damas nesvetingumą ir kartu ne-
norėdamas savo buvimu jas apsun-
kinti, stengiausi susirasti kitą oficia-
lią pastogę.

Vieną dieną sutikau tokią kau-
niškę, kuri nepriklausomybės metu
buvo mūsų kaimynė. Paprašiau jos,
kad surastų man žmones, kurie
nepabijotų mane priregistruoti, kad
galėčiau kur nors įsidarbinti. Buvusi
kaimynė, ponia V. Kaklauskienė
turėjo keturis vaikus: tris dukrytes ir
vieną berniuką. Jos vyras buvo Lie-
tuvos kariuomenės viršila. Likimas
taip lėmė, kad ji su keturiais vaikais
pasiliko Lietuvoje, o vyras buvo nu-
blokštas į Vakarus. Jos vargai, vienai
auginant keturis vaikus, buvo nepa-
vydėtini. Bet vargo žmogus vargs-
tančiam greičiau padės... Ji surado
vienus gerus senukus, kurie mielai
sutiko mane priregistruoti Tiesos
gatvėje Nr.5.

Taip aš netrukus susiradau dar-
bą. Pradžioje buvau įsidarbinęs kro-
viku muilo ir aliejaus fabrike ,,Rin-
guva’’. Čia iš geležinkelio vagonų
teko iškrovinėti įvairias žaliavas,
atvežtas iš Sovietijos.

1. Partizanai

Vieną dieną (tai buvo 1947 me-
tai) Kaune, gatvėje sutikau pažįsta-
mą iš Lietuvos kariuomenės laikų,
buvusį 5-jo pėstininkų pulko muzi-
kantą, liktinį viršilą Atstopą (vardo
neprisimenu). Išsikalbėjus apie savo
patirtus išgyvenimus ir dabartinę

varganą kroviko padėtį, jis man pa-
sisiūlė suieškoti lengvesnį ir saugesnį
darbą, bet toliau nuo Kauno, nes čia
siautė NKVD – vyko buvusių Lietu-
vos karių suiminėjimai, tardymai ir t.
t. (o toliau – Sibiras). Atsisveikinda-
mas Atstopas davė savo adresą ir pa-
kvietė kitą dieną būtinai užeiti pas jį
į namus.

Kitą dieną taip ir padariau.
Atstopas manęs jau laukė. Be šei-
mininko ir jo žmonos namuose radau
dar vieną žmogų, su kuriuo mane
greit supažindino. Šis pagyvenęs vy-
riškis, anksčiau buvęs ,,Koton” fab-
riko direktoriumi, šiuo metu dirbo
Juodiškių spirito varykloje, irgi di-
rektoriumi. Prisistatęs jis man pa-
siūlė, kad aš važiuočiau į tą, jo va-
dovaujamą varyklą dirbti vairuotoju.
Nors esą mašinos – sunkvežimio jie
dar neturi, bet žada greit gauti. Di-
rektorius pridūrė, kad jam reikalin-
gas ,,sąžiningas ir patikimas vairuo-
tojas’’ (spiritas ir tuo laiku buvo tvir-
tesnė už rublį ,,valiuta’’). Kadangi
Atstopas žinojo, jog aš esu tarnavęs
Autorinktinėje, tai jis šiam žmogui
mane ir pasiūlė. Aš, žinoma, iškart
sutikau, geresnio pasiūlymo sunku
buvo ir tikėtis. Taigi, pasiliuosavęs iš
,,Ringuvos’’ fabriko, aš po savaitės
jau buvau tolokai nuo Kauno – Juo-
diškių spirito varykloje. Netoli, maž-
daug 5 km į vakarus nuo Giedraičių,
1947 metų kovo 10 dieną pradėjau
dirbti sunkvežimio vairuotoju.

Spirito varykla buvo įsikūrusi
buvusiame dvarininko Ruščico dvare
(man kažkaip sekėsi vis prie dvarų
tarnauti). Ta varykla veikė dar nuo
Ruščico laikų. Bet dabar jai vadovavo
minėtasis direktorius Augūnas. Va-
ryklos priestato pirmame aukšte
buvo administracijos patalpos – kon-
tora-buhalterija, o antrame aukšte
gyveno pats direktorius su žmona.
Pradžioje keletą dienų ir man teko
pagyventi tame direktoriaus apgy-
ventame bute.

Prie varyklos buvo spirito cister-
nos-saugyklos pastatas iš raudonų
plytų, kalvė bei bulvių sandėlis, kurio
viename gale buvo tvartas. Tame
tvarte buvo auginamos direktoriaus
kiaulės bei laikoma karvė ir arklys.
Visa tai buvo vadinama ,,pagalbiniu
ūkiu”, kurį aptarnavo direktoriaus
tarnaitė-samdinė. Be to, dar buvo di-
delis kumečių namas bei daug kitų
ūkinių trobesių. Spirito varykloje dir-
bo viena pamaina – 6–8 darbininkai,
išskyrus pagalbinius, administraciją
bei tarnautojus.

Šiose apylinkėse, kaip ir visur
kitur Lietuvoje, vyko partizaninis
karas. Todėl ir ,,strateginiam” ga-
miniui – spiritui sovietų valdžia pa-
skyrė ginkluotą apsaugą. Varyklos
apsaugai iš Giedraičių atsiųsdavo du
jaunus stribukus, apginkluotus pa-
prastais rusiškais šautuvais (,,trioch-
lineikėm’’). Stribukai nebuvo įžūlūs,
su varyklos darbuotojais sutardavo.
Dažnai prisigėrę eidavo kur į kaimy-
ninę sodybą miegoti. Todėl ir die-
nomis jų nei kieme, nei pačioje ga-
mykloje nesimatydavo. Mat darbinin-
kai kasdien per pietų pertrauką ,,pie-
tums’’ gaudavo po 250 gramų gryno
spirito. Tad pavaišindavo ir stribu-
kus, kad šie nesipainiotų po kojomis.
Tiems viščiukams daug ir nereikėda-
vo, kad ,,apsineštų”. O darbininkai
buvo seni vilkai.        Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.
Nuo 2003 iki 2007 metų buvau

Radviliškio dekanato dekanu ir Rad-
viliškio Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bei Polekėlės parapijų klebonu.
Radviliškyje tęsiau garbingo monsin-
joro L. Vaičiulionio bažnyčios remon-
to darbus,  atnaujinau vieną gražiau-
sių Lietuvoje istorinių paminklų –
penkiakopę varpinę. Didžiausias pas-
toracinis džiaugsmas išsipildė subū-
rus puikų jaunimo chorą, su kuriuo
kartu išleidome 2 kompaktines gies-
mių plokšteles. Lietuvoje po Nepri-
klausomybės atgavimo tai buvo pir-
mosios plokštelės išleistos bažnyčios
jaunimo choro. Dalis jaunimo choro,
23 merginos, lankėsi Šv. Jurgio para-

pijos 100 metų jubiliejaus šventime,
Rochester, NY.

2009 m. rugsėjo 15 d. kun. Joni-
kas pradėjo dirbti Dievo Apvaizdos
parapijos Southfield ir Šv. Antano pa-
rapijos Detroit, MI administratoriu-
mi.  

„Kunigų vienybės” Centro valdy-
bos pirmininkas A. Kontautas džiau-
giasi, kad tokie jauni kunigai kaip G.
Jonikas įneš į šią organizaciją gyvu-
mo ir naujų darbų. Mes, tikintieji,
džiaugiamės, kad turime dar galimy-
bę išgirsti lietuviškas Mišias ir pa-
mokslus savo negausiai išlikusiose
parapijose. Ačiū Jums!

Antrąjį šimtmetį ,,Kunigų 
vienybė” pradėjo seimeliu ir ...

Kunigas Gintaras Jonikas suteikia palaiminimą savo tėveliams 1989 m. Tau-
ragėje.                                                 Kun. Joniko asmeninio albumo nuotr.
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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

Jano Mateikos paveikslas
„Liublino unija” pasiekė Vilnių

Lapkričio 10 d., prieš pat vidur-
naktį į Vilnių specialiuoju Varšuvos
nacionalinio muziejaus transportu iš
Liublino muziejaus buvo atgabenta
genialaus lenkų istorizmo dailininko,
tautinio pasididžiavimo ugdytojo ir
is torinės atminties puoselėtojo Jano
Mateikos (Jan Matejko, 1838–1893
m.) drobė „Liublino unija” ir kiti šio
dailininko kūriniai. Jie nuo lapkričio
18 d. iki 2010 m. ko vo 28 d. bus rodo-
mi tarptautinėje pa rodoje „Liublino
unija ir jos epocha Ja no Mateikos
kūryboje” Lietuvos dailės muziejaus
padalinyje – Taiko mo sios dailės
muziejuje (Vilnius, Ar se nalo g. 3A).

Kaip ir 1999 m. Vilniuje rodytas
J. Mateikos paveikslas „Žalgirio mū -
šis”, šis kūrinys buvo gabenamas už -
vyniotas ant ritinio, specialiame
talpintuve. Jis bus užtemptas ant Vil -
niaus parodai pagaminto naujo porė -
mio. Šiai parodai pagamintas ir nau-
jas paveikslo rėmas. Paveikslą 2009
m. pavasarį restauravo Varšuvos na -
cio nalinio muziejaus specialistai, pa -
rengę jį parodoms, skirtoms Liublino
unijos 440-osioms metinėms: Liub -
line – vasarą, rudenį – Vilniuje.

J. Mateikos paveikslas „Liublino
unija” vaizduoja lemtingą Lietuvos
Di džiosios Kunigaikštystės ir Lenki -
jos Karalystės istorijos įvykį – Liub li -
no unijos sudarymą, kai buvo sukur-
ta konfederacinė valstybė – Abiejų
Tau tų Respublika, gyvavusi nuo 1569
iki 1795 m. Drobėje dailininkas pa -
vaizdavo priesaikos šiai unijai mo -
mentą. Greta Lietuvos ir Lenkijos
val dovo Žygimanto Augusto – žymūs
to meto Lietuvos valstybininkai: Vil -
niaus universiteto įkūrėjas, vyskupas
Valerijonas Protasevičius, Lietuvos
di dysis etmonas ir kancleris, Vilniaus
vaivada Mikalojus Radvila Rudasis,

Lietuvos didysis maršalka ir Žemaiti-
jos seniūnas Jonas Chodkevičius ir
ki ti.

Greta šio paveikslo bus rodomi J.
Mateikos eskizai, sukurti ruošiantis
tapyti drobę, taip pat kiti dailininko
kūriniai, skirti XVI a. Lietuvos ir
Lenkijos istorijai. Vienas įdomiausių
ir savo tema tiesiogiai su Vilniumi
susijusių paveikslų – „Žygimantas
Augustas su Barbora Rad vi laite Rad-
vilų rūmuose Vilniu je”. Pa rodai rodi-
nius paskolino Varšuvos na cionalinis
muziejus ir Krokuvos na cio nalinis
muziejus.

440-osioms Liublino unijos meti -
nėms skirtą parodą lydėjo tarptau -
tinė mokslinė konferencija „Liublino
uni ja: idėja ir tęstinumas”, kuri lap-
kričio 19–20 dienomis taip pat vyko
Taikomosios dailės muziejuje ir su tel -
kė Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Bal -
tarusijos bei Vokietijos mokslinin-
kus.

Parodos ir konferencijos organi-
zatoriai – Adomo Mickevičiaus insti-
tutas Varšuvoje, Varšuvos nacionali -
nis muziejus, Krokuvos nacionalinis
mu ziejus, Lenkų institutas Vilniuje,
Lie tuvos dailės muziejus, Lietuvos is -
torijos instituto Lietuvos Didžiosios
Ku nigaikštystės istorijos skyrius,
Vilniaus universiteto Istorijos fakul-
teto Senovės ir vidurinių amžių is -
torijos katedra, VšĮ „Vita antiqua” ir
Nacionalinis muziejus Lietuvos Di -
džiosios Kunigaikštystės valdovų rū -
mai.

Daugiau informacijos teikia pa -
ro dos kuratorius Marijus Uzorka
(mob. 868-406-013) ir konferencijos
koordinatorė dr. Daiva Steponavi čie -
nė (mob. 868-213-228).

Liucija Armonaitė

Janas Mateika. „Liublino unija“. 1869. Drobė, aliejus. 

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Gautas pranešimas apie J. Ma -
teikos paveikslo ,,Liublino unija” at -
ve žimą į Lietuvą ne tik priminė lai -
kus, kai stovėjome ilgokoje eilėje, kad
pamatytume šio dailinininko ,,Žal-
girio mūšį”, bet ir mano visai ne seną
kelionę į Vilnių. Jos metu Lietuvos
dailės muziejaus Romualdo Bud rio
dėka turėjau galimybę apžiū rėti
Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikš tystės Valdovų
rūmus. (Šiuo metu ekskursijos dėl
besitęsiančių atstatymo darbų ne -
vyksta, nors š. m. vasarą, Dainų
šven tės metu jos buvo vedamos).

Reikia prisipažinti, kad daugelį
metų buvau didelė šių atstatomųjų
darbų priešininkė – maniau, kad be
reikalo mėtomi pinigai, kad Valdovų
rū mai užstos katedros grožį, Gedi mi -
no pilį. Bet ką pamačiau ir išgirdau iš
nacionalinio muziejaus „LDK Val-
dovų rūmai” Lankytojų aptarnavimo
ir edukacijos skyriaus vedėjo Gedi mi -
no Gendrėno lūpų privertė bent iš da -
lies pakeisti savo nuomonę. 

Daugelis Lietuvoje (kaip ir aš
prieš ekskursiją) mano, kad Valdovų
rūmai bus skirti tik aukštuomenės
re prezentacijoms. Galbūt čia yra da-
lis ir pačių Valdovų rūmų darbuotojų

kaltės, kad jie per mažai su pa žindina
visuomenę su tuo, kas iš tik ro vyks
šiuose pastatuose. Tiesa, daug medži-
agos apie Valdovų rūmus, rūmų
liekanų ištyrimą, medžiagos jiems
atkurti kaupimą skelbiama tęstini-
ame leidinyje „Vilniaus žemuti nės
pilies rūmai”. Deja, šis leidinys,  dau -
giausia skirtas specialistams.O ei -
liniams žmonėms populiariai parašy-
tos medžiagos nėra daug.

Tad apie viską iš eilės. Kaip ži -
nia, Lietuvos valdovų rūmus sudarė
ke turi korpusai, kurie supo netaisyk-
lingą keturkampį kiemą. Nuo jo ir

pra sidėjo mano ekskursija. Pro Lie -
tuvos kalvių atkurtus sunkius vartus
įžengiame į atstatytais statiniais ap -
suptą kiemą. Puiki kiemo akustika,
manau, ateityje leis rengti čia koncer-
tus po atviru dangumi. 

Numatoma, jog atkurtuose Val -
dovų rūmuose bus keturi pagrindi -
niai lankymo maršrutai. 

Leidžiamės į rūsį. Čia prasidės
pirmasis rūmų lankymo maršrutas –
tai rūmų istorinės ir architektūrinės
raidos apžvalga pietų ir rytų korpusų
požemiuose bei pirmajame aukšte.
Čia išlikę seniausios atstatytų rūmų
dalys – storos pastatų sienos sumūry-
tos iš lauko riedulių ir surištos kalkių
skiediniu. Ankstyviausieji atrasti
mū rai, rišti ikigotikiniu, arba vadi -
muoju baltiškuoju, būdu,  t. y. kiek -
vie noje eilėje dėta dvi arba trys ilgi -
nės pakaitomis su viena trumpine
ply ta. Šiose salėse numatoma atkurti
tik kai kurias istorines rūmų erdves,
minimalistinėmis formomis atspin-
dėti in terjerų dekoro formas. 

Virš šių išlikusių sienų ,,iškelti”
naujieji rūmai. Stebino architektūri-
nis sprendimas, paliekant rastas
sienas ir apgaubiant jas naujai pas-
tatytu statiniu. Kaip teigė G. Gen -
drėnas sumontuota naujausia įranga
mikroklimatui, gruntinio vandens

aukščiui palaikyti. Menu dar, kaip ši
vieta buvo uždengta angarais. Dabar
jų vietoje stovi pastatas. 

Antrasis maršrutas – tai atkurti
gotikos, renesanso ir ankstyvojo ba -
roko  rūmų interjerai su specialių ek -
s pozicijų salėmis pietų, rytų ir va -
karų korpusų antrajame ir trečia-
jame aukštuose. Šio maršruto salėse
bus siekiama atspindėti ir bent kai
kurių erdvių (sosto salės, privačių au -
diencijų salės, antikamerų, sargybi -
nės, valdovų ir valdovių privačių
apartamentų, iždo-lobyno, bibliote -
kos, kanceliarijos ir pan.) istorinę
fun kciją.

Trečiasis maršrutas – Rūmai turi
tapti ir senosios Lietuvos muzikinės
kultūros puoselėjimo centru. Čia bus
rengiami koncertai, spektakliai, ope -
rų pastatymai, senosios literatūros
vakarai, kiti kultūros renginiai bei
tematiniai edukaciniai užsiėmimai,
įvairūs forumai (konferencijos, semi-
narai, susitikimai, paskaitos). Pir -
mojo aukšto vestibiulyje numatoma
įrengti Rūmų ir LDK muzikinį gy -
venimą pristatančią nuolatinę paro-
dą, bus rodomi   kino ir vaizdo filmai,
te levizijos laidų įrašai apie LDK is-
tori nį ir kultūrinį paveldą. Lanky-

Po Valdovų rūmus 
pasižvalgius

Lietuvos kalvių atkurtas autentiškas
vartų raštas. 

Taip atrodo Valdovų rūmai iš kiemo pusės (palikta autentiškos sienos dalis). 

Ada Sutkus, gyvenanti Beverly Shores, IN, paaukojo „Draugo” lei-
dybai 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnią paramą.

,,Lietuvos Vyčių” Brighton Park kuopa nr. 36 atsiuntė „Draugui”
dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame vyčiams už paramą.
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Atkelta iš 3 psl.     Lietuvos saugu-
mui kelia būtent ji.

Lenkija aiškina, kad „išduota
Lenko korta nesuteikia nei Lenkijos
pilietybės, nei teisės apsigyventi Len-
kijos Respublikos teritorijoje. Lenko
korta tai dokumentas patvirtinantis,
jog esate lenkų kilmės”. Tiesa, Lenko
kortos aiškinamajame rašte minima,
kad šis dokumentas neišduodamas
asmenims, kurių veikla ,,kenkia val-
stybės saugumui, gynybai, viešai
tvarkai arba pagrindiniams Lenkijos
Respublikos interesams”.

Šis postulatas kai kurių lietuvių
politikų pabrėžiamas, kaip labiausiai
įsipareigojantis Lenkijai. Keista mo-
tyvacija, tarsi mūsų valstybės atviri
ar slapti tikslai būtų kenkti kaimynų
valstybės (ES ir NATO partnerės!)
saugumui ar viešai tvarkai. O jei ne-
aišku, kokie yra pagrindiniai Lenki-
jos Respublikos interesai, tai jie iš-
dėstyti Lenkijos Respublikos Konsti-
tucijos 5 str.: nepriklausomybė, teri-
torijos vientisumas, žmogaus teisės ir
pareigos, piliečių saugumas, tautos
paveldo bei aplinkos apsauga. Negi
šių interesų gerbimas laikomas pavo-
jingu įsipareigojimu Lenkijai?

Dar 1998 metų lapkričio 11 d.
nutarimu Konstitucinis Teismas iš-
aiškino, kad „asmuo laikomas susiju-
siu priesaika ar pasižadėjimu užsie-
nio valstybei, kai jis tokios užsienio
valstybės pilietybę yra įgijęs davęs tos

valstybės piliečio priesaiką”. Aišku
kaip dieną: priesaika ar pasižadėji-
mas užsienio valstybei siejami tik su
pilietybe. Tačiau Tėvynės priešų ieš-
kotojai Lietuvos Seime Konstitucinio
Teismo išaiškinimų nelabai skaito,
jiems, matyt, svarbiau ne ramus vals-
tybės gyvenimas, bet kovos azartas.
Ar tas karštas polėkis mūsų nenuves
Rusijos pėdomis, kuri jau susipyko su
visomis savo kaimynėmis, o su kai
kuriomis ir kariavo?

Į A. Ažubalio išvedžiojimus stai-
giai sureagavo ir lenkų dienraštis
„Rzeczpospolita”: „Lietuva kartu su
Lenkija yra ES ir NATO narės, todėl
argi taip reikia vertinti turbūt labiau-
siai Lietuvą neraminantį įstatymo
dėl Lenko kortos straipsnį, kuriame
sakoma, jog jos gali netekti asmuo,
užgauliojantis Lenkiją ir lenkus...
Juk esame toje pačioje organizacijoje,
kuri rūpinasi mūsų saugumu.” Verta
priminti, jog ir Lietuva ruošia Lie-
tuvio kortą.

Elgiamės gana keistai. Šaukiame
ant lenkų dėl jų kortos, bet patys
tokią kortą irgi numatome turėti ir
ne bet kokią, o dargi stipresnę už
lenkų. Bent taip jau norėtų užsienio
lietuviai. Kol kas mūsų Seimo nariai
tam neprieštarauja. Žodžiu, kortų
karas, atrodo, dar tęsis ilgai. Duok
Dieve, kad be ugnies.

Sutrumpinta
Delfi.lt

PILIETYBĖS GIMDYMO KANČIOS

Valdovų rūmuose sumūrytos šešios krosnys. Vienoje jų pagal radinius atkurti
Žygimanto Augusto (Sigismundus Augustus) inicialai.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Išsaugoti senieji statinių fragmentai. 

tojai galės net ir šachmatų partiją
sužaisti. Mano apsilankymo metu
kaip tik bu vo daromas eskizas būsi-
mai šachma tų lentai – tai bus didži-
ulis kilimas. 

Pasirinkę ketvirtąjį maršrutą
žiūrovai galės susipažinti su tuo me -
tu vyksiančiomis įvairiausiomis laiki-
nosiomis parodomis. Tam šiaurės
kor puso vakarinės dalies antrajame
aukšte ir pastogėje bus įrengtas spe-
cialus Parodų centras. Parodų centre
numatoma rengti tematines, edu-
kacines LDK valstybingumo, kul -
tūros ir meno raidą, istorinius proce-
sus atspindinčias, svarbius įvykius
pa žyminčias bei garsius valstybi -
ninkus, kultūros ir meno kūrėjus,
mecenatus pagerbiančias naciona li -
nes ir tarptautines parodas. Šiose
parodų erdvėse siūloma intensyviau-
siai naudoti modernias audiovizua-
lines informacijos technologijas. Na,
o užlipę į bokšte esančią apžvalgos
aikštelę, lankytojai galės apsigėrėti
Vilniaus panorama.

Be šių pagrindinių keturių
maršrutų bus vykdomos edukacinės
programos ir specialūs maršrutai
moksleiviams bei studentams. Kas be
ko, čia vyks ir svarbiausieji valstybės
protokoliniai bei kiti reprezentaciniai
renginiai.  

Rūmų rytų korpuso rūsių ir gre-
timose požemių erdvėse bei pirmojo
aukšto salėse numatyta įrengti grei-
tojo lankytojų aptarnavimo kavinę
bei specializuotą restoraną (su is -
torine vyno rūsio patalpa). Rūmų ka -
vinėje ir restorane numatyta tiekti ne

tik įprastus patiekalus, bet ir puo -
selėti istorinių valgių bei gėrimų tra -
dicijas. Rūmų kavinė ir restoranas
aptarnautų ir valstybės protokolinius
bei kitus reprezentacinius renginius.

Taigi, viską apžiūrėjus ir išgirdus
pasakojimą, susidaro vaizdas, kad
Valdovų rūmai bus ,,gyvas organiz-
mas”, kuriame kasdien ,,virs gyveni-
mas”. Daugelis salių jau pasiruošu-
sios priimti lankytojus, į rūmus jau
kraustosi būsimieji darbuotojai. 

Kaip viltį išreiškė G. Gendrėnas,
būtina, kad Valdovų rūmams vado -
vau  tų energingas vadybininkas, tada
jie tikrai nebus tik tuščios salės su
tenai mezgančiomis budėtojomis.

Vienintelis dalykas, kuris man
pasirodė tru putį ,,neskanus” – tai
Amerikos lietuviams skirta ,,Aukoto-
jų lenta”, kurioje surašytos aukotojų
pavardės. Iš vienos pusės suprantu,
gražus gestas – surašyti aukotojus,
tačiau iš ki tos, aukas skyrė ne tik
Amerikos lie tuviai, jas siuntė ir
žmonės gyvenantys Lietuvoje, ir po
visą pasaulį išsibarstę lietuviai, o
jokių lentų jiems nėra. Tiesa, gal jų
aukos mažesnės nei amerikiečių, bet
ar dėl to jos ma žiau reikšmingesnės?
Kiekvienas sky rė pagal savo išgales.
Gali būti, jog ir dar skirs. Gal būtų
buvę gražiau surašyti visus, kad ir
mažiausiai aukų skyrusius žmones,
tam tikslui sudarytoje knygoje. Be to,
tą knygą galima būtų papildyti naujų
aukotojų pavardėmis. Gulėtų ta kny-
ga visiems matomoje ir prieinamoje
vietoje, ir visi norintys galėtų ją var-
tyti. 

A † A
VINCENT ALGIRDAS

DRAGUNAITIS

Staiga mirė 2009 m. lapkričio 14 d., sulaukęs 47 metų amžiaus.
Gimė Chicago, IL. Gyveno La Grange Park, IL.
Giliame liūdesyje liko: sūnus Daniel su žmona Angeles ir jų duk-

rytė Nevaeh, liūdi mama Ada Dragunaitis, sesuo Laima O’Donnell
su vyru John ir šeima, sesuo Donna Dragunaitis, brolis Raymond
Dragunaitis su šeima ir sesuo Audrey Dragunaitis bei kiti giminės ir
artimieji.

Velionis buvo a. a. Vincento Dragunaičio sūnus.
A. a. Vincent  pašarvotas antradienį, lapkričio 17 d., nuo 3 v. p.

p. iki 9 val. vakaro Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St.,
Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 18 d., 9:30 val. ryto
Brady-Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Vincent bus palydėtas į
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
EDVARDAS SLAPŠYS

Pranešame, kad 2009 m. lapkričio 14 d. iškeliavo į amžinybę.
Giliai liūdi: žmona Rita Ačaitė-Slapšienė; sūnus Marius, duktė
Aldona. Trys anūkai: Andrėja, Aleksa ir Tomas, Indijoje brolis
kun. Donatas Slapšys, SJ; brolio Viktoro vaikai Lietuvoje Beata
Piktienė su šeima ir Egidijus Slabšys su šeima.

Lapkričio 17 d. iš Palos Gaidas laidojimo namų velionis nuly-
dėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią. Po šv. Mišių  a.
a. Edvardas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima ir artimieji
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte kviečia į filmų popietę. Lap -
kričio 18 d., trečiadienį,  2 val.  p. p.
bus ro domas dokumentinis filmas
,,Mielagėnai” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”. Filmai rodomi PLC skaitykloje.

��Lietuvių Opera Čikagoje lap-
kričio 21 d. 7 val. v. kvie čia į Rudeninį
pokylį Jaunimo centre, Čikagoje. Lie -
tuvių Operos solistai, choras ir šokė-
jai padovanos Jums nepakartojamo
ža vesio koncertą, kuriame skambės
pasauliniai operos šedevrai bei šiuo-
laikiniai vokaliniai kūriniai. Veiks lo -
terija, vaišinsimės ,,Kunigaikščių už -
eigos” skanėstais. Išblaškyti rudeninį
liūdesį padės ansamblis ,,Kaukas” ir
populiariosios muzikos atlikėja Rasa
Zub rec kai tė. Bilietais prekiauja: ,,Lie-
tuvėlė”, ,,Li thuanian Bake ry&De li”,
,,Two Ri vers” ir ,,Atlantic Ex press”.
Daugiau informacijos – tel.: 630-242-
1888.

��Lapkričio 27 d., penktadienį,
Willowbrook Ballroom Grand Hall,
8900 S. Archer Rd., Willow Springs,
IL, Stasys Povilaitis dainuos koncerte
,,Švieski man vėl...”. Bilietus galite
įsigyti Willowbrook Ballroom (tel.:
708-839-1000) arba parduotuvėje ,,Lie-
tuvėlė” (tel.: 773-788-1362). Daugiau
informacijos tel.: 630-999-0841.

��Moterų klubas ,,Alatėja” kvie -
čia jus lapkričio 28 dieną, šeštadienį,
į klubo 4-ojo gimtadienio ,,Oran žinę
šventę”, kuri vyks  Balzeko kul tū ros
muziejuje. Pradžia – 6 val. v. Kvie čia -
me svečius puoštis rudens spalvomis,
pabrėžiant šventės spal vą – oran ži nę!
Bilieto kaina vienam žmogui – 30 dol.
Bilietus užsisakyti prašome iki lap -
kri čio 15 d. telefonu: 708-205-8742
(Aud ronė).

��Kviečiame mielus tautiečius
lapkričio 29 d. 10:30 val. r. į Tėvų jė -
zui tų koplyčią (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636), kur bus au -
kojamos šv. Mišios Kariuomenės die -
nos paminėjimo proga. Po šv. Mišių
padėsime vainiką prie Laisvės kovo-
tojų paminklo. Jaunimo centre vyks
mi nėjimas ir vaišės. Renginį organi -
zuoja generolo T. Daukanto jūrų šau -
lių kuopa. Visi laukiami. 

��Čiurlionio galerija Jaunimo
centre gruodžio 4 d.  maloniai kviečia
vi sus į grafiko Pauliaus Augio 100-ų -
jų metinių minėjimą ir P. Augiaus ir
jo anūkės Kristos Augius parodos ati -
darymą.  Pradžia – 7:30 val. v. Ati da -
ry me dalyvaus autorė K. Augius.

��Filisterių skautų sąjungos Či -
ka g os skyrius ruošia kalėdinę sueigą
ir pabendravimą š. m. gruodžio 5 d.
(šeštadienį) 3 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centro apatinėje valgykloje. Kvie -
čiame skyriaus narius su šeimomis
gausiai dalyvauti. Jūsų laukia gera
nuotaika ir vaišės. Apie dalyvavimą
prašytume pra nešti iki lapkričio 29 d.
Jolandai tel.: 630-257-2558.

��Gruodžio 6 d. tėvas G. Vitkus,
SJ dalyvaus 11 val. r. šv. Mišiose Pa-
laimintojo J. Matulaičio misijoje, o 3
val. p. p. – metinėje Jaunimo centro
vakarienėje. 

��Gruodžio 11 ir 18 dienomis 6
val. v. Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sijoje tėvas G. Vitkus, SJ ves Adventi-
nio susikaupimo vakarus.

�Čikagos ateitininkų šv. Kūčios
bus rengiamos š. m. gruodžio 20 d.,
sek madienį, Jaunimo centro di džio -
joje salėje.

��,,Amerikos vaizdai” ieško senų
nuotraukų, susietų su Amerikos lie-
tuviais Čikagos Bridgeport rajone.
Prašome nuotraukas atnešti arba
atsiųsti į Balzeko lietuvių kultūros
muziejų adresu: 6500 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60679. 

��Lapkričio 20–22 dienomis Ma -
ry and Joseph Retreat Center (Ran-
cho Palos Verdes, CA) susikaupimo
re kolekcijas ves kun. Artūras Sedere -
vičius, SJ. Pasiteirauti tel.: 213-385-
5176 (Dalia Jasiukonienė).

��Lietuvos Respublikos ambasa-
da kar tu su JAV LB Kultūros taryba
ir JAV LB Washington, DC, lapkričio
21 d., šeštadienį, 2 val. p. p. kviečia į
renginį „Iš Lietuvos diplomatijos is -
torijos: ambasadorius Stasys Lozo rai -
tis Jr.”, kuris vyks LR ambasadoje,
2622 16th St., NW Washington, DC
20009. Pa geidaujantys dalyvauti pra -
šomi registruotis iki lapkričio 19 d. el.
paštu: leonas.garbacauskas@ltemba -
s syus.org arba telefonu 202-234-5860
ext. 119. Renginio metu bus ati -
daryta fotografo a. a. Juozo Kaz laus -
ko nuotraukų bei Stasio Lozoraičio
ar chyvinio fondo dokumentų rinki -
nio, sudaryto iš Lietuvos centrinio
valstybės archyvo fondų, paroda, kuri
ambasados patalpose veiks iki gruo -
džio 4 d.  

��Lapkričio 21 d., šeštadienį,
Lietuvių namuose (877 E. 185th Str.,
Cleveland, OH 44119) vyks ŠALFASS
suvažiavimas. Pradžia 11 val. r. Pasi-
teirauti tel.: 440-669-4145.

��Lapkričio 22 d., sekmadienį,
Dievo Apvaizdos lietuviškos baž-
ny čios salėje (25335 W. 9 Mile Rd.,
Southfield, MI 48033) koncertuos
Virgis Stakėnas. Pradžia 1 val. p. p.
Maloniai kviečiame visus atvykti.

��Skaitytojai, užsisa kiusieji kny -
gą ,,‘Draugui – 100. Už tikėjimą ir
lietuvybę” ir pageidaujantys, kad
knyga jiems būtų atsiųsta paštu, turi
sumokėti 5 dol. už persiuntimą. Če -
kius rašyti: ,,Draugas”. Siųsti ,,Drau -
go” administracijai adresu: 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629.

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Š. m. spalio 18 dieną Lietuvių moterų federacijos skyrius surengė kon-
certą, kuris įvyko ištaiginguose Susanne Weiss namuose, Coney’s Farm,
Greenwich, CT. Dainavo Kristina Malinauskaitė (sopranas), palydėjo pianistė
Grace Heaphy. Koncerto tikslas – padėti našlaičiams Lietuvoje. Koncerto
klausė per 100 svečių, lietuvių ir amerikiečių. Tarp svečių buvo LR  generali-
nis konsulas New York, ambasadorius Jonas Paslauskas.

Nuotraukoje iš kairės: LR generalinis konsulas J. Paslauskas, pianistė G.
Heaphy, solistė K. Malinauskaitė, rūmų savininkė  S. Weiss,  klubo skyriaus
pir mininkė  Ramutė Žukaitė.                             Nijolės Valaitienės nuotr.

Susitikimai su ,,Draugo” kultūrinio priedo 
redaktore Renata Šerelyte

Maloniai kviečiame visus į  su sitikimą su ,,Draugo” kul tūrinio prie do
redaktore Renata Še relyte. Susi ti kimas įvyks lapkričio 28 d., šešta dienį, 4
val. p. p. Čiurlionio ga le rijoje, Jauni mo centre.

* * *
Knygos ,,‘Draugui’ – 100. Už ti kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės ir susitiki-

mas su ,,Draugo” kultūrinio priedo redaktore Renata Šerelyte įvyks lap-
kričio 29 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC.
Bus įdomu išgirsti ,,Draugo” bendradarbio Alekso Vitkaus paskaitą apie kny-
gą ir susipažinti su viešnia, redaktore iš Vilniaus. Malo niai kviečiame visus
apsilankyti.

Ieškome Aukšiūnaitės – Aukš-
čiū naitės-Kasiulienės arba Kasiule-
vi čienės-Kasiulynienės – Kasiulėnie-
nės Onos vaikų ir anūkų, gimusių
Amerikoje. Ona išvyko į Ameriką
1906 m.

Ieško jos sūnaus, gimusio 1909
m. dabartiniame Alytaus rajone,
Rumbonių parapijoje, Junonių kai -

me, dukra  Aukščiūnaitė – Auk šiū -
naitė-Kurapkienė Monika, gyvenanti
Prienų rajone, Balbieriškio seniūnijo-
je, Žvyrynų km. Tel. Lietuvoje: 861-
197-343. Jeigu gyvi ir galite, prašome
atsiliepti.

Monika Aukšiūnaitė-
Kurapkienė

Ieško giminių

Paulius Augius. Bažnytkaimis. Lino
raižinys

Čikagos lituanistinėje mokykloje (ČLM) įvyko Pakruojo rajono Linkuvos gim-
nazijos ketvirtokų piešinių paroda. ČLM mokytojai apžiūri parodėlę.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Dr. John R. Dainauskas gyvenantis Wood-
ridge, IL, tapo „Draugo” garbės prenumeratoriu-
mi. Kartu su garbės prenumeratos mokesčiu skaityto-
jas atsiuntė ir dosnią 150 dol. auką laikraščio leidybai
paremti. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą ir
sveikiname tapus garbės prenumeratoriumi.

Aldona  Šmulkštienė, gyvenanti  Chicago, IL, ta-
po garbės prenumeratore. Šią skaitytoją „Draugas”
lankys dar vienerius metus. Nuoširdžiai dėkojame už tai,
kad mus skaitote, ir sveikiname tapus garbės prenume-
ratore.


