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Vilnius, balandžio 12 d. (Delfi.lt)
– Praėjusiais metais nesumokėtos
privalomojo sveikatos draudimo
(PSD) įmokos nebus nurašomos, ta-
čiau jų mokėjimas bus atidėtas iki
2011 m. Iki tol emigrantai turės dek-
laruoti savo išvykimą, nurodyti, ar
buvo drausti sveikatos draudimu
valstybėje, kurioje gyveno, o Darbo
biržoje nesiregistravę bedarbiai turės
prievolę iki nustatytos datos joje užsi-

registruoti. Tokį politinį sutarimą su-
sitikę pas Seimo pirmininkę Ireną
Degutienę pasiekė valdančios koali-
cijos atstovai.

„Jeigu žmogus įvykdys visas tas
prievoles tinkamai ir dalyvaus sveika-
tos draudimo sistemoje, 2011 m. būtų
galimybė spręsti, ar tos nepriemokos
turėtų būti išieškotos, ar nurašytos –
tai yra asmenys būtų atleisti nuo to-
kių nepriemokų mokėjimo. Tokiu

būdu mes pasiektume rezultatą, kad
tie žmonės, kurie mokesčius mokėjo
sąžiningai, nesijaustų blogesnėje pa-
dėtyje”, – po susitikimo sakė sveikatos
apsaugos ministras Raimondas Šukys.

Ministras sako, kad visiško ne-
priemokų nurašymo už praėjusius
metus buvo atsisakyta, nes tokiu at-
veju išeitų, kad išloštų tie, kurie vals-
tybei nemoka mokesčių. Pasak R. Šu-
kio, šis siūlymas bus pateiktas Vy-

riausybės suburtai darbo grupei, kuri
turės parengti konkrečias teisės aktų
pataisas.

Ministras sako, kad toks spren-
dimas sumažintų gyventojų įtampą,
leistų žmonėms įvykdyti veikiančius
įstatymus ir drauge neatrodytų kaip
baudžiamoji akcija, kuria iš visų
sunkmečio sąlygomis būtų reikalau-
jama susimokėti mokesčius.

Nukelta į 6 psl.

•Sveikata. Triklozanas
gali būti žalingas sveika-
tai (p. 2)
•Apie Lenkijos preziden-
to žūtį (p. 3, 11)
•A. Navicko skiltis (p. 3)
•Philadelphia vėlokai pa-
minėjo Nepriklausomy-
bės sukaktis (p. 4–5)
•Komentaras. Lietuva –
lietuviams (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Šv. Velykos Šv. Antano
parapijoje Detroit, MI (p.
8)
•V. Alantas (8) (p. 9)
•Lietuvos Dukterų drau-
gijos Verbų sekmadienis
(p. 10)

Pasaulî sukrètè Lenkijos nelaimè

Nesumokèt¨ PSD îmokû mokèjimas bus atidètas

PERIODICALS

N
EW

SP
A

P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-

D
at

e
M

ai
le

d
0
4
-1

2
-1

0

ANTRADIENIS – TUESDAY, BALANDŽIO – APRIL 13, 2010 • Vol. CI Nr. 69 Kaina 75 c.

Varšuva, balandžio 12 d. (BNS)
– Lenkijos lėktuvo katastrofa Rusijoje
praėjusį šeštadienį nusinešė ne vien
šalies vadovo Lech Kaczynski, bet ir
daugybės kitų įtakingų politikų, ka-

riškių, mokslininkų ir visuomenės
veikėjų gyvybes, šis įvykis jau imtas
vadinti antrąja Katynės tragedija.

Tarp žuvusiųjų – paskutinis Len-
kijos premjeras tremtyje; buvusi lai-

vų statyklos darbuotoja, kurios atlei-
dimas iš darbo sukėlė profesinės są-
jungos protestus, galiausiai nulėmu-
sius Lenkijos komunistinio režimo
griūtį; taip pat centrinio banko vado-
vas, padėjęs išlaikyti šalies stabilumą
tuo metu, kai kitas Europos Sąjungos
(ES) šalis apėmė recesija.

Po 96 gyvybes nusinešusios nelai-
mės savo aukščiausių vadų taip pat
neteko Lenkijos kariuomenė.

Dėl nesuvokiamo likimo vingio
Lenkijos prezidentas ir kiti vyriausy-
binės delegacijos nariai žuvo netoli
Katynės miško, kuriame palaidoti
tūkstančiai lenkų karininkų, prieš 70
metų sušaudytų Sovietų Sąjungos
NKVD pagal diktatoriaus Josif Stalin
įsakymą.

Jau atpažinti nelaimėje netoli
Smolensk žuvusio Lenkijos prezi-
dento ir jo žmonos Maria palaikai. Be
to, šeimų nariai atpažino dar 23 ne-
laimės aukas. Kitų tapatybei nu-
statyti būtinas DNR tyrimas.

Nukelta į 7 psl.

Lenkija gedi žuvusiųjų. Reuters nuotr.

Vilnius, balandžio 12 d. (Presi-
dent.lt) – Lietuvos Respublikos pre-
zidentė priėmė Jungtinių Amerikos
Valstijų ambasadorę ypatingiems pa-
vedimams Melanne Verveer, kuri JAV
prezidento Barack Obama administ-
racijoje yra atsakinga už klausimus,

susijusius su moterų teisėmis ir lyčių
ly-gybe. Po susitikimo prezidentė da-
lyvavo naujai steigiamos Demokrati-
jų bendrijos lyčių lygybės darbo gru-
pės posėdyje.

Valstybės vadovė kaip svarbų
faktą įvertino tai, kad Jungtinės Vals-

tijos Lietuvą pasirinko pagrindine sa-
vo partnere moterų teisėms bei lyčių
lygybei pasaulyje skleisti, ir užtikri-
no, jog Lietuva dės visas įmanomas
pastangas kuriant Demokratijos
bendrijų lyčių lygybės darbo grupę ir
plečiant jos veiklą.

,,Lietuva, dalyvaudama misijose
Afganistane ir padėdama užtikrinti
saugumą, kartu labai prisideda prie
moterų ir mergaičių padėties šioje ša-
lyje gerinimo”, – sakė Lietuvoje vie-
šinti JAV ambasadorė lyčių lygybės
klausimais M. Verveer.

Pasak ambasadorės, moterų tei-
sių klausimas kalbant apie taikos už-
tikrinimą yra labai svarbus, būtina
ieškoti būdų, kaip joms padėti gauti
išsilavinimą, suteikti galimybę ugdyti
savo talentus, gauti sveikatos pa-
slaugas.

Naujai įsteigta darbo grupė, ku-
riai Lietuva pirmininkaus kartu su
JAV, ruoš nacionalinius, regioninius
ir dvišalius projektus moterų vado-
vavimui, verslumui skatinti, moterų
teisėms ginti bei kovoti su smurtu ir
jėgos naudojimu prieš moteris.

Lietuva ir JAV stiprina partnerystê

Prezidentė D. Grybauskaitė priėmė JAV Valstybės sekretorės Hillary Clinton
specialiąją atstovę lyčių lygybės klausimams Melanne Verveer. ELTOS nuotr.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

JAV maisto ir vaistinių produktų
administracijos (Food and Drug Ad-
ministration, FDA) teigimu, naujausi
tyrimai leidžia kelti ,,teisėtą” susi-
rūpinimą dėl muiluose, indų plovik-
liuose, skutimosi geliuose ir netgi
kojinių, sportinių drabužių ir žaislų
audiniuose naudojamą priešbakte-
rinio chemikalo – triklozano (angl.
triclosan) – poveikį sveikatai.

FDA ir Aplinkos apsaugos agen-
tūros EPA atstovų teigimu, jų po-
žiūris į triklozaną pasikeitė. Ši me-
džiaga dabar jau yra taip paplitusi,
jog jos liekanų randama 75 proc. žmo-
nių šlapime, teigiama JAV Ligų kon-
trolės ir prevencijos centro prane-
šime. Galimiems plačiai vartojamų
cheminių medžiagų poveikiams svei-
katai iš naujo įvertinti pritaria ir JAV
prezidento Barack Obama adminis-
tracija.

Dienraščio ,,The Washington
Post” redakcijai pasisekė gauti vie-
nam kongreso nariui siųstą FDA
laišką, kuriame buvo teigiama, jog
pastaruoju metu atlikti nauji tyrimai
kelia klausimų apie tai, ar triklo-
zanas nesutrikdo kūno endokrininės
sistemos ir ar jis nepadeda sukurti
antibiotikams atsparių bakterijų.
Dar 2005 metais vienas patariamasis
FDA organas teigė, jog ,,nėra jokių
įrodymų, jog antibakteriniai muilai
veikia geriau nei įprasto muilo ir van-
dens derinys”.

Šiuo metu FDA jau daro spau-
dimą valstybės pareigūnams, kad šie
imtųsi griežtesnių veiksmų ir apri-
botų triklozano ir kitų chemikalų,
kurių neigiamas poveikis endokri-
ninei sistemai įrodytas laboratorinių
bandymų metu, naudojimą rinkoje.
Endokrininė sistema atsakinga už
fermentų gamybą, kurie reguliuoja
daugumą organizmo funkcijų, tarp jų
ir žmogaus augimą ir vystymąsi.

,,Triklozano paplitimas kasdieni-
nio vartojimo produktuose yra toks
didžiulis, jog jo esama praktiškai
kiekvienos rūšies produkte – daugu-
moje muilų, dantų pastoje, kosmeti-
koje, drabužiuose ir žaisluose, – teigia
JAV kongreso narys Edward J. Mar-
key. – Jo esama mūsų geriamajame
vandenyje, upėse, todėl jo atsiranda

ir mūsų kūnuose... Aš nemanau, kad
dar reikia surinkti daug papildomų
duomenų, kad galėtume priimti pa-
prastus sprendimus dėl vaikų žaislų
ir žmonių naudojamo muilo. Akivaiz-
du, jog tai yra grėsmės šaltinis.”

Markey siekia, kad būtų už-
drausta triklozaną naudoti gaminant
bet kokius gaminius, skirtus vai-
kams, taip pat gaminant bet kokius
produktus, kurie turi sąlytį su mais-
tu, pavyzdžiui, pjaustymo lentos. Ki-
tos šalys, įskaitant kai kurias Euro-
pos Sąjungos nares, jau yra uždrau-
dusios arba apribojusios šio chemika-
lo naudojimą.

Tuo tarpu JAV Muilo ir skalbimo
priemonių asociacijos (The Soap and
Detergent Association) atstovas
Brian Sansoni, atstovaujantis 30 mi-
lijardų dolerių vertės valymo produk-
tų pramonei, teigia, jog susirūpini-
mas triklozanu yra nepagrįstas. ,,Šie
produktai ir jų sudedamosios dalys
yra peržiūrėtos ir tirtos dešimtme-
čius. Mes tikime, kad mokslas tvirtai
užtikrina šių gaminių saugumą ir
veiksmingumą. Yra svarbiau negu
bet kada anksčiau, kad vartotojai
galėtų įsigyti tokių prekių. Šiais
laikais ligų ir kitokių užkratų grėsmė
yra itin didelė.”

Triklozanas pačioje pradžioje
buvo sukurtas kaip chirurgijos sričiai
skirta valymo priemonė. Jis taip pat
yra naudojamas pesticiduose. Pasta-
raisiais metais jis buvo įtrauktas į
plataus vartojimo produktų, kurie
skirti bakterijoms ir grybeliams nai-
kinti ir apsaugo nuo blogo kvapo, są-
rašą. Jo galima rasti visuose gami-
niuose – pradedant virtuvės įran-
kiais, baigiant batais, ir tokie produk-
tai dažnai yra žymimi užrašu apie

Redakcijos žodis

Triklozanas gali būti
žalingas sveikatai
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Visos didžiosios nelaimės su-
vienija. Net ir ne tokius mielus
kaimynus. Net ir priešus. Net ir
lietuvius su lenkais. Balandžio 10
d., šeštadienį, tragiškai lėktuvo
nelaimėje žuvus Lenkijos prezi-
dentui Lech Kaczynski ir ma-
žiausiai 90 su juo skridusių žymių
Lenkijos politikos, kariuomenės,
katalikų Bažnyčios žmonių, lie-
tuviška žiniasklaida visą savo
dėmesį paskyrė Lenkijai. Vil-
niaus universiteto prof. Gedimi-
nas Vitkus įsitikinęs, jog ,,L. Kac-
zynski žūtis – didelis praradimas
Lietuvai”, o Seimo narys Saulius
Stoma straipsniu ,,Lietuvos ži-
niose” pareiškė: ,,Šiandien aš
esu lenkas”. Laikui bėgant, ši ir
kitos retorikos užleis vietą gi-
lesniems pamąstymams, ką ši
visą pasaulį sukrėtusi nelaimė
,,padovanojo” lietuviams. Turiu
viltį, jog ir galimybę naujai pa-
žvelgti į kaimynus ir abiejų tautų
santykius XXI amžiuje.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

priešbakterines savybes. Aišku, esa-
ma produktų (pavyzdžiui, dauguma
rankų dezinfekavimo priemonių),
kuriuose analogišku tikslu naudoja-
mas alkoholis ir kuriuose nėra trik-
lozano, tačiau tokios rūšies produk-
tai pamažu tampa retenybe.

Natural Resources Defense
Council mokslininkė Sarah Janssen
prisijungė prie kelių kitų aplinkosau-
gos grupių ir praėjusiais metais
pasirašė FDA skirtą peticiją dėl trik-
lozano naudojimo apribojimo. Jos
manymu, muilo pramonė naudojasi
žmonių baimėmis. ,,Ypatingai H1N1
gripo protrūkio metu žmonės buvo
labai išsigandę ir galvojo, kad jiems
reikia papildomų apsaugos nuo
infekcijos priemonių, net nepagalvo-
dami, kad paprastas muilas ir van-
duo veikia lygiai taip pat gerai”, –
sako Janssen.

Kadangi triklozano esama tokio-
je daugybėje produktų, jo vartojimą
JAV prižiūri net trys vyriausybinės
agentūros: FDA, Environmental Pro-
tection Agency ir Consumer Product
Safety Commission. Tačiau FDA,
kuri prižiūri chemikalo naudojimą
asmens higienos produktuose, medi-
cininiuose įtaisuose ir produktuose,
kurie turi sąlytį su maistu, net 38
metus kūrė triklozano vartojimo tai-
sykles, tačiau iki šiol šios užduoties
neįveikė. ,,FDA nusistačiusi šias tai-
sykles baigti sudarinėti artimiausiu
metu ir bendradarbiauja su EPA per-
žiūrint naujausius triklozano tyrimų
duomenis”, – sako agentūros Vaistų
įvertinimo ir tyrimų centro direkto-
riaus pavaduotojas Doug Throck-
morton. Jis taip pat priduria, jog
FDA iš naujo peržiūri 1997 metais
kompanijai ,,Colgate” išduotą lei-
dimą naudoti triklozaną dantų pas-
toje ,,Colgate Total”, nes tuo metu
mokslininkai dar nebuvo iškėlę
klausimo apie tai, koks yra šios me-
džiagos poveikis endokrininei sis-
temai.

,,Triklozano atžvilgiu mokslas
keičia savo nuomonę, – sako Throck-
morton. – Remiantis tuo, ką mes ži-
nome, mes neturime įrodymų, kurių
pagrindu galėtume teigti, kad šis
chemikalas kelia grėsmę žmogaus
sveikatai. Tačiau mes turėtume ge-
riau suprasti jo poveikį sveikatai ir
turime bendradarbiauti su kitomis
agentūromis, rinkdami informaciją,
ir tik tada nuspręsti, ar mes turėtu-
me pakeisti šios medžiagos priežiū-
ros taisykles.”

Technologijos.lt

Daržovės ir vaisiai nepadės išvengti vėžio
Didesnis vaisių ir daržovių kiekis

turi tik nedidelį poveikį, siekiant
apsisaugoti nuo vėžio, parodė tyri-
mas, kurio metu buvo nagrinėjamas
ryšys tarp mitybos ir šios ligos,
praneša BBC.

500,000 europiečių tyrimas pa-
pildė vis gausėjančius įrodymus, ku-
rie mažina dideles viltis, kad penkis
kartus per dieną valgant vaisius arba
daržoves, galima sumažinti vėžiu ser-
gančių žmonių skaičių Vakarų šaly-
se.

Tarptautinė mokslininkų darbo
grupė apskaičiavo, kad vartojant dau-
giau vaisių ir daržovių galima iš-
vengti tik maždaug 2,5 proc. vėžio at-
vejų. Tačiau žinovai pabrėžia, kad
vaisių ir daržovių valgymas vis tik
yra labai svarbus, norint būti svei-
kiems.

1990 m. Pasaulio sveikatos orga-
nizacija pasiūlė visiems žmonėms

kasdien suvalgyti bent penkias porci-
jas vaisių ir daržovių, siekiant išveng-
ti vėžio ir kitų chroniškų ligų. Šis pa-
tarimas suformavo pagrindinį viešųjų
sveikatos bendrovių principą dauge-
lyje išsivysčiusių šalių. Didžiojoje
Britanijoje tai buvo skatinama nuo
2003 m., o Jungtinėse Amerikos
Valstijose – beveik du dešimtmečius.
Tačiau atlikus tyrimą nepavyko įro-
dyti, kad iki 50 proc. vėžio atvejų ga-
lima išvengti, vartojant daugiau vai-
sių ir daržovių.

Naujausias Europos vėžio ir mi-
tybos perspektyvų tyrimas, kuriame
dalyvavo žmonės iš 10 šalių, patvirti-
no, kad iš tiesų ryšys tarp vaisių ir
daržovių valgymo ir sumažėjusios vė-
žio rizikos yra silpnas. Darbo grupė,
kuriai vadovavo New York Mount
Sinai medicinos mokyklos moksli-
ninkai, darydami išvadas, atsižvelgė į
tokius žmonių gyvenimo būdo veik-

snius, kaip rūkymas ir sportavi-
mas.

Tačiau Nacionalinio vėžio insti-
tuto žurnale („Journal of the Natio-
nal Cancer Institute”) jie rašo, kad
negalėjo atmesti galimybės, kad netgi
mažiausias vėžio rizikos sumažėjimas
gali būti sąlygotas to, kad daugiau
vaisių ir daržovių valgantys žmonės
ir daugeliu kitų aspektų gyvena svei-
kesnį gyvenimą. Geriausiu atveju,
papildomos dvi porcijos vaisių ir dar-
žovių kasdien galėtų padėti išvengti
2,6 proc. vėžio atvejų vyrams ir 2,3
vėžio atvejų moterims, rodo tyrimas.
Pasirodė, kad daržovės, kuriose yra
daugiau maistinių medžiagų, yra
naudingesnės nei vaisiai, o daug alko-
holio vartojantys žmonės gavo dau-
giausiai naudos iš vaisių ir daržovių,
siekiant išvengti vėžio, sukelto alko-
holio ir rūkymo.

BNS
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Lenkijos prezidentas Lech Kac-
zynski ir daug kitų žmonių žuvo
balandžio 10 d., šeštadienį, kai prezi-
dento lėktuvas sudužo mėgindamas
nutūpti Rusijos vakarinio Smolensko
miesto oro uoste.

Rusijos naujienų agentūros pra-
nešė, kad tame lėktuve buvo mažiau-

siai 80 žmonių, o pagal kai kuriuos
pranešimus juo skrido iki 132 žmo-
nių. Pirminiais duomenimis, per šią
nelaimę niekas neliko gyvas.

L. Kaczynski skrido į Smolenską,
netoli kurio esančiame atminimo
lauke turėjo vykti Katynės žudynių
70-ųjų metinių minėjimas.

APIE LENKIJOS PREZIDENTO
ŽŪTĮ IR JO NEPASAKYTA KALBA

KATYNĖJE Kam svarbi žurnalistų
profesinė etika?

ANDRIUS NAVICKAS

Kalbėti apie padorumą, profesinę etiką Lietuvoje labai keblu. Žur-
nalistas turėtų siekti tiesos ne vien todėl, jog baiminasi baudžia-
mosios atsakomybės, bet pirmiausia todėl, kad toks šios profesi-

jos tikslas. Idant būtų aiškiau vertinti žurnalistų pastangas, o ir pasta-
riesiems paprasčiau atsispirti pagundoms, egzistuoja tam tikri deramo el-
gesio reikalavimai – daugiau ar mažiau išplėtoti ir įteisinti. Pavyzdžiui,
žurnalistas turėtų išklausyti įvairių nuomonių, skirti faktus ir vertini-
mus, būti nešališkas, o ne vykdyti užsakovo valią, atlikti propagandininko
vaidmenį. Visų atvejų įstatymais nesužiūrėsi. Be to, pernelyg smulkme-
niška priežiūra gali virsti cenzūra, užkertančia politinę galią turintiems
nepalankią informaciją. Todėl pakankamai plati sritis palikta savęs prie-
žiūrai, sukurtas žurnalistų savęs prižiūrėjimo mechanizmas, viešai įvardi-
jantis profesinės etikos pažeidimus.

Popieriuje sistema atrodo visai neblogai. Neatsitiktinai, skelbiant
įvairius žiniasklaidos laisvės indeksus, Lietuva gauna labai palankų įver-
tinimą, Lietuvoje galiojantis Visuomenės informavimo įstatymas vadina-
mas pavyzdžiu net ir senesnes demokratijos tradicijas turinčioms valsty-
bėms. Deja, tarp teorijos ir praktikos išlieka gili bedugnė.

Idant žiniasklaidos savęs prižiūrėjimo sistema sėkmingai veiktų, pro-
fesinė etika, padorumas turi būti vertinami rimtai. Tiek Žurnalistų ir lei-
dėjų etikos komisijos, viešai skelbiančios apie žurnalistinės etikos pažeidi-
mo atvejus, tiek žurnalistų bendruomenės, jei apie tokią apskritai Lietu-
voje galima kalbėti, tiek visos visuomenės, tai yra tų, kurie skelbia rek-
lamą, skaito, klauso ar žiūri.

Apmaudu tai, kad Lietuvos žiniasklaidoje cinizmas, žmogaus orumo
pažeidimai tampa norma, o padorumas – išimtimi. Maža to, priminimas,
kad egzistuoja riba, kurią peržengus žiniasklaida tampa purvasklaida,
paprastai tampa tik pretekstu reklamos kampanijai. Pavyzdžiui, kai prieš
metus eilinį kartą buvo prabilta apie „Respublikos leidinių” grupės šlykš-
tybes, jie perėjo į puolimą, pasiskelbė lietuvybės ir šeimos vertybių gynė-
jais ir net viešai didžiavosi esą puolami dėl vertybinio stuburo. Užuot
apgailestavę ar atsiprašę, išpylė naują purvo samtį. Kai šių metų kovo 22
dieną Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nusprendė priskirti dienraštį
„Lietuvos žinios” profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos
rengėjų grupei dėl pasikartojančių žmogaus orumo pažeidimų, susiklosto
panašus atvejis – dienraščio vyriausiasis redaktorius skelbiasi auka ir siū-
lo mums rinktis tarp Siaurusevičius ir Vasiliausko. Nesutinku, kad turime
tik tokį pasirinkimą. Netiesa ir tai, kad „Lietuvos žinios” neetiškomis pri-
pažintos už tai, kad kritikavo LRT. Mano įsitikinimu, šio dienraščio prob-
lema pastaraisiais mėnesiais tapo ne tai, apie ką, o tai, kaip rašoma. Ta-
čiau kodėl Valdas Vasiliauskas ar Vitas Tomkus turėtų elgtis kitaip nei
Artūras Zuokas, Rolandas Paksas, Viktoras Uspaskichas ar Linas Kara-
lius? Tapo įprasta, kai paaiškėja politiko ar žurnalisto nusižengimai, atsi-
liepti deklaracija apie kovą su supuvusia sistema. Pastaroji gal tikrai api-
puvusi, tačiau kito žmogaus niekinimas, mokesčių slėpimas ar profesinių
prievolių nevykdymas tik dar labiau ją pūdo.

Tiesa, „Lietuvos žinių” atstovus iš dalies galima suprasti. Šlykštybių,
profesinės etikos pažeidimų viešojoje erdvėje tiek daug ir kyla pasipiktin-
imas – kodėl į vienus pažeidimus kreipiamas dėmesys, o į kitus – ne? Deja,
bet tenka pripažinti, kad įvairios etikos komisijos įgis pagarbą ir auto-
ritetą tik tada, kai bus principingos, nuoseklios ir lygiai teisingos visiems.
Manau, kad prisimenate „Lietuvos ryto” lietą bjaurastį ant velionio pul-
kininko Vytauto Pociūno ar šio leidinio flirtą su „Leo LT”? Jei namuose
turi televizorių, sunku atsikratyti įspūdžio, kad kartu neapsigyveno Jo-
naitis, Kedys ir Ūsas. Įvairių leidinių, televizijų žurnalistai tiek įsijautė į
prokurorų, seklių morkų vaidmenis, ir daugumoje laidų profesinės etikos
neliko nė krislelio. Tik noras primesti savo tiesą.

Kaip ir kiek aktyviai Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija kreipia į tai
dėmesį? Ne kartą girdėjau šios komisijos narių atsimušinėjimą, kad jie
atsiliepia tik į skundus. Tačiau šios komisijos reglamente aiškiai parašyta,
kad nagrinėjimo sumanytojais gali būti ir patys komisijos nariai. Gali, bet
nenori, nes, kaip sakė vienas iš narių, tektų kovoti su vėjų malūnais. Toks
neryžtingumas ar bailumas turi savo kainą – menką autoritetą. Komisijos
sprendimai tampa simboliniai ir praktiškai neturi jokių padarinių.

Paradoksalu, net valstybės įstaigos visiškai nekreipia dėmesio į komi-
sijos sprendimus, teikdamos reklamą ar aktyviai bendradarbiaudamos su
neetiškomis pripažintomis žiniasklaidos priemonėmis. Pavyzdžiui, kai
komisija konstatavo pažeidimus „Vakaro žiniose”, nacionaline vertybe
pasiskelbusi Seimo narė viešai suokė ditirambus šiam leidiniui. Netikiu,
kad ir po komisijos sprendimo dėl „Lietuvos žinių” sumažės reklamos ar
valstybinių institucijų skelbimų srautas šiame dienraštyje.

Visgi esminis klausimas – kaip reaguojame mes – skaitytojai, klausy-
tojai, žiūrovai? Kiek mums svarbu, kad žiniasklaidos priemonė paisytų
profesinės etikos? Ar mes siekiame sužinoti tiesą, ar mums pakanka pigių
pramogų ir kurios nors verslo grupės propagandos? Kalbėti apie pado-
rumą, profesinę etiką Lietuvoje labai keblu, tačiau būtina, jei nenorime
tenkintis apkalbų putra su vulgarybių padažu.

Lrt.lt

G. Vitkus: L. Kaczynski žūtis – didelis
praradimas Lietuvai

Lenkijos prezidento Lech Kac-
zynski žūtis – didelis praradimas
Lietuvai, sako Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto (TSPMI) profeso-
rius Gediminas Vitkus.

,,Dėl santykių su Lietuva, man
atrodo, kad prezidentas L. Kaczynski
buvo labai palankus Lietuvai. Turbūt
viena iš dažniausiai jo lankomų vals-
tybių buvo Lietuva. L. Kaczynski
tikrai buvo geras Lietuvos draugas”,
– balandžio 10 d., šeštadienį, BNS
sakė G.Vitkus.

Pasak politologo, kiek leido Len-
kijos prezidento įgaliojimai, jis tikrai
bandė plėtoti ir palaikyti strateginę
partnerystę su Lietuva. ,,Kita vertus,
Lenkijos prezidentas yra pagal įgalio-
jimų kiekį panašus į Lietuvos, jis – ne
visagalis. Ir tai, ką L. Kaczynski su-
tardavo su Valdu Adamkumi, daug
kas likdavo neįgyvendinta vien todėl,
kad vykdomoji valdžia, Vyriausybė,
interesų grupės, nebuvo suinteresuo-
tos. Prisiminkime elektros tiltą,
įvairius transporto projektus. Visada
aukščiausiu lygiu mūsų prezidentai
sutardavo dėl šitokių dalykų, bet jie

taip ir likdavo neįgyvendinti daugelio
kitų stebėtojų nuostabai”, – kalbėjo
TSPMI profesorius.

Anot politologo, po pastarųjų
Lenkijos parlamento rinkimų, kai
Vyriausybę sudarė kairieji, L. Kac-
zynski teko sutarti su politiniais prie-
šininkais, jo padėtis Lenkijoje buvo
pasikeitusi, bet jis liko palankus Lie-
tuvai. ,,Jo padėtis po pastarųjų Seimo
rinkimų Lenkijoje buvo pasikeitusi.
Vyriausybę, kaip žinome, sudarė ki-
tos politinės jėgos, kurios turi kitokį
požiūrį (...) Bet prezidentas L. Kac-
zynski tikrai buvo mums palankus”,
– dėstė G. Vitkus.

Jis teigė, kad Lenkijoje ši tragedi-
ja gerokai sujauks politinę sceną.
,,Jau artėjo rinkimai Lenkijoje. Man
atrodo, kad kandidatas iš kairiųjų
pusės irgi žuvo šitoje katastrofoje.
Kiek žinau, yra dar vienas kandi-
datas – užsienio reikalų ministras R.
Sikorski, kuris, priešingai negu L.
Kaczynski, niekada neskubėjo daryti
palankių pareiškimų Lietuvai”, –
sakė politologas.

BNS

D. Grybauskaitė: L. Kaczynski idėjos ir jo
nuveikti darbai niekada nebus pamiršti

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
oficialiame užuojautos laiške lenkų
tautai pareiškė tvirtą įsitikinimą, kad
prezidento Lech Kaczynski idėjos ir
jo nuveikti darbai niekada nebus
pamiršti, o tos iniciatyvos, kurių jie
sutarė imtis kartu, bus įgyvendintos.

Laiške pabrėžiama, kad Lenkijos
prezidento bei jį lydinčių žmonių
žūtis yra didžiulis praradimas ne tik
Lenkijai, bet ir visai Europai. ,,Len-
kijos prezidentas buvo mano, Lietu-
vos ir visų lietuvių artimas draugas ir
bičiulis. Nuo pat akimirkos, kai Lech
Kaczynski tapo Lenkijos Respublikos
prezidentu, jis savo nuoširdumu ir
kilniadvasiškumu, idėjomis ir kon-

krečiais darbais suteikė galingą pos-
tūmį dialogui ir bendradarbiavimui
tarp dviejų mūsų tautų ir valstybių.
Prezidentas L. Kaczynski visam Rytų
Europos regionui pasiūlė drąsią lais-
vos bei demokratinės ateities viziją,
kuriai įgyvendinti negailėjo nei laiko,
nei jėgų.”

Lietuvos vadovė primena, kad tik
prieš dvi dienas, balandžio 8-ąją, su
Lenkijos prezidentu Vilniuje kalbė-
josi apie galimybes plėtoti strateginį
dialogą tarp mūsų šalių, kuris būtų
naudingas ne tik mums, bet ir visai
Europai, sutarė imtis konkrečių
žingsnių įgyvendinant visiems mums
svarbius projektus. Delfi.lt

L. Kaczynski kalba,
parengta Katynės metinėms

Gerbiami Katynės šeimų atsto-
vai! Gerbiamieji ponios ir ponai!

1940 metų balandį buvo nužudy-
ta daugiau nei 21 tūkst. lenkų kali-
nių iš NKVD kalėjimų. Šį genocidą
įvykdė nurodžius Stalinui ir paliepus
aukščiausiems Sovietų Sąjungos val-
džios sluoksniams. Žudynės Katy-
nėje tapo Trečiojo Reicho ir Sovietų
Sąjungos aljanso, Molotov–Ribbent-
ropo pakto ir 1939 rugsėjo 17-osios
agresijos prieš Lenkiją aukščiausias
taškas.

Antrosios Žečpospolitos piliečiai,
kurie buvo valstybingumo pagrindas,

kurie tarnavo tėvynei, buvo nužudyti
ne tik Katynės miškuose, tačiau ir
Tverėje, Charkove ir kitose vietose,
kurių dar galbūt ir nežinome. Nu-
žudytųjų šeimos ir tūkstančiai kitų
gyventojų buvo ištremti į Sovietų
Sąjungos gilumą, kur jų nenusako-
mos kančios pažymėjo Rytų Lenkijos
Golgotos kelią.

Tragiškiausia šio kelio stotelė –
Katynė. Lenkijos pareigūnai, kuni-
gai, policininkai, pasienio bei kalėji-
mų darbuotojai buvo išžudyti be tei-
sinių procesų. Visi jie tapo nepa-
skelbto karo aukomis.

Nukelta į 11 psl.

Po tragiškos Lenkijos prezidento Lech Kaczynski žūties dienraštis
„Rzeczpospolita” paskelbė kalbą, kurią prezidentas turėjo sakyti šeštadienį,
minint 70-ąsias Katynės žudynių metines. Pateikiame L. Kaczynski kalbos,
kuri liko nepasakyta, vertimą iš lenkų kalbos.
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Philadelphia vėlokai paminėjo
Nepriklausomybės sukaktis
ALGIMANTAS S. GEÇYS

Lenkiu galvą geros nuotaikos ir
ryžto neprarandančiai Philadelphia
LB apylinkės valdybai, ypač vadovau-
jantiems kopirmininkams Romai
Krušinskienei ir Virgui Volertui. JAV
Atlanto pakraščiui šiais metais išgy-
venant rekordus sumušusią sniegin-
gą žiemą, valdybai teko paskutinę
minutę atšaukti vasario 14 dienai
Philadelphia Lietuvių namuose nu-
matyto Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo sukakčių minėjimo planus
ir žymiai vėliau – kovo 21 dieną – su
šimtaprocentiniai pakitusia progra-
ma sukaktis paminėti Šv. Andriejaus
lietuvių parapijos salėje. Norint įtilp-
ti į šventinį vasario 16-sios – kovo 11-
sios laikotarpį, Philadelphia telkinio
padėkos šv. Mišios už atkurtą Lietu-
vos nepriklausomybę Šv. Andriejaus
parapijoje vyko vasario 21 d.

Vasario 14 dieną turėjęs įvykti
sukakčių minėjimas privalėjo būti ki-
toks – netradiciškas. Laukėme iš Lie-
tuvos atvykstančios primabalerinos
Eglės Špokaitės, jos šokio partnerio
Martyno Rimeikio, iš Boston miesto
pribūnančio Lietuvos 1000-čio sukak-
ties kultūros ambasadoriaus, smuiki-
ninko Martyno Švėgždos von Bekker.
Sniego pūgai siaučiant, į Philadelphia
pribuvo baleto šokėjai Špokaitė ir Ri-
meikis, tačiau jiems buvo lemta būti
ne programos atlikėjais, o tik turis-
tais. Laimingu būdu paskutinę minu-
tę von Bekker į Philadelphia atvyki-
mą pavyko atšaukti. LB apylinkės
valdybos nariai keletą dienų džiaugė-
si su svečiais užmegzta draugyste, jų
nuoširdumu ir paprastumu. Nepai-
sant ypač prastų oro sąlygų, LB val-
dybos nariai svečiams parodė istori-
nes Philadelphia vietas, nuvežė juos į
vos keletą drąsuolių sutraukusias
sekmadienio šv. Mišias Šv. Andriejaus
parapijoje. Mes, vietiniai gyventojai,
kai kurie neturėdami elektros, kant-
riai leidome dienas namuose ir lau-
kėme, kol sniego valytojai teiksis pa-
galiau mus iškasti.

Philadelphia Lietuvių namams
kovo mėnesį esant išnuomotiems
amerikiečių teatro grupei, kovo 21-ją
pusantro šimto lietuvių šv. Mišioms
susibūrė Šv. Andriejaus bažnyčioje.
Bažnyčioje giedojo choras ,,Laisvė”
(vadovė Ilona Babinskienė), kleb.
Petro Burkausko pamokslas lietė

okupacijos metais lietuvių tautos iš-
laikytą ryžtą siekti valstybinės ne-
priklausomybės. Mišioms pasibaigus,
patraukėme į parapijos salę. Čia atsi-
lankiusius su muzikos garsais pasi-
tiko kaimo kapela ,,Varpelis” (vadovė
Lynn Cox), kiekvieno laukė Aldonos
Jakubėnienės virtuvės su talkinin-
kais pagaminti lietuviški pietūs.

Minėjimo programa pradėta JAV
ir Lietuvos himnais. Klebonas kun. P.
Burkauskas sukalbėjo invokaciją, iš-
reiškusią džiaugsmą, kad štai jau 20
metų mūsų tauta džiaugiasi atkurta
valstybine nepriklausomybe. LB apy-
linkės valdybos kopirm. R. Krušins-
kienė pasveikino gausiai susirinku-
sius, nepaisant gamtos siųstų didžių-
jų išbandymų Philadelphia lietuvių
telkiniui. Ji pakvietė Renatą Paške-
vičienę vadovauti minėjimo progra-
mai.

* * *
Pagrindiniu minėjimo kalbėtoju

buvo pakviestas Baltimore mieste,
artumoje gyvenąs visuomenininkas
Juozas Gaila. Prieš daugelį metų jis
gyveno Philadelphia kaimynystėje ir
1973–1975 metais vadovavo JAV LB
Krašto valdybai. Jo ,,Drauge” regu-
liariai spausdinami ,,Apmąstymai iš
Ellicott miestelio” sulaukia plataus
dėmesio. Vienus Gailos komentarai
šokiruoja, kitus intriguoja, o kai ku-
riuos... papiktina. Tačiau visi laukia-
me šeštadieninio ,,Draugo” ir, skubiai
perskaitę skaitytojų laiškus redakci-

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

jai, verčiame puslapį sužinoti, kokia
tema Gaila šią savaitę į skaitytojus
prabils.

J. Gailos minėjime pasakyta kal-
ba savo turiniu buvo apylygiai atsei-
kėta tiems, kuriems segame ,,antra-
bangių” ir ,,trečiabangių” vardus. Sa-
lėje, kaip niekad, vyravo tyla. Gaila
aiškino: Tiesiog neįtikėtina, kad lie-
tuvis tiek gyvenantis Lietuvoje, tiek
išeivijoje, gyveno su iliuzija. Gyven-
damas okupuotoje Lietuvoje jis buvo
susikūręs pasakišką įvaizdį apie gy-

venimą laisvėje ir apskritai apie Va-
karus. O mes, gyvendami išeivijoje,
susikūrėmė savo vaizduotėje Lietuvą
tokią, kokios niekada nebuvo. Mes ar,
teisingiau tariant, mūsų tėvai neno-
rėjo prisiminti, kad mūsų išsvajotoje
Lietuvoje anais laikais būta ir skur-
do, ir korupcijos, ir nusikaltimų, ir
net spaudos cenzūros, organizacijų
uždarinėjimo... Mes kažkaip užmir-
šome, kad viskas pasaulyje keičiasi...
Taigi, keitėsi Amerika, keitėsi pasau-
lis, o mes norėjome matyti Lietuvą at-
gavusią laisvę, tokią, kokia buvo mū-
sų svajonėse arba apie kokią mums

kalbėjo mūsų tėvai.
Gailos teigimu, Atgavusio laisvę

lietuvio nusivylimas buvo dar dides-
nis. Dabar yra aišku, kad jis tikėjosi,
kad tuoj atsiras visos vakarietiškos
gėrybės, jis galės keliauti po visą pa-
saulį, o dirbti tereikės, kaip ir Sovie-
tijoje. Gėrybės tikrai atsirado, nuo jų
lūžta parduotuvėse lentynos, keliauti
po pasaulį leidžiama, bet dirbti jau
reikėjo kitaip, o, be to, ir darbą reikėjo
susirasti. Atgavęs laisvę lietuvis ne-
suprato, kad kasdieninis gyvenimas
laisvėje kartais sunkesnis už gyveni-
mą nelaisvėje. Pasidžiaugęs Lietuvoje
vykstančia pažanga, prekių gausu-
mu, atnaujintu Vilniaus senamiesčiu,
pasigrožėjęs skoningai apsirėdžiu-
siomis moterimis, leidžiamomis kny-
gomis, J. Gaila primena, kad Lietuva
smarkiai lenkia beskurstančią kai-
myninę Baltarusiją arba rusais apgy-
ventą Karaliaučiaus sritį. Galime
džiaugtis lietuvio sugebėjimu per 20
laisvės metų tiek daug pasiekti.

Gaila apgailestauja, kad Deja,
yra ir kita Lietuva, ir kitas lietuvis.
Alkoholis tebenuodija Lietuvą. Lie-
tuvis nesijaučia saugus nei gatvėje,
nei savo bute. Mašinomis važinėja
tartum būtų svieto pabaiga. Juk mir-
tinomis auto avarijomis, savižudy-
bėmis pirmaujame Europoje. Neatsi-
liekame ir nusikaltimais, net apsi-
gyvenę užsieniuose. Lietuvis skun-
džiasi korupcija, kyšininkavimu, bet
sustabdytas policininko už eismo pa-
žeidimą, nesidrovi išsipirkti kyšiu, o
pareigūnas nesidrovi kyšio imti. Ne-
vengia jis dalį algos imti po stalu vo-
keliuose, kad nereikėtų mokėti ,,Sod-
ros” mokesčių, bet dejuoja dėl tėvų
mažų pensijų... Ir taip, kaip lietuvis
Lietuvoje išsitaria, ,,Prie ruso buvo
geriau”, taip ne vienas išeivijoje pa-
dejuoja, kad ne tokios Lietuvos tikė-
jomės. Negalima paneigti, kad ypač
šiandieną nedarbas slegia Lietuvą, ir
lietuvis turi pagrindo dejuoti ir skųs-
tis, bet jis taip pat dejavo prieš kele-
rius metus ir bėgo į užsienius dirbti
sunkiausio, mažiausiai atlyginamo
darbo, kai Lietuvos ekonomika kilo,
kai pasaulio ekonomistai tris Baltijos
kraštus vadino Baltijos tigrais. Pasak
Gailos, pamirštama, kad beveik kas
antras lietuvis važinėja vakarietišku
automobiliu, šeimos nariai mėgaujasi
mobiliais telefonais, sovietiniai lan-
gai daugumoje pakeisti į sandarius
vakarietiškus, avimi vakarietiški ba-
tai. Kartais nežinai, ar pykti, ar juok-
tis, kai girdi lietuvį dejuojant, kad
neturi iš ko atostogauti Ispanijoje ar
kituose šiltuose kraštuose. Tokių
dejonių Gaila, būdamas vaiku, negir-
dėjo karo ir pokario metais, jo tėvams
gyvenant benamiais karo pabėgėlių
stovyklose Vokietijoje.Philadelphia kaimo kapela ,,Varpelis”. Pirmoje eilėje, pirmoji iš dešinės ilgametė vadovė Lynn Cox.

Philadelphia LB kopirmininkas Virgus Volertas, paskaitininkas Juozas Gaila,
LB apylinkės kopirmininkė Roma Krušinskienė ir minėjimo programos vedėja
Renata Paškevičienė.

Vinco Krėvės mokyklos kovedėjos Irina Brusokienė ir dr. Jorūnė Balčiūnienė
priima Lietuvių Fondo paramos čekį iš Fondo atstovės Dalios Jakienės.



J. Gailai skaudu, kad lietuvio de-
javimas prasiveržia pykčiu valdžiai,
nors ta valdžia jo paties išrinkta. Kai
tėvų kalbama su pagieža apie savo tė-
vynę, argi galime tikėtis, kad taip kal-
bančiojo vaikai pamils Lietuvą? Ar
tam lietuviai kentėjo Rusijos kalėji-
muose, sausio 13-ją išėjo prieš oku-
panto tankus, kad atgavę laisvę iš-
keistų išsaugotas savo tautines verty-
bes į pigius vakarietiškus blizgučius?
Kad per 50 metų išsaugotą gimtąją
kalbą užterštų svetimžodžiais, vien
tik dėl to, kad jie pasaulyje populia-
rūs arba norint parodyti savo vaka-
rietiškumą, kad savo krašte radijo
bangas užgožtų anglosaksų muzika, o
televizijos laidas smurtiniai, porno-
grafiniai vaizdai, kad Lietuvoje kles-
tėtų bulvarinė spauda? Lietuva tikrai
laisva, ji niekad nebuvo tokia laisva,
kaip šiandieną. Bet ar Lietuvos žmo-
gus yra laisvas? Juk žmogus yra tik
tada laisvas, kai jis pasitiki savo jė-
gomis, kai jis sugeba atskirti vertybes
nuo šlamšto, kai jis sugeba pats mąs-
tyti ir nepasiduoti minios psichozei,
kai jis atviras sau, kai jis skiria melą
nuo tiesos, pažadus nuo apgaulės, kai
jis žino, kokia kaina atgavo laisvę ir
kam už tai turi būti dėkingas... Deja,
šiandieną daliai lietuvių tikroji
laisvė tebelieka sunkiai suprantama.
Daugelis vis nesupranta, kad jis yra
valstybė, kad koks jis, tokia ir valsty-
bė.

Tikiuosi, kad Gailos kalba bus iš-
spausdinta atskiru straipsniu. Su-
minėjau tik keletą jo teiginių. Kalbą
jis baigė pacituodamas anais laikais
tartus filosofo Juozo Girniaus žo-
džius: Reikia šiuo metu tik vieno: kad
neišblėstų mumyse gimtosios žemės
palikimo skausmas, o liktų visam lai-
kui atvira žaizda. Kol šis skausmas
bus gyvas, tol jis išsaugos ir lietuviš-
ką sąžinę, kuri pati padiktuos, kada
ir ką privalome atlikti. Bet jei šis
skausmas išblės, tai tuo pačiu visa
išblės ir teliks blankūs prisiminimai.
J. Gaila išreiškė viltį, kad Lietuva bus
kiekvieno mūsų mintyse ir svajonėse
lyg tolima, stebuklinga pasaulio jūros
sala.

* * *
Philadelphia LB apylinkės valdy-

ba kasmet skoningai išgraviruotomis
plaketėmis atžymi telkinio veiklai pa-
siaukojančiai tarnaujančius asmenis.
Šiais metais pagerbtos trys moterys,
atstovaujančias trims iš Tėvynės ati-
tekėjusioms ,,bangoms”. Pagerbta
pirmosios emigracijos atžala, kaimo
kapelos ,,Varpelis” ilgametė vadovė
Lynn Cox, ,,Žilvino” tautinių šokių
grupei jau 40 metų vadovaujanti Es-
tera Bendžiūtė-Washofsky ir chorui

,,Laisvė” vadovaujanti naujakurė Ilo-
na Babinskienė.

Dr. Jonas Dunčia pranešė, kad
trys V. Krėvės lituanistinės mokyklos
mokiniai – Julytė Paškevičiūtė, Vytis
Dunčia ir Andrius Dunčia – dalyvavo
Vilniaus vidurinės mokyklos ,,Lietu-
vių namai” paskelbtame mokinių
meninės kūrybos konkurse ,,Tūks-
tantmečio paukštė”. Mokinių daly-
vavimas specialiai atžymėtas atsiųs-
tais specialiais pažymėjimais. Džiau-
giantis mokyklos dalyvavimu atžymė-
ti ir mokiniams talkinę mokytojai –
dr. Jorūnė Balčiūnienė, Irina Bruso-
kienė ir Virgus Volertas. Prasmingi
įteiktų diplomų žodžiai: Tegul skren-
da tūkstantmečio paukštė po pasaulį
kaip vienybės ir stiprybės simbolis,
žadindama mūsų viltis ir tikėjimą,
kad mažais, gražiais darbais mes
stiprinsim savo tėvynę Lietuvą, kad ir
kur būtume, mes visada jon sugrįšim
– vieningi ir meilės vieni kitiems ku-
pini. Nes tėvynė – tai mes patys.

Lietuvių Fondo (LF) atstovė Phi-
ladelphia Dalia Jakienė lituanistinės
mokyklos vadovams įteikė šiems
mokslo metams LF skirtą finansinę
paramą. Dalia rūpinasi ne tik parama
telkinio vienetams, bet yra ir viena iš
uoliausių LF ugdytojų.

Meninę programą atliko V. Krė-
vės lituanistinės mokyklos mokinių
chorelis, vadovaujamas dr. Balčiūnie-
nės. Chorui akompanavo komp. Geor-
ge Akerley. Smagia muzika linksmino
kaimo kapela ,,Varpelis”. Baigėmė
daina ,,Ąžuolai žaliuos”. Pasigedome
,,Žilvino” šokių grupės ir mūsiškio
choro ,,Laisvė”. Savo ruožtu viliamės,
kad atgims prieš pusmetį veiklą pri-
stabdžiusi ,,Aušrinės” šokių grupė.
Philadelphia patirtis rodo, kad JAV
LB Krašto valdyba žymiųjų Lietuvos
meno atstovų kvietimo neturėtų or-
ganizuoti, vyraujant nepalankaus oro
galimybei. Tai pasakius, ne vienas iš-
sakė nuomonę, kad planuojant Vasa-
rio 16, Kovo 11 minėjimus svarbu su-
teikti galimybę vietinėms meno pajė-
goms pasireikšti. Tai leidžia telkinio
lietuviams pasijusti viena šeima.

V. Volerto rūpesčiu Philadelphia
apylinkės lietuviai sulaukė laiško,
kviečiančio minimų tautinių sukak-
čių proga paremti LB veiklą. Iki šiol
paštu ir minėjimo metu gautomis au-
komis yra sutelkta daugiau kaip
6,000 dol. suma. Ir toliau Philadelp-
hia išlieka vienu iš dosniausių tel-
kinių. Išdalintame 2009 metais auko-
jusių sąraše V. Volertas apskaičiavo,
kad aukojusieji 100 dol. lietuvišką
veiklą kasdien parėmė 0.27 dol. su-
ma, o aukojusieji 5 dol., truputį dau-
giau kaip centu į dieną.
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ALGIMANTAS GURECKAS

Su šiuo šūkiu apie 500 Lietuvių
tautinio centro jaunuolių žygiavo Vil-
niuje kovo 11-tąją, švenčiant Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo dvi-
dešimtmetį. Toks šūkis papiktino eu-
ropinių vertybių ir žmogaus teisių gy-
nėjus Lietuvoje. Jį neigiamai įvertino
Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo
instituto direktorius Henrikas Mic-
kevičius, nes, jo nuomone, ,,(...) tai
šūkis, suponuojantis, kad tie žmonės
laiko Lietuvą etninių lietuvių valsty-
be, o visi kiti turbūt – antrarūšiai pi-
liečiai. Jie aiškiai propaguoja etninės,
o ne pilietinės valstybės principą, o
tai šiuolaikiniame pasaulyje tikrai
nepriimtina”. Jo keistas išvadas
,,Drauge” kritiškai ir taikliai įvertino
Romualdas Kriaučiūnas (,,Kas blogai
su ‘Lietuva – lietuviams’?”, 2010 m.
kovo 31 d.).

Lietuvos Respublika yra tauti-
nė valstybė. Lietuvos Taryba 1918 m.
Vasario 16 d. aktu atkūrė Lietuvą ne
kaip luominę bajorų valstybę, kokia ji
buvo prieš jos išdraskymą 1795 me-
tais, bet kaip tautinę lietuvių valsty-
bę. Tokia ji buvo atkurta 1990 m. ko-
vo 11 d., tokia teisiškai ji liko iki šiol.
Jos konstitucijos preambulė sako,
kad konstituciją priėmė Lietuvių
Tauta, tai reiškia, kad valstybės
steigiamoji galia priklauso jai.

Lietuvos valstybė negali būti ki-
tokia. Ji buvo atkurta, kad apsaugotų
lietuvių tautą nuo jai gręsiančių pa-
vojų ir sudarytų jai tinkamas sąlygas
išlikti, gyvuoti ir klestėti. Lietuvių
tauta yra Lietuvos valstybės pagrin-
das, jos raison d’ê tre, jos egzistenci-
jos prasmė, kito pagrindo ji neturi ir
negali turėti. Jei lietuvių tauta išnyk-
tų, Lietuvos valstybė pasidarytų ne-
reikalinga ir netrukus žlugtų. Todėl
bandymai paneigti Lietuvos valsty-
bės tautinį pobūdį ją žaloja ir silpni-
na.

Nuo XIX šimtmečio, kai Euro-
poje kilo tautinių ir demokratinių
valstybių kūrimo banga, demokra-
tinių valstybių tautinis pobūdis už-
tikrinamas tuo, kad valstybėje didelę
daugumą sudaro vienos tautos gy-
ventojai. Vyraujanti tauta remiasi
pastovia tautiečių dauguma, o kitų
tautybių gyventojams pripažįstamos
tautinių mažumų teisės. Kuriant tau-
tines valstybes reikėjo esamų valsty-
bių teritorijas taip pertvarkyti, kad
viename krašte būtų užtikrinta vie-
nos, vyraujančios tautos absoliuti
dauguma. Reikėjo kurti naujas tau-
tines valstybes (kaip Italija, Estija,
Latvija, Slovėnija), atkurti nauju tau-
tiniu pagrindu buvusias (kaip Vo-
kietija, Vengrija, Lietuva), panaikinti
su tautiniu pagrindu nesuderinamas
senas (Abiejų Sicilijų karalystė, Aust-
rijos imperija, Sovietų Sąjunga).
Europos žemėlapis buvo ne kartą
perbraižomas; iširo daugiatautės im-
perijos ir daugumos senų ir naujų
valstybių sienų buvo išvestos pagal
tautinį principą. Daugiausia tai vyko
po karų, bet kartais tautos atsiskyrė
taikiai: taip 1905 metais Norvegija
atsiskyrė nuo Švedijos, 1993 metais
atsiskyrė Čekija ir Slovakija. Euro-
poje netautinėmis valstybėmis liko
Šveicarija, Belgija, Bosnija ir Herce-
govina.

Prieš Lenkijos ir Lietuvos Abiejų
Tautų Respublikos padalijimus Lie-
tuvos Didžioji Kunigaikštystė apėmė
lietuvių ir gudų žemes. Atsikurianti
Lietuva atsisakė gudų žemių, kad at-
statyta valstybė, nors ir daug mažes-
nė, būtų tautinė lietuvių valstybė.
Vasario 16-tos aktas įsakmiai dekla-
ravo atkurtos Lietuvos atskyrimą
,,(...) nuo visų valstybinių ryšių, kurie
yra buvę su kitomis tautomis”. Vasa-
rio 16-tos aktas ir dabar yra Lietuvos
valstybės teisinis pagrindas.

* * *
Tautinėse demokratinėse valsty-

bėse užtikrinamos lygios teisės vi-
siems piliečiams, nepaisant, kokios
tautybės jis ar ji būtų. Bet vis tik kai
kuriose srityse tenka atsižvelgti į tau-
tinius skirtumus. Tautinėms mažu-
moms suteikiamos tam tikros, išskir-
tinės teisės – valstybė arba savivaldy-
bės išlaiko jų tautines mokyklas, fi-
nansiškai remia mažumų kultūrinę
veiklą. Iš kitos pusės, suteikiant pilie-
tybę ar teisę apsigyventi krašte, gali
būti teikiama pirmenybė vyraujan-
čios tautybės asmenims.

Nors vokiečių politikai itin įky-
riai ragina lietuvius, latvius ir estus
atsisakyti savo valstybių tautinio po-
būdžio, Vokietija pati yra vokiečių
tautinė valstybė. Kai žlugo Sovietų
Sąjunga ir atsirado galimybė išvykti į
užsienį, Vokietijos valdžia suteikė tei-
sę Rusijos vokiečiams emigruoti į Vo-
kietiją. Jiems įsikurti buvo teikiama
finansinė parama, įsteigti nemokami
vokiečių kalbos kursai ją užmiršu-
siems, greit suteikta pilietybė. Ir visa
tai tik vokiečių kilmės asmenims. Jei
Sibiro tremtinys lietuvis būtų sugal-
vojęs emigruoti į Vokietiją, jis nebūtų
priimtas.

Visiems žinoma žydų ,,sugrįžimo
teisė”, kai kiekvienas imigrantas žy-
das gauna Izraelio pilietybę vos tik
įkėlęs koją ant Izraelio žemės. Sako-
ma, kad religiniu, ne tautiniu pagrin-
du. Bet tai netiesa, nes pilietybę gau-
na ir žydų kilmės ateistai.

Lietuvos konstitucinis teismas
(KT) yra paskelbęs, Nukelta į 9 psl.

Lietuva – lietuviams

Minėjimo metu šių metų žymenis gavusios už Philadelphia LB apylinkėje veik-
lą (iš k. į d.): šokių grupės ,,Žilvinas” ilgametė vadovė Estera Bendžiūtė-Wa-
shofsky, choro ,,Laisvė” vadovė Ilona Babinskienė ir kaimo kapelos ,,Varpelis”
vadovė Lynn Cox. Antano Krušinsko nuotraukos

Mums, už Lietuvos Res-
publikos ribų gyvenan-
tiems lietuviams, skirtu-
mas tarp tautinės Lietuvos
valstybės ir tautiškai neu-
tralios yra itin svarbus. Juk
tautiškai neutrali Lietuvos
valstybė turėtų nurašyti ir
užmiršti tuos užsienio lie-
tuvius, kurie neturi Lietu-
vos pilietybės ar yra ją
praradę. Išnyktų tautinis
pagrindas ryšiui tarp to-
kios valstybės ir pasaulyje
pasklidusių lietuvių, ji nu-
sisuktų nuo mūsų ir pasi-
darytų mums svetima.
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Prisiek∂ naujas VSD vadovas

Ispanijos policija skelbia D. Kedžio paieškâ

Atkelta iš 1 psl.
R. Šukys tvirtina, kad PSD ne-

bus reikalaujama susimokėti iš tų
žmonių, kurie buvo drausti kitose
Europos Sąjungos valstybėse. Apie
kitus konkrečius atvejus spręs Vy-
riausybės darbo grupė, o galutinius
sprendimus tvirtins Seimas.

Nors sveikatos apsaugos minist-
ras po susitikimo ragino nemanyti,
jog PSD nepriemokos kai kurios vi-
suomenės grupėms bus nurašytos,
tačiau nepaneigė galimybės, jog atė-
jus 2011 m. tinkamai išvykimą dek-
laravę ir Darbo biržoje įsiregistravę
žmonės galėtų būti atleidžiami nuo
susidariusių skolų valstybei.

Liberalų sąjūdžio pirmininkas

Eligijus Masiulis taip pat svarstė,
kad tie, kurie iki 2011 m. sutiks įsi-
traukti į PSD sistemą, nesumokėtas
mokestis būtų nurašomas. Jis taip
pat pabrėžė, kad išsprendus „karš-
tuosius” klausimus reikėtų imtis
nagrinėti visos sistemos netobulu-
mus ir pradėti mąstyti apie papildo-
mą savanorišką sveikatos draudimą.

Prasidėjus pajamų deklaravimui
dalis gyventojų pamatė, kad jie liko
skolingi PSD mokestį, kuris per me-
tus sudaro 864 Lt. Po 72 Lt už PSD
kiekvieną mėnesį reikia sumokėti
tiems gyventojams, kurie niekur ne-
buvo drausti, pavyzdžiui, Darbo bir-
žoje nesiregistravę bedarbiai, savo iš-
vykimo nedeklaravę emigrantai.

Nesumokèt¨ îmokû mokèjimas bus atidètas

Studentai burs užsienio lietuvius

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, balandžio 12 d. (ELTA)
– Priimdama naujai paskirto Valsty-
bės saugumo departamento (VSD)
generalinio direktoriaus Gedimino
Grinos priesaiką prezidentė Dalia
Grybauskaitė pabrėžė, kad jo laukia
ir nelengvas iššūkis, ir sudėtingi už-
daviniai.

,,Ištikimai ginti Lietuvos valsty-
bę ir tarnauti Lietuvos žmonėms – tai
ne tušti priesaikos žodžiai. Tai sun-
kus kelias, kuriuo turėsite eiti ir kur-
ti patikimą bei brandžią tarnybą. Jū-
sų laukia ne visada lengvi ir paprasti
sprendimai”, – sakė šalies vadovė.

Pasak prezidentės, VSD depoli-
tizavimas, naujos departamento veik-
los strategijos kūrimas ir  jos vykdy-
mas, žmogaus teisių ir laisvių nelie-
čiamumo principų laikymasis – tai
pagrindiniai uždaviniai, kurie laukia
naujojo šios struktūros vadovo. 

Šalies vadovė atkreipė dėmesį,
kad, siekiant užtikrinti valstybės ir
jos žmonių interesus, būtina per-
tvarkyti departamento veiklą pagal
prezidentės siūlymu parengtą Žval-
gybos kontrolės ir koordinavimo stip-
rinimo programą ir organizuoti dar-
bą taip, kad už valstybės nacionalinį
ir ekonominį saugumą atsakingi po-
litikai greičiau gautų jų sprendimų
priėmimui būtiną informaciją ir būtų
išvengta galimo piktnaudžiavimo įs-
tatymo suteiktais įgaliojimais.

Nuo 2005 metų Antrojo operaty-
vinių tarnybų departamento (AOTD)
prie Krašto apsaugos ministerijos di-
rektoriaus pavaduotojo žvalgybai pa-

reigas ėjęs G. Grina anksčiau dirbo
Lietuvos Respublikos gynybos atašė
JAV ir Kanadai, studijavo JAV Na-
cionalinio gynybos universiteto In-
formacijos išteklių valdymo koledže
bei stažavosi įvairiose NATO ir už-
sienio valstybių karinėse mokyklose.
Už nepriekaištingą tarnybą ir kari-
nių santykių tarp Lietuvos ir JAV
stiprinimą G. Grina 2005 m. apdo-
vanotas JAV Legiono ordinu, anks-
čiau už pasižymėjimą tarnyboje – Lie-
tuvos kariuomenės ir NATO medaliais. 

VSD be vadovo liko praėjusių
metų pabaigoje, kai iš pareigų atsi-
statydino Povilas Malakauskas.

Vilnius, balandžio 12 d.
(Delfi.lt) – Balandžio 11 d. daugybė
Kolumbijos gyventojų parodė paramą
lietuvių kilmės kandidatui į prezi-
dentus Antanui Mockui, kuris prieš
dvi dienas paskelbė, jog serga Par-
kinsono liga. Apsivilkę žaliais marš-
kinėliais žmonės skandavo jo vardą ir
žingsniavo Bogotos gatvėmis. A. Moc-
kus teigė iš pradžių nenorėjęs viešin-
ti ligos, tačiau sėkmė apklausose pa-

skatino jį prabilti.
Apklausos rodo, kad jis yra ant-

roje vietoje pagal populiarumą tarp
kandidatų į Kolumbijos prezidentus.
58-ių metų buvęs Bogotos meras
Mockus, turintis ekscentriko reputa-
ciją, aplenkė konservatorių vadovą
Noemi Sanin, tačiau žymiai atsilieka
nuo buvusio krašto apsaugos minist-
ro Juan Manuel Santos. Šalies va-
dovo rinkimai vyks gegužės 30 d.

Vilnius, balandžio 12 d. ((Lietu-
viams.com) – Ispanijos policija skel-
bia nužudymais įtariamo lietuvio
Drąsiaus Kedžio paiešką ir prašo vie-
tos gyventojų pagalbos nustatant jo
buvimo vietą. Spėjama, kad D. Kedys
galėtų būti pasislėpęs kokioje nors
Alikantės provincijos pakrantės gy-
venvietėje. 

Nacionalinė policija įtaria, kad
įtariamasis žudikas šiuo metu gali
gyventi kokioje nors Costa Blanca pa-
krantės vietoje ir palaikyti ryšius su tė-
vynainiais, kurie gyvena Costa del Sol. 

Ispanijos dienraštis „El Pais” ra-
šo, kad „už besislapstančių nusikal-
tėlių paiešką atsakingas policijos po-
skyris bendradarbiaudamas su Lietu-
vos struktūromis pradėjo tarptautinę
operaciją, kad surastų D. Kedį, savo

šalyje kaltinamą teisėjo ir savo žmo-
nos sesers nužudymu.” 

„Kedys gali būti pakeitęs išvaiz-
dą. Tai žmogus, kuris gali būti gink-
luotas, ir įtariama, kad jis gali lanky-
tis sporto salėse, kur praktikuojami
koviniai menai”, – rašo dienraštis. 

Anot dienraščio, išduotas tarp-
tautinis Europos suėmimo orderis D.
Kedžio sulaikymui. Anksčiau Kauno
apygardos vyriausiasis prokuroras
Kęstutis Betingis teigė, kad D. Kedys
yra gyvas ir palaiko ryšį su artimai-
siais. 

Praėjusių metų spalio 5 d. Kaune
buvo nužudyti teisėjas Jonas Furma-
navičius ir buvusios D. Kedžio gyve-
nimo draugės sesuo Violeta Naruše-
vičienė. D. Kedys nužudytuosius kal-
tino tvirkinus jo dukrą. 

Vilnius, balandžio 12 d. (ELTA)
– Cambridge įsikūrusio Anglia Rus-
kin universiteto studentų iš Lietuvos
bendruomenė balandžio 12 d. pradėjo
žygį dviračiais ,,Aš + Tu = kmLT” iš
Škotijos per Skandinaviją, Estiją ir
Latviją į Lietuvą.

Keletas studentų ir savanoriškai
prisijungsiančių dviračių mėgėjų pla-
nuoja pakeliui aplankyti Lietuvos
ambasadas ir Lietuvių Bendruome-
nes bei pasiekti šiauriausią Europos
tašką Norvegijoje – Nordkapo iškyšulį.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos ir visų pakeliui esančių amba-
sadų palaikomo žygio tikslas – įrody-
ti, kad ir išeivijoje gyvenantys lietu-
viai gali aktyviai prisidėti prie Lietu-
vos ateities kūrimo investuodami, už-
siimdami labdara, ruošdami pilietiš-
kumą skatinančius projektus ir bal-

suodami rinkimuose.
Anglia Ruskin universiteto stu-

dentai Manvydas Džiaugys ir Marius
Puluikis jau yra parvažiavę dviračiais
iš Londono į Vilnių. Per pernykštį žy-
gį ,,Grįžtam’09” jie numynė 2,500 ki-
lometrų. Šių metų kelionė turėtų
siekti daugiau kaip 8,000 kilometrų.
Studentai tikisi Vilnių pasiekti birže-
lio 10 dieną.

Pakeliui žygeivius lydės vietos
Lietuvių Bendruomenių savanoriai.
Sustojimo vietose kartu su bendruo-
menėmis rengiamose vakaronėse bus
kalbama apie lietuvybės išsaugojimą,
pilietinių ir paramos projektų ruoši-
mą ir vykdymą. Su dviratininkais
kartu keliaus paroda ,,Lietuviai dirba
Lietuvai” apie gimtąja šalimi besirū-
pinančius lietuvius užsienyje.

Bogotos gyventojai par∂m∂ A. Mock¨�

Drąsius Kedys Ispanijos žiniasklaidoje.                     Lietuviams.com nuotr.

Vilnius, balandžio 12 d. (Lietuviams.com) – Trečią Šv. Velykų dieną
Maskvos lietuvius savo apsilankymu pagerbė Kauno arkivyskupas metropoli-
tas Sigitas Tamkevičius. Jis aukojo šv. Mišias Lietuvos ambasados darbuoto-
jams ir lietuvių diasporos tikintiesiems. Jam asistavo Šv. Liudviko parapijos
ganytojas kun. Igoris Kovalevskis, kuris paprastai sekmadieniais veda šv. Mi-
šias lietuvių kalba. Šv. Mišios vyko J. Baltrušaičio namų salėje. Jo eminencija
pasakė gražų pamokslą, pabrėždamas lietuvių vienybės, padėjusios atkurti
valstybingumą, svarbą. Po šv. Mišių tautiečiai su brangiu svečiu nuėjo į po-
kylių salę, kur dainavo lietuviškas dainas ir ilgai nenorėjo skirtis su pamiltu
ganytoju. Arkivyskupas Rusijos sostinėje taip pat aplankė generolo A. Žemai-
čio kapą, susitiko su Maskvos ir visos Rusijos patriarchu Kiril, kitais veikėjais.

Lietuviams.com nuotr.

Gediminas Grina. 
ELTOS nuotr.



Budapeštas, balandžio 12 d.
(BNS) – Vengrijos parlamento rinki-
mus laimėjo buvusio ministro pirmi-
ninko Viktor Orban opozicinė deši-
nioji partija ,,Fidesz”. Pirmajame rin-
kimų rate ji gavo 52,77 proc. balsų.
Valdantieji socialistai surinko tik
19,29 proc. balsų, pranešė Rinkimų
komisija.

Pirmą kartą į parlamentą pateko
dešinioji kraštutinė partija ,,Jobbik”,
už kurią savo balsus atidavė 16,71
proc. rinkėjų. Ši 2003 m. įsteigta par-
tija, kuri yra žinoma savo rasisti-
niais, antisemitiniais ir prieš romus
nukreiptais pasisakymais, per rinki-
mus į Europos Parlamentą 2009 m.
birželį gavo 15 proc. balsų.

Valdantieji socialistai, nors ir už-
ėmė antrą vietą, laikomi didžiaisiais
rinkimų pralaimėtojais. 2006 m. jais
dar pasitikėjo 43,21 proc. rinkėjų.
Netikėtai penkių procentų ribą ge-
rokai viršijo kairioji Aplinkos partija
(LMP), gavusi 7,42 proc. balsų.

Balsavimo teisę šalyje turėjo 8,3

mln. gyventojų. Rinkėjų aktyvumas
siekė 64,29 proc.

Visos apklausos rodė, kad šį
kartą pergalę rinkimuose švęs deši-
nieji. 

Pieštaringai vertinamas V. Orban
daugelį piliečių palenkė į savo pusę
populistiniais pažadais. Jis žadėjo
atgaivinti šalies ekonomiką, sutvar-
kyti sveikatos sistemą ir užtikrinti
viešąjį saugumą. Kad būtų pasiekti
šie tikslai, būtina sumažinti mokes-
čius ir per dešimtmetį sukurti mi-
lijoną naujų darbo vietų.

Gordon Bajnai vadovaujama da-
bartinė mažumos vyriausybė dėl
sunkmečio ėmėsi griežto taupymo ir,
be kita ko, didino mokesčius bei ma-
žino išmokas.

Ar dešinieji gaus konstitucijos
pataisoms priimti būtiną dviejų treč-
dalių balsų daugumą, paaiškės per
antrą balsavimą balandžio 25 d. Tada
bus balsuojama tose apylinkėse, kur
nė vienas kandidatas negavo visiškos
balsų daugumos. 
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ROMA
Italijos šiaurėje nuo bėgių nu-

riedėjus vienam traukiniui, mažiau-
siai 7 žmonės žuvo, dar 25 buvo su-
žeisti, iš jų 5 – sunkiai. Pasak gelbė-
tojų, trijų vagonų traukinys avariją
patyrė dėl žemės nuošliaužos, kuri
nuslinko netoli Merano miesto.

* * *
Piligrimai ir turistai atkeliauja į

Italiją, norėdami pamatyti garsiąją
Turino drobulę. Pirmą kartą per 10
metų vėl rodoma paslaptinga pagel-
tusi drobė, kuri kai kurių krikščionių
įsitikinimu, yra Kristaus įkapių me-
džiaga. Turino drobulės saugotojas ir
Turino arkivyskupas kardinolas
Severino Poletto šio miesto katedroje
laikė šv. Mišias, kuriomis pažymėta
šventos relikvijos rodymo pradžia.

LONDONAS
Londono centrinė policijos valdy-

ba leido musulmonams pareiškiant
protestą sviesti batą. Dabar toks
elgesys bus laikomas ne prievartos ar
smurto veiksmu, bet simboline pro-
testo forma, rašo britų dienraštis
,,Sunday Times”. Musulmonų pasau-
lyje avalynė, ypač jos padas, ritualo
požiūriu, yra nešvarus, primena
laikraštis.

VIENA
Defliacija – vienintelė priemonė,

kuri padėtų Graikijai kovoti su skolų
problemomis, pareiškė Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) vadovas Do-
minique Strauss-Kahn. Vienam
Austrijos žurnalui duotame interviu
TVF vadovas taip pat kalbėjo apie
tai, kaip euro zonos šalys gali iš-
saugoti savo socialinio aprūpinimo
sistemas – čia gali padėti pensijų ma-
žinimas ir pensijinio amžiaus padi-
dinimas.

MADRIDAS
Stiprus žemės drebėjimas įvyko

netoli Ispanijos Granados miesto,
praneša CNN. Tačiau žemės drebėji-
mas įvyko tokiame gylyje, kad mies-
tui neturėjo būti padaryta žalos,
pranešė JAV mokslinė agentūra

„U.S. Geological Survey” (USGS). 6,2
balų stiprumo žemės drebėjimo epi-
centras buvo maždaug 24 km į
pietryčius nuo Granados ir maždaug
370 km į pietus nuo Ispanijos sosti-
nės Madrido. Apie žemės drebėjimo
padarytą žalą arba nukentėjusius
žmones kol kas nepranešama.

BIŠKEKAS
Kirgizijos prezidentas Kurman-

bek Bakijev pasirengęs vesti derybas
su laikinąja vyriausybe. Pasak prezi-
dento, jis atsidūrė tokioje sunkioje
padėtyje susiklosčius aplinkybėms, ir
jeigu laikinoji vyriausybė pakvies jį
vesti derybų, jis pasirengęs vykti į
Biškeką. K. Bakijev pabrėžė, jog jis
nedavė įsakymo šaudyti į žmones. 

MASKVA
Rusijos prezidentas D. Medvedev

perspėjo Izraelį dėl karinio išpuolio
prieš Iraną, teigdamas, kad tai gali
sukelti branduolinį karą ir pasau-
linio masto nelaimę. JAV ir Izraelis
atsisakė atmesti karinių veiksmų
prieš Iraną galimybę, jei diploma-
tinėmis priemonėmis nepavyks iš-
spręsti ginčo dėl Teherano bran-
duolinės programos.  

* * *
Rusija Ukrainai gali suteikti 5–6

mlrd. JAV dolerių paskolą trečiam ir
ketvirtam Chmelnicki atominės elek-
trinės energetiniams blokams sta-
tyti. Apie tai pranešė Rusijos minis-
tras pirmininkas V. Putin po susitiki-
mo su Ukrainos premjeru Nikolaj
Azarov. Tuo tarpu N. Azarov išreiškė
viltį, kad Rusija artimiausiu metu
išspręs klausimą dėl apribojimų tiek-
ti ukrainietiškus vamzdžius Rusijos
rinkai panaikinimo.

* * *
Rusijos prezidentas D. Medvedev

Federalinei mokesčių tarnybai pa-
teikė pažymą apie savo šeimos 2009
m. pajamas ir turtą. Atitinkamos
deklaracijos paskelbtos Kremliaus
internetinėje svetainėje. Remiantis
šiais duomenimis, D. Medvedev nu-
skurdo milijonu rublių (apytikriai
88,000 litų) – praėjusiais metais jis
uždirbo 3,335,281 rublį (apytikriai
290,000 litų), 2008 m. – 4,139,726
rublių (apytikriai 360,000 litų).

Vengrijos parlamento rinkimus
laimèjo konservatyvi opozicija

Pasaulî sukrètè Lenkijos nelaimè
Atkelta iš 1 psl.
Jie visi vyko į Katynės memo-

rialą, kur turėjo vykti tų žudynių 70-
ųjų metinių atminimo iškilmės.

Buvęs Lenkijos vadovas Lech
Walesa kritikavo, kad tiek daug svar-
bių šalies politikų, kariškių ir valsty-
bės pareigūnų skrido vienu lėktuvu.
Lenkijos žiniasklaida gyrė šalies
bendradarbiavimą su Rusija tiriant
lėktuvo nelaimės priežastis. Mano-
ma, kad lėktuvas galėjo sudužti dėl
pilotų klaidos. Jie esą nepaisė Rusijos
oro dispečerių nurodymo dėl tiršto
rūko tūpti Minske. Mėginant ketvir-
tą kartą nutupdyti lėktuvą, šis pa-
lietė medžių viršūnes ir sudužo.

Daugelis dvasininkų per šv. Mi-
šias ir pamaldas prašė nedaryti sku-
botų išvadų dėl nelaimės priežasčių.
Tačiau šis klausimas skamba vis
garsiau. Rusijos prokuratūra atmetė
galimybę, kad lėktuvas buvo tech-
niškai netvarkingas.

Prezidento kanceliarijos atstovas
pranešė, kad L. Kaczynski palaikai
bus palaidoti tik tada, kai į tėvynę
bus pervežti visų lėktuvo nelaimės

aukų kūnai. Visa Lenkija toliau gedi
tragiškai žuvusio savo prezidento.
Daugybė žmonių renkasi prie prezi-
dento rūmų, deda gėles ir degina žva-
kutes. Tūkstančiai žmonių prie pas-
tato traukia ir naktį. Prie užuojautų
knygų nusidriekė ilgos eilės.

Valstybinės gedulo iškilmės vi-
soms nelaimės aukoms pagerbti pla-
nuojamos šeštadienį. Apie savo da-
lyvavimą gedulo iškilmėse jau pa-
skelbė Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev. Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė dalyvaus Lenkijos va-
dovo laidotuvėse. Pirmadienį Lietu-
voje prasidėjo trijų dienų gedulas dėl
Lenkiją ištikusios nelaimės. Gedulas
paskelbtas ir visoje Europos Sąjun-
goje. Daugelyje šalių aukojamos šv.
Mišios už žuvusius. 

Lenkų dienraštis ,,Rzeczpospo-
lita” išspausdino L. Kaczynski kal-
bos, kurią jis buvo pasirengęs sakyti
Katynėje, tekstą. Iš šio teksto aiškė-
ja, jog per gedulingą renginį Katynėje
Lenkijos vadovas ketino pareikalauti,
kad būtų atverti visi dokumentai, su-
siję su sušaudymu Katynėje.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

RUSIJA

Pirmą kartą į parlamentą pateko dešinioji kraštutinė partija. SCANPIX nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
II ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS

DETROIT, MI

ŽĖRINTIS GAILESTINGUMAS
PER ATVELYKĮ

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad
Atvelykio sekmadienis į mus meta
akibrokšto akmenėlį. Kodėl Bažnyčia
parinko tokią Evangelijos vietą, kuri
byloja apie Kristaus mokinių širdyse
esančią sumaištį ir baimę? Juk Ve-
lykų šventę šventėme prieš savaitę ir
jau tada džiaugsmas, kad Viešpats
tikrai prisikėlė, visiškai išsklaidė
visus mūsų dvejonių rūkus.

Evangelijoje rašoma apie Jėzaus
mokinius, kurie dėl fariziejų baimės
viename kambaryje buvo susigūžę į
krūvą (Jn 20, 19). Juos ne tik kaustė
baimės ledai, bet jie pelnytai buvo
verti Mokytojo priekaištų dėl to, kad
pernelyg mažai stengėsi „tikėti tuo,
ką yra skelbę pranašai!” (Lk 24, 25).

Ar nebūna taip, kad kartais mes
patys panašėjame į tuos buvusius
bailius apaštalus ir kartu stebimės jų
nevykusia reakcija jiems pasirodžiu-
sio Jėzaus atžvilgiu? Maža to, argi
savo aplinkoje nepastebime krikščio-
nių, kurie dėl įvairių kompromisų su
savo sąžine praranda vidinę ramybę
ir juos kartais pradeda kamuoti atei-
ties nežinomybės baimė, neretai su-
kelianti nervų ligas, ypač depresiją?
Argi našta, atsiradusi dėl kai kurių jų
gyvenimą demoralizuojančių proble-
mų, nėra jų pačių dvasinio gyvenimo
aplaidumo priežastis?

Jei į šiuos klausimus atsakėme
žodeliu „taip”, galime sakyti, kad
Bažnyčia tikrai nesuklydo pateik-
dama Evangelijos vaizdelį apie suglu-
musius pirmuosius Kristaus sekėjus.
Ji ir mūsų laikais atverdama savo
meilės kupiną Širdį trokšta, kad jos
nariai, kurių nemaža dalis dėl tam
tikrų nepateisinamų priežasčių vė-
luoja savo viduje nusityrinti, dvasia
atsinaujinti ir su Prisikėlusiuoju su-
sivienyti, padarytų tvirtą sprendimą:
pasinaudotų jiems suteikta galimybe
velykinę išpažintį ir Komuniją pri-
imti iki Petrinių šventės. Beje, nors
Velykų laiku Sakramentų priėmimas
(bent kartą per metus) tikinčiuosius
priartina prie Dievo Sūnaus, tačiau
Katalikų katekizmas labai pataria
tikintiesiems (pasirengus Sutaiki-
nimo sakramentu) priiminėti šven-
tąją Eucharistiją sekmadieniais ir per
šventes arba dar dažniau, net kas-
dien.

Tačiau kaip džiugu žvelgti į ne-
įtikėtinai greitai besikeičiančius
apaštalus, kai Jėzus juos pasveikino
ramybės palinkėjimu ir parodė jiems
savo žaizdų randus.  Jie atpažino Jį ir
tada džiaugsmo banga vos nepartren-
kė jų ant žemės. Kaip jie galėjo ne-
džiūgauti, jei į tą jų širdžių sielvartą
atėjo pats Nemirtingasis ir savo pa-
sirodymu, buvimu, artumu, žodžiais
ir meile visiškai išgydė tuos, kurie
Dievo plane buvo nuo amžių numa-
tyti tapti centrinėmis visuotinės
Bažnyčios mokymo ir liudijimo figū-
romis.

Tad reikėjo apaštalams patirti
baimės ir nevilties būsenas, kad pa-
laidoję Jėzų ir paskui Jį išvydę gyvą
suvoktų, kas būtų įvykę, jei Jo kapo
angą dengiantis akmuo būtų ne-
nublokštas šalin. Jei nebūtų buvę Jo
Prisikėlimo, nebūtų gyvenimo, nebū-
tų mūsų, nebūtų nieko, kas įprasmi-
na nebūtį ir iš jos vardais šaukia į
buvimą.

Su palengvėjimu atsidūstame:
dabar yra viskas kitaip. Nepajudi-
namai tikime, kad Jėzus amžinai gy-
vas. Jis parvertė mirtį ant menčių,
Jis išrovė nuodėmės geluonį, Jis su-
griovė šėtono tvirtoves. Jis mus, anot
vieno išminčiaus, kasdien moko pra-
nokti save pačius: „Įžvelgti drugelį –
vikšre, erelį – kiaušinyje, šventąjį –
egoistiškame žmoguje.”

Perfrazuojant vieną Velykų spar-
nuotą sveikinimą, mums duota ne-
pakartojama ir vienintelė galimybė –
su Prisikėlusiuoju į ateitį žvelgti tik-
tai viltingai: kas nematoma akiai, ta-
po regima širdžiai, kas nesuprantama
protui, tapo aišku sielai. Ko nepajėgia
apglėbti rankos, apglėbia mintys, ir
ko nepasiekia kojos, pasieks svajo-
nės.

Kasmet Atvelykis sutampa su
Dievo Gailestingumo sekmadieniu.
Kartą Jėzus šv. Faustinai Kovalskai
maldos metu kalbėjo apie šią Gai-
lestingumo šventę, per kurią „kuni-
gai turi kalbėti apie šį didžiulį ir
neišsemiamą mano gailestingumą”.

Viešpatie, Jėzau, Tavo dieviško
gailestingumo slėpiningą pilnatvę
išreiškia du žodžiai: (...) „Aš Esu!”
(Jn 8, 58). Tu jau amžinai buvai, kai
mes nors Tavo Širdyje buvome, bet
pasaulyje mūsų dar nė kvapo nebuvo.
Tačiau, Viešpatie, kai laikų tėkmėje
nusprendei su mumis pasidalinti sa-
vuoju Buvimu, iš anksto žinojai, kas
ir kaip Tavęs atsižadės, Tave išduos,
pasmerks ir nukryžiuos...

Vis dėlto Tavo gailestingoji meilė
pasirodė daugybę kartų didesnė už
Tavąjį teisingumą, nes Tu, Dievo Sū-
nau, nors žinai, kad iki pat pasaulio
pabaigos bus tokių, kurie savo kal-
tėmis vis iš naujo bandys Tave kry-
žiuoti, tačiau blogio ir gėrio jėgų pu-
siausvyra bus išlaikyta, nes Tavo gai-
lestingumo vandenys nepaliaus vis
lietis ant tų žmonių, kurie mels Šven-
tosios Dvasios palaiminimų, įveiks
visus išbandymus ir išliks Tau ištiki-
mi. Jų gyvenimo ištikimybės sektinas
pavyzdys ilgainiui taps išsigelbėjimo
lieptu tiems, kurie kol kas dar nesu-
vokia savo atsakomybės dėl negrįžta-
mai prabėgančių dienų.

Prisikėlusiojo Gailestingumui
visada teskamba „Aleliuja!”, nes jis
išties yra pajėgus pakeisti net nuo Jo
nusigręžusiųjų likimą.

Bernardinai.lt

Arkivysk. SIGITAS TAMKEVIÇIUS
Kun. VYTENIS VAŠKELIS

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja; 
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Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”!
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REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Prisikėlimo rytas –
Pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdis
Tyram džiaugsmui,
Trims gražiems žodžiams –
Tikėjimui, Vilčiai ir Meilei.
Aleliuja! Kristus kėlės!

Po ilgos žiemos ir Mišių atnaša-
vimo koplyčioje Velykų sekmadienį,
balandžio 4 d., Prisikėlimo šv. Mišios
buvo celebruojamos Šv. Antano baž-
nyčioje, Detroit, MI. Mišias aukojo ir
tam skirtą pamokslą pasakė adminis-
tratorius kun. Gintaras Antanas Jo-
nikas. Jis pasveikino Šv. Antano
parapijiečius ir svečius ir prisipažino,
kad šios Velykos jam yra pirmosios
šioje šventovėje ir Michigan valstijo-
je. Jis pasidžiaugė savo parapijiečiais
ir jų visų nuoširdumu. Yra nustebin-
tas žmonių pasišventimu ir ryžtingu-
mu, kad ši Šv. Antano paprapija dar
gyvuoja. Parapiją lankė caro laikų
emigrantai iš Lietuvos. Jiems iške-
liavus anapus, jų vaikai su meile
širdyse ir malda lūpose išlaiko šią
parapijėlę. O kaip bus su kita karta –
tegyvuoja Šv. Antano parapija! Kun.
Jonikas padėkojo visiems dalyva-
vusiems ir prisidėjusiems prie šių
trijų dienų  Šventosios savaitės apei-
gų. Prisiminė savo jaunų dienų šv.
Velykų šventes Tauragėje, kai žmo-
nės į šventoves keliavo atskirais ke-
liais – liuteronų bažnyčią, viena kelio
puse, o kita puse keliavo katalikų
tikybos žmonės. Pabaigoje palinkėjo
visiems dalyviams gražių, šviesių ir
dvasios pilnų šv.  Velykų!

Ypač pakiliai skambėjo „Links-
ma diena mums nušvito”, net Zitos
Skučienės čia pat suorganizuoto cho-
relio ir maldininkų balsai kilo į dan-
gų. Vyko procesija aplink bažnyčią,
kurioje dalyvavo aukų rinkėjai, visa
Strakšių šeima ir jų mažieji pasi-

puošę vaikučiai. Skaitinius skaitė
Antanas Strakšys.

Po Mišių parapijiečiai ir svečiai
susirinko parapijos šventiškai išpuoš-
toje salėje. Velykas švęsti visuomet
smagu, net jei ne namuose, net jei ne
su artimais žmonėmis. Šv. Antano pa-
rapija visuomet laukia savo svečių. O
Antaninėje visuomet smagu, links-
ma, visada galima susirasti draugų ir
bendraminčių. Tad ir šiemet Velykos
Antaninėje buvo smagios. Parapijos
moterys paruošė daug gardžių patie-
kalų, pyragų, tortų ir margučių. Buvo
gražūs suneštiniai priešpiečiai. Kun.
Jonikas palaimino dalyvius ir vaišes.
Pasveikino mūsų Petrą Pagojų, kuris
neseniai, apsuptas parapijiečių, drau-
gų ir giminių, atšventė savo garbin-
gąjį šimtmetį. Kun. Jonikas parapijos
vardu įteikė jubiliatui medinę kabyk-
lą, ant kurios galės pakabinti parapi-
jos ir šeimos dovanotas progines
juostas. Dar kartą sveikiname mūsų
jubiliatą ir linkime jam gražių, sveikų
ir ilgų metų! Kad tik mes visi galėtu-
mėme išmokti gyventi taip, kaip jis!

Kun. Jonikas ir dalyviai džiaugs-
mingai pasveikino vieni kitus, daužė
margučius ir vaišinosi skaniais  Vely-
kų valgiais. Nuotaika pakili, šeimy-
niška. Buvo linksma ir smagu paben-
drauti su parapijiečiais, draugais ir
seniai matytais bičiuliais, pora valan-
dų labai nepastebimai, greitai prabė-
go. Mūsų gerbiamas kunigas kiekvie-
ną dalyvį pasveikino, paspaudė ran-
ką, pasikalbėjo ir pasidalijo gerais,
gražiais žodžiais. Jautėmės, kad esa-
me ypatingi žmonės. Atsisveikinę,
vieni pietų ėjo į svečius, kiti – namo
toliau švęsti Velykų. Visi dėkojame
mūsų mielam ir gerbiamam adminis-
tratoriui kun. Jonikui už jo nuošir-
dumą, rūpestį ir progą pajusti tar-
pusavio ryšį ir parapijos dvasią. Kol
dar ši parapijėlė gyvuoja, lai Velykos
būna graži, reikšminga šeimyninė
tradicija!

Šv. Velykos Šv. Antano
parapijoje

Parapijiečiai Vida Kincienė ir Vacys Slušnys sudaužė kun. Joniko margutį.
Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ

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

www.draugas.org

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

„Įrodymai”, beje, labai solidūs:
penkios apsakymų ir novelių knygos,
šeši romanai, apybraižos, penkiolika
dramų.

*
Laivas Manne Marlin, kuriuo V.

Alantas su žmona ir mažu sūneliu
plaukė per Atlantą, New Yorko kran-
tinę pasiekė 1949 m. liepos 18 d. rytą.
Pilant lietui pusę devynių išlipo į
krantą. Tarp pasitinkančių atvyku-
sius buvo nemažai pažįstamų.

Amerikos krantus jie pasiekė dar
šeštadienį, tačiau, kadangi į uostą
įplaukė tik septynioliktą valandą, t. y.
baigiantis darbo dienai, išlaipinimą
atidėjo ir jis nusitęsė iki pirmadienio.
Todėl buvo daug laiko nuo laivo ste-
bėti aplink vykstantį gyvenimą –
nenutrūkstamą automobilių srautą
pakrantėje, fabrikus, tiltus, pastatus,
didžiulio uosto judėjimą. Uoste V.
Alantas pajuto milžiniško krašto
arterijų plazdėjimą.

Pasisvečiuoti pakvietė bendražy-
gis iš kovų dėl Lietuvos nepriklau-
somybės laikų J. Tysliava. Su juo
Vytautas nesimatė apie dvylika metų,
nuo tų dienų, kai užatlantėje lankėsi
su Lietuvos krepšininkais. Kadangi J.
Tysliava gyveno pačiame New Yorke,
V. Alantas nedelsdamas išėjo pasi-
vaikščioti į miestą. Penkerius metus
pragyvenus tamsioje, sugriautoje,
suubagėjusioje Europoje, naktinis
New Yorko vaizdas pasirodė pritren-
kiantis. Miesto didžiosios gatvės
skendo ryškių, akis rėžiančių spalvų
jūroje. Parduotuvių vitrinos lūžo nuo
įvairiausių gėrybių. Europiečio akims
neįprasti ištaigūs dangoraižiai vertė
žvelgti aukštyn, įsižiūrėti į nakties
tamsoje pradingstančias jų viršūnes.

Tą naktį V. Alantas buvo įsiti-
kinęs, jog šis miestas simbolizuoja
išdidų, turtais pertekusį, savo galybę
jaučiantį kraštą.

Pas Tysliavas viešėjo savaitę.
Poetas ne tik pasitiko atvykus,

sušildė, leido pajusti tikrų namų
šilumą, bet ir buvo tas žmogus, kuris
pirmasis pasiūlė V. Alantui darbą. Ir
ne bet kokį, o tą, kurį geriausiai
moka – darbą Vienybės laikraščio
redakcijoje. Tačiau V. Alantui atrodė,
kad jis pasielgs labai negarbingai, jei
nenuvyks į Detroitą – juk tie geri
nepažįstami žmonės jiems tiek daug
padėjo – siuntė siuntinius, laukė. O,
kad būtų žinojęs, kokią klaidą daro!

Ketvirtadienio rytą, liepos dvi-
dešimt pirmąją V. Alantas atvyko į
Detroitą – miestą, kuriame prabėgs
visas likęs jo gyvenimas. Stotyje pa-
sitiko Antanas Kudžys, kurį savo už-
rašuose ne sykį pavadino geradariu.

Tiesa, teko kiek nusivilti, nes
nebuvo tęsėtas pažadas dėl atskiro
butuko. Kol kas jiems pasiūlė tik vie-
ną kambarį antrajame dviejų aukštų
nuosavame name. Kaip ilgai jie čia
galės pasilikti, taip pat dar nežinia.

Turi V. Alantas ir dar vieną rū-
pestį. Dar gyvenant pabėgėlių stovyk-
loje Vokietijoje supūliavo kairioji
ausis. Plaukiant laivu teko pastoviai
vaikščioti į ambulatoriją, tačiau tas
gydymas nieko negelbėjo – daktaras
buvo kitos srities specialistas. Ausų
skausmas labai nemalonus, bet svar-

biausia kitkas – kad tas susirgimas
nesibaigtų apkurtimu.

Ilsintis po kelionės ir vaišinantis
šeimininko, kuris yra saliūnininkas,
gėrimais, ramiai besišnekučiuojant V.
Alanto galvoje vis nerimsta mintys:
kaip ilgai čia galima bus užtrukti, ar
padės šis žmogus susirasti darbą ir
butą. Susirašinėjo su A. Kudžiu tre-
jus metus, iš jo gavo ne vieną siun-
tinį, taip pat raginimą atvykti be
jokių daiktų bei patikinimą, kad
viskuo aprūpinsiąs, surasiąs ir darbą,
nes turįs daug pažįstamų. Atsidūrus
tokioje situacijoje, kiekvienas kažin
ko prisigalvotų.

Tos labai malonios vaišės tęsėsi
tik tris dienas. Ketvirtąją liepė eiti
ieškoti darbo. Į tokią kelionę išsi-
ruošė vienas pats, nes Irena dirbti
dar negalėjo – sūnui buvo tik penkeri.
Dėdė Antanas (taip Alantai vadino
savo geradarį) palydėjo Vytautą iki
autobuso, kuris nuvežė tiesiai į Fordo
fabrikus. 

*
Praėjus daugeliui metų, I. Alan-

tienė taip prisiminė tas dienas: „Det-
roite52 mes apsistojome ir gyvenome
septynis mėnesius pas Oną ir Antaną
Kudžius. Susirašinėjimas prasidėjo,
kai poetė Marija Sims (didelė tau-
tininkų veikėja) prikalbėjo juos, kad
mums padėtų. Kitaip negalėjom at-
važiuoti į Ameriką – reikėjo turėti
darbo ir apsigyvenimo garantijas iš
amerikonų. 

Amerikos lietuviai buvo labai su-
siorganizavę ir, jei kas neturėjo gimi-
nių, surasdavo vietinių lietuvių, ku-
rie sutikdavo tai padaryti. 

Kai atplaukėm į New Yorką, ka-
talikų organizacija mums išdalino po
septynis dolerius ir bilietą traukiniui
į Detroitą. Žinoma, kai V. Alantas
pradėjo dirbti, mes tą skolą tuojau
grąžinome. 

O. Kudžienė, praėjus trims die-
noms, pasakė Vytautui: ‘Eik dirbti.’.
Ona buvo labai godi, o Antanas –
nuostabus žmogus, slapta nuo žmo-
nos mums daug padėjo. Bet Ameri-
koje net ir tuo metu jau viešpatavo
moterys. 

Taip, kvietimą į Ameriką staiga
gavom iš J. Tysliavos. Iki tol jis nieko
apie tai neminėjo, tik staiga atsiuntė,
ir mes su jo dokumentais išvažia-
vome. O Kudžių dokumentai atėjo
šiek tiek vėliau. Kodėl vis dėlto
nepasinaudojom J. Tysliavos pasiūly-
mu V. Alantui pasilikti New Yorke ir
dirbti Vienybės redakcijoje? Tuomet
atrodė, kad kitaip pasielgti negalime,
nes Kudžiai mumis rūpinosi, siuntė
siuntinius.”

*
Fordo fabrike V. Alantas pradėjo

dirbti 1949 m. rugpjūčio 1 d. Papras-
tu darbininku. 

Taip prasidėjo „kryžiaus keliai”,
kuriuos vėliau aprašė romane Amži-
nasis lietuvis.

*
Kodėl vis tik V. Alantui teko juo-

dadarbio dalia?
– Alantas, kaip ir daugelis atva-

žiavusių lietuvių, dirbo tokį darbą,
kokį gavo, – pasakojo I. Alantienė.

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 8

Atkelta iš 5 psl. kad reglamentuo-
jant Lietuvos pilietybės atkūrimą
mą buvę piliečiai ir jų palikuonys ne-
gali būti skirstomi pagal tautybę. Tai
klaidingas ir kenksmingas sprendi-
mas. Atrodo, jog KT, reikalaudamas
absoliutaus tautinio neutralumo, bu-
vo paveiktas Briuselio eurokratų
priešiškumo tautinėms valstybėms,
nors Europos Sąjungos pagrindinės
sutartys ir teisiniai aktai tokiu nusis-
tatymu nesiremia ir jo nereikalauja.
Klaida nekritiškai priimti eurokratų
idėjas ir jomis vadovautis, nes jie, ne-
rinkti Europos Sąjungos valdininkai,
neturi galios kurti Sąjungai priklau-
sančioms valstybėms privalomą teisę.
Taip pat neverta sekti tais, kurie
giedrą dieną vaikšto po Vilnių skėčius
išskleidę, nes Briuselyje lyja...

Lietuvos konstitucija sako, kad
,,(...) Kiekvienas lietuvis gali apsigy-
venti Lietuvoje.” (32 str.). Taigi – lie-
tuvis. Nei lenkas, nei rusas, nei čečė-
nas tokios teisės neturi. Ji gali būti

jiems suteikta, bet jie negali jos išsi-
reikalauti. 

Todėl KT klysta teigdamas, kad
reglamentuojant asmenų, kurie iki
okupacijų buvo Lietuvos piliečiai, pi-
lietybės atkūrimą, šie asmenys negali
būti skirstomi pagal jų tautybę. Kaip
rodo konstitucijos preambulė ir 32
straipsnis, Lietuvos konstitucija nėra
tautiškai neutrali. 

Mums, už Lietuvos Respublikos
ribų gyvenantiems lietuviams, skir-
tumas tarp tautinės Lietuvos valsty-
bės ir tautiškai neutralios yra itin
svarbus. Juk tautiškai neutrali Lie-
tuvos valstybė turėtų nurašyti ir už-
miršti tuos užsienio lietuvius, kurie
neturi Lietuvos pilietybės ar yra ją
praradę. Išnyktų tautinis pagrindas
ryšiui tarp tokios valstybės ir pa-
saulyje pasklidusių lietuvių, ji nusi-
suktų nuo mūsų ir pasidarytų mums
svetima. 

Lietuva – lietuviams

First Rate Real Estate, Aušra Padalino, Chicago, IL, parėmė
„Draugą” 50 dol. auka. Labai ačiū.

Vida ir Vytenis Šilas, gyvenantys Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Patricia Nelia Paulauskas, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo
„Draugui” dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą.

Marija R. Grabauskas, gyvenanti Naperville, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 70 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir remiate.

Z. S. Korius, iš  Santa Monica,  CA, užsiprenumeravo „Draugą”
metams ir kartu paaukojo laikraščio leidybai 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

52 I. Alantienės atsakymai į knygos autoriaus klausimus, užrašyti 2008 m. rugsėjo
8 d. Rochesteryje (JAV).
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Tarptautinis muzikos festivalis
„Sugrįžimai” vėl Lietuvoje 

EDVARDAS ŠULAITIS

Kolega žurnalistas ir muzikolo-
gas Vaclovas Juodpusis atsiuntė
lan k s tinuką, kurį pavartę sužino-
jome, kad kovo 24 d. Šiaulių didžiojo-
je „Saulės” koncertų salėje prasidėjo
jau dvyliktasis „Sugrįžimų” festiva -
lis, kuriame dalyvauja šiuo metu už -
sienyje gy ve nantys lietuviai muzikai
ir jiems talkinantys vietiniai bei sve-
timtaučiai kolegos. 

Vykusiuose 11 festivalių sureng-
ta beveik 200 koncertų, juose dalyva-
vo 350 atlikėjų iš 26 šalių, esančių 3
kontinentuose – Europos, Amerikos
ir Azijos. Su jais buvo atvykę 49
užsieniečiai, kurie kartu su Lietuvos
muzikais atliko net 45 Lietuvos kom-
pozitorių kūrinius. Koncertuose daly-
vavo Lietuvos valstybinis simfoninis,
Lietuvos kamerinis, Darmštato fil-
harmonijos  (Vokietija) simfoninis or -
kestras, valstybinis choras „Polifo ni -
ja”, kiti meniniai kolektyvai, solistai. 

Šiame leidinyje gausu sveikinimų
(lietuvių ir anglų kalbomis). Juos  pa -
skelbė LR kultūros ministras Remi -
gijus Vilkaitis, LR užsienio reikalų
mi nistras Audronius Ažubalis, Vil -
niaus miesto savivaldybės meras Vi -
lius Navickas, Pasaulio Lietuvių Ben -

d ruomenės (PLB) atstovė Lietuvoje
Vi da Bandis, Lietuvos muzikos ir
teat ro akademijos rektorius prof.
Eduardas Gabnys bei kiti.

PLB atstovės Lietuvoje Vida
Ban dis sveikinime teigia: ,,Šis festi -
va lis ypatingas, nes stiprina tarpu sa -
vio saitus, skatina neprarasti ryšio su
Tėvyne. Sugrąžindamas į gimtinę ta -
len tingiausius mūsų muzikus, festi-
valis suteikia mums galimybę ne tik
gėrėtis nuostabiais kūriniais, bet  ir
pasidžiaugti mūsų menininkų gebėji-
mais ir pasiekimais.”

Lankstinuke pateiktos at likėjų
bio grafijos (lietuvių bei anglų kal -
bomis), jų nuotraukos, nurodytos
renginių da tos, vietos ir programos. 

Šiais metais aukščiau nurodytoje
salėje pirmoji koncertavo smuiki nin -
kė Dalia Stulgytė-Schmalenberg (Vo -
kietija). Paskutinis koncertas rengia-
mas gegužės 15 d. Kauno filharmoni-
joje. Jame dalyvaus Lietuvoje gyve -
nantys atlikėjai – solistai Deividas
Staponkus, Raimundas Baranauskas.
Jiems akompanuos pianistė Aušra
Mo tuzienė. 

Koncertuos ir Amerikos gyve -
nan tys  meni ninkai. Balandžio 15 d.
Taikomosios dailės muziejuje išgirsi -
me fortepijono muzikos specialistę
Frances Covalesky – P. Kava liaus kai -
tę. Gegužės 9 d. Vilniaus arkikatedro-
je bazilikoje kartu su solistu Liudu
Norvaišu pasirodys vargonininkas
Virginijus Barkauskas. 

Festivalio metu balandžio 21 d.
Stasio Vainiūno namuose vyks poeto
Kazio Bradūno kūrybos vakaras. Prog  -
ramoje dalyvaus aktorė Gražina Ur -
bonaitė, dainininkė Aušra Liut kutė,
pianistė Birutė Asevičiūtė. Va ka rą
pa rengė ir jį ves muzikologas Vac -
lovas Juodpusis, kurio kasmet spaus-
dinami „Muzikos kalendoriai” džiu -
gi na muzikos mylėtojus. Reikia pa sa -
kyti, kad šis muzikologas anks čiau
per Lietuvos radiją vesdavo progra-
mas apie išeivijoje gyvenančius lie -
tuvius muzikus. 

Balandžio 29 d. Vilniaus paveiks -
lų galerijoje bus surengtas pokalbis
prie apskrito stalo. Tema „Lietuvos
Ne priklausomybė – atverti vartai į pa  -
saulį. Pozityvios ir negatyvios iš da -
vos”. Festivalio pagrindinis rengėjas
– Lietuvos muzikų rėmimo fondas.

Festivalio lankstinuko viršelis

Lietuvos Dukterų draugijos
Verbų sekmadienis

NIJOLÈ NAUSÈDIENÈ

Kaip ir buvo skelbta spaudoje,
Lie tuvos Dukterų draugijos (LDD)
valdybos narės, besistengdamos at -
gai vinti seną Draugijos tradiciją, Ver -
bų sekmadienį Lemont, IL suruošė
tor tų, pyragų išpardavimą. 

Renginio metu galima buvo nu -
sipirkti ir kitokių  gėrybių švenčių
sta lui. Aktyvios narės ir net rėmėjai
(Lilija Kizlaitienė, Irena Putrienė, E.
Kaminskas ir Gražina Kazėnienė)
prigamino gardžių naminių sūrių.
Šil tus ir dar garuojančius kugelius,
kuriuos kaip mat dar ryte išpirko, at -
ne šė G. Kazėnienė. Akį vėrė nepap -
rastai meniški Rūtos Daukienės mar-
gučiai, kuriuos ji paaukojo Dukte -
rims. Vida Kosmonienė iškepė labai
didelį riešutinį tortą. Nors tortų buvo
ir daugiau, Vidos tortas buvo ypatin-
gas. Stalai buvo nukrauti įvairiais py -
ragais, saldumynais ir pyragaičiais.
,,Kunigaikščių užeiga” paaukojo net
du šakočius. 

Juoką sukėlė Zita Širkienė, ryte
at nešusi iškeptą skanų pyragą, ir jos
vyras Julius Širka, atėjęs iš paskos ir
nupirkęs tą pyragą. Visi saldumynai,
visos gėrybės buvo iškeptos sumanių
šeimininkių, paaukotos tolimesnei
Draugijos veiklai. LDD reiškia nuo -
šir džią padėką visoms joms. 

Prekyba prasidėjo jau nuo ank s -
ty vo ryto, tad jau po 11 val. r. šv. Mi -
šių mažai kas buvo likę. Per klaidą
paskelbiau spaudoje, kad prekiauti
pradėsime tik po 11 val. r. Mišių, nors
iš tikrųjų prekyba prasidėjo jau 9 val.
ryto. Atsiprašau visų dėl šios klaidos.

Išpardavimo metu Draugijos na -

rės galėjo susimokėti savo metinį na -
rystės mokestį, kuris yra tik 10 dol.
metams. Raginame ir kitas nares, dar
nesusimokėjusias, pasiųsti savo na-
rystės mokestį Dangirai Budrienei.
Ki tos narės Roma Balčiūnienė, Ligija
Liepinaitienė ir Stasė Brazdžiūnienė
pirmininkei Irenai Giedraitienei įtei -
kė aukas. Viena iš jų prasitarė, kad
kas žino, gal netrukus ir jai pačiai
bus reikalinga Draugijos pagalba.
Nie kas nesame užtikrinti dėl savo
ateities ir niekada nežinome, kas mū -
sų laukia rytoj. 

LDD su nuoširdžiausiu dėkingu-
mu priima bet kokią auką, draugišką
paramą, nes be visuomenės dėmesio,
be dosnių aukotojų ir mūsų veikla su -
mažėtų ir negalėtume švelninti lietu-
vių vargo.  Draugija nepolitikuoja, tik
padeda vargstančiam lietuviui, nes-
varbu, kur jis begyventų – Lietuvoje
ar  Amerikoje. Mes turime siaurą tik-
slą – mažinti lietuvišką vargą, koks
jis bebūtų. Jei vargsta lietuvis, jam
padėsime.

Visa LDD valdyba džiaugiasi pa-
sisekusiu išpardavimu. Ir ateityje to-
kius ruošime, tik dar platesniu mas-
tu; šis buvo valdybos pirmas bandy-
mas. Planuojame ir daugiau veikti,
nes mūsų lėšos senka, o pagalbos pra -
šymų sulaukiame vis daugiau. Nesi-
jauti gerai, kai negali ištiesti rankos,
o juk mūsų organizacijos kūrimosi
tikslas ir buvo – plėtoti gėrį, eiti Die-
vo nurodytais keliais, atjausti į bėdą
pakliuvusį vargšą žmogų. Tikime,
kad ir toliau galėsime eiti šiuo gėrio
keliu, o visų geraširdžių žmonių dėka
plačiai tam atidarysime savas šir-
dis.

Dalis LDD valdybos narių (iš k.): N. Nausėdienė, L. Kizlaitienė, M. Lau rai tienė,
D. Budrienė, A. Rukuižienė, G. Kazėnienė ir I. Grigaitienė (pirmininkė).

LDD valdybos archyvo nuotr.

Pianistė dr. Frances Covalesky, kuri dalyvauja ,,Sugrįžimuose” pažįstama ir
čikagiečiams. Prieš porą metų ji koncertavo ,,Draugo” metinėje vakarienėje ir
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre. Nuotraukoje: F. Covalesky
(Pranutė Kavaliauskaitė) su savo tėvu Bernard Covalesky po koncerto Lemont.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Verbų sekmadienį po lietuviškų
šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje Ci-
cero lietuviai rinkosi į kavutės kam-
barį pabendravimui. 

Susitikimo metu daug dėmesio
skirta ruošiamam dva sios vado kun.
dr. K. Trimako 50 metų kunigystės
minėjimui-pobūviui, kuris rengiamas
birželio 20 d. Šv. Antano parapijos
didžiojoje salėje, Cicero.

Apie tai platesnį pranešimą pa -
darė rengimo ko miteto pirmininkė
Ma rija Remienė, supažindinusi su
paruošiamaisiais darbais. Svarstoma,
iš kurio restorano imti maistą ir
kokia turėtų būti įėjimo kaina. Apie
tai kalbėjo Birutė Zalatorienė, Jonė
Bobinienė bei kt. Pažymėta, jog dau-
giau informacijos bus pateikta vėliau. 

Apie kun. dr. K. Trimaką

Kunigu įšventintas 1960-aisiais
Boston 1972 m. K. Trimakas baigė
Loyola University Čikagoje, kur įgijo
psichologijos daktaro laipsnį. 1973–
1992 metais jis dirbo klinikiniu psi-
chologu Hines veteranų ligoninėje,
1980–1990-aisiais buvo Loyola Uni -
ver sity Psichiatrijos fakulteto pro fe -
sorius. Kunigas yra parašęs nemažai
knygų, paskelbęs straipsnių perio -
dinėje spaudoje. Jis buvo ir „Draugo”
dienraščio kultūrinio priedo redakto-
rius. Ilgą laiką kas rudenį vykdavo
dėstyti į Lietuvą. Tai tik dalis jo atlik-
tų darbų. Beje, šių metų liepos 12 d.
jis minės savo 80 metų sukaktį.

Edvardas Šulaitis

Cicero lietuvių naujienos
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Margumynai

Vida Kuprytė, gyvenanti Riverside, IL, šv. Velykų proga parėmė
„Draugą” 50 dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame.

Zita ir Paul Sodeika, gyvenantys Apple River, IL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu mums atsiuntė ir 50 dol. auką.
Esame Jums labai dėkingi.

Kazimiera Laikunas, gyvenanti Cleveland Heights, OH, užsisakė
„Draugą” skaityti dar metams ir paaukojo 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Atkelta iš 3 psl.  Buvo sutryptas
nužudytųjų orumas – tiek kaip
kareivių, tiek ir kaip lenkų ir tiesiog
žmonių. Gilios duobės turėjo am-
žiams paslėpti aukų kūnus ir visą
tiesą – pasaulis neturėjo apie tai
sužinoti. Buvo neleista artimiesiems
viešai gedėti, verkti ir tinkamai
pagerbti artimuosius. Žemė turėjo
paslėpti pėdsakus, o melas – ištrinti
juos iš žmonių atminties.

Katynės tiesą stipriausiai slėpė
tie, kurie šį nusikaltimą organizavo.
Melas tapo pokario Lenkijos komu-
nistų pagrindine politika. Tais laikais
atsiminimai apie Katynę galėjo
baigtis mirtimi. Tačiau, nepaisydami
to, aukų šeimos ir artimieji saugojo
žuvusiųjų atminimą bei gynė tiesą,
kurią perduodavo iš kartos į kartą.
Tiesa išgyveno komunizmo gniaužtus
ir buvo perduota laisviems nepriklau-
somiems Lenkijos piliečiams. Dėl to
dėkojame visiems prisidėjusiems, o
Katynės aukų šeimoms reiškiame
ypatingą padėką. Visos Lenkijos var-
du dėkoju už tai, kad išsaugojote
mūsų valstybės istorijos supratimą ir
tautos tapatybę.

Katynė – ne tik skausminga žaiz-
da, bet ir priežastis, ilgus dešimt-
mečius nuodijusi lenkų ir rusų san-
tykius. Turime pasistengti, kad ji
pagaliau užgytų ir užgytų be randų.
Mes jau šiame kelyje. Lenkai vertina
pastarųjų metų rusų veiksmus,
einant keliu, kuris vėl suartins val-
stybes. Turime ir toliau nesustoti ir
jokiu būdu nesitraukti.

Visos Katynės žudynių aplinky-
bės turi būti galutinai išnagrinėtos ir
išaiškintos. Svarbu teisiškai patvir-
tinti aukų nekaltumą, paskelbti visus
dokumentus. Tai būtina tam, kad
melas išnyktų. Siekiame, kad būtų
išsaugotas aukų atminimas ir pagar-
ba jų artimiesiems. Tai reikalinga ir
gerų kaimyninių santykių Europoje
puoselėjimui. Visa tai grindžiame
pasitikėjimu.

Atiduokime pagarbą nužudytie-
siems ir kartu pasimelskime už juos.
Šlovė didvyriams, garbė Jų atmini-
mui!

Alfa.lt

Parengė Dalia Cidzikaitė

Kaczynski kalba, parengta Katynės metinėms

Išeivijos scenos veteranui
A † A

VINCUI ŽEBERTAVIČIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame
mylimą žmoną ELENĄ ir artimuosius, jų skausmo
valandoje.

Buvę Detroito Dramos mėgėjų
sambūrio nariai

A † A
BRONIUS DAINIS

Mirė 2010 m. balandžio 8 d., sulaukęs 82 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Oak Lawn, IL.
Giliame liūdesyje liko: žmona Hedvina, vaikai Laura,

Genutė, Linda, Jūratė, Stepas ir Rolandas su šeimomis.
A. a. Bronius buvo aktyvus Lietuvos Skautų organizacijos

dalyvis, Antrojo pasaulinio karo Jungtinių Amerikos Valstijų ka-
riuomenės veteranas.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, balandžio 14 d., nuo 9:30
iki 11:30 val r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL, kur 11:30 val. r. įvyks atsisveikinimo
maldos.  Po apeigų laidojimo namuose, a. a. Bronius bus palaido-
tas Abraham Lincoln Nacionalinėse Veteranų kapinėse, 20953 W.
Hoff Rd., Elwood, IL.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvau-
ti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
JUOZAS IR JADVYGA SAKALAI

Iškeliavo į Amžinybę 1985 m. balandžio mėn 13 d.

Nuliūdusios dukterys Aušrelė Sakalaitė ir Ramutė Mitchell
su šeima.

Kai jaunystėje žydėjai ir tvirtu žingsniu
Laisvos tautos keliais žengei,
Už jos laisvę ir jos garbę
Sidabro kardu prisiekei šventai.

Tu puoselėjai mūsų tautos meilę,
Didžiavaisi karžygiais tautos
Ir kartojai jos garbingą praeitį
Mūsų jaunoms kartoms.

Kai juodi debesys padanges gaubia,
Nutyla vėjas, medžių šlamesys,
O žmogus, keliaudamas žemišką kelionę,
Pajunta, koks bejėgis yra jis.

Mieli Tėveliai, lai Aukščiausias jus globoja
Amžinoje kelionėje visų,
Nes jis tik vienas ir težino,
Kokiu keliavote gyvenimo keliu...

Prie nevisaverčio maisto priprantama
kaip prie narkotikų

Prie nevisaverčio maisto net tik
priprantama kaip prie kokaino, bet
jis lygiai taip pat pakeičia žmogaus
smegenis, teigia mokslininkai.

Kaip praneša svetainė healthh-
day.com, darant bandymus su žiur-
kėmis, kurios buvo neribotai šeria-
mos labai kaloringu maistu (saldai-
niais ar sūrio pyragais), pastebėta,
kad prie jo labai greit priprasdavo ir jį
ėsdavo net tada, kai žinojo, jog už tai
joms gresia elektros šokas. Kita
žiurkių grupė, kurios ėsdavo sveiką,
gerai suderintą maistą, iškilus pavo-
jui, sutartinai atsisakydavo maisto.

Tyrimams vadovavęs Scripps
tyrimų instituto (JAV) mokslininkas
Paul Kenny priduria, kad prie ne-
visaverčio maisto pripratusios žiur-
kės, kurioms vėliau buvo duodamas

tik sveikas maistas, jo nevalgydavo ir,
panašu, skelbdavo kelių savaičių
bado streiką.

Mokslininkai teigia, kad pasikei-
tė ne tik prie nevisaverčio maisto
pripratusių žiurkių elgesys, tačiau
ir smegenų atlygio sistema (angl.
„brain’s reward system”). Manoma,
kad šis atradimas prisidės prie vaistų
nuo nutukimo sukūrimo.

„Šie gyvūnai yra labai panašūs į
per daug sau leidžiančius žmones.
Atrodo, jog gerai kartais krimstelti
traškutį, tačiau problemų atsiranda
pakartotinai persivalgius”, – apie
tyrimo reikšmę naujienų agentūrai
„Reuters” sakė tyrėjas.

Tyrimo rezultatai paskelbti žur-
nale „Nature Neuroscience”.

Lrt.lt
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�Balandžio 15 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. restorane ,,Seklyčia” įvyks Či -
kagos Zarasiškių klubo pavasarinis su -
si rinkimas. Visi klubo nariai prašomi
da lyvauti. Po susirinkimo – vaišės.

�Čikagos arkivyskupija kreipia-
si į visų parapijų katalikus, prašyda-
mi jų dalyvauti labai svarbioje ano -
niminėje apklausoje internetu – Ca -
tholic Faith and Practice Survey, kuri
arkivyskupijai sudarytų tikslesnį
vaiz dą, koks yra tikinčiųjų požiūris į
tikėjimą ir su juo susijusius dalykus.
Patikinta, kad apklausoje labai svar-
bios  visų katalikų nuomonės, nepai-
sant amžiaus grupės ar bažnyčios
lan komumo ar pan. Arkivyskupijai
ypač aktualu susipažinti su paauglių
požiūriu, tad labai prašytume juos
paskatinti dalyvauti apklausoje. Ap k -
lausos anketa tinklalapyje: www.
archchicago.org Atsakymų laukiama
iki penktadienio, balandžio 16 d.

�Balandžio 22 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. restorane ,,Seklyčia” įvyks Či -
kagos Suvalkiečių klubo pavasarinis su -
sirinkimas. Visi klubo nariai prašomi
dalyvauti. Po susirinkimo – vaišės.

�Šakių klubo pavasarinis susirin -
kimas  vyks balandžio 29 d., ketvirta-
dienį, 1 val. p. p. restorane ,,Seklyčia”.
Visi klubo nariai prašomi dalyvauti. Po
susirinkimo – vaišės.

�Rinkimai į Lietuvių Fondo (LF)
ta rybą ir Kont rolės komisiją vyks
gegužės 1 d. LF 47-ajame metiniame
narių suvažiavime  Pa sau lio lietuvių
centre.  Daugiau in for macijos gausite
tel.: 630-257-1616 arba rasite LF
internetinėje svetainėje: www.lithua-
nianfoundation.org. 

�Balandžio 17 d., šeštadienį, nuo
6:30 val. v.  iki 9:30 val. v.  Ward Joh -
nson Winery, 1445 Elliott Ave. W.
Seattle WA 98119 vyks gru pinės pa -
ro dos, kurioje dalyvauja ir lietuvė ta -
pytoja Jūratė Ha rrison, atidarymas. 

�Maironio parke, 52 S. Quin sig -
amond Ave., Shrewsbury, MA 01545,
balan džio 25 d., sekmadienį,  2 val. p.
p. vyks Romo Dambrausko koncer-
tas. Bilietai – 15 dol. Daugiau infor-
macijos suteiks Irena Markevičienė
tel.: 508-799-5469.

�Kviečiame į spektaklį Justino
Marcinkevičiaus dviejų dalių poetinę

dramą „Mindaugas” Šv. Kazimiero
parapijos viršutinėje salėje balandžio
24 d. 7:30 val. v. ir balandžio 25 d.
12:30 val. p.p. Režisierė Olita Dau -
tar taitė, dailininkas – Si gi tas Šniras,
muzika M. K. Čiurlionio ir Lietuvos
Nacionalinės premijos laureato Vid -
man to Bartulio; kostiumų kūrėjos:
Aušra Kriaučiūnaitė, Laima Vaitke -
vičienė. Vaidina „Just millin’ around”
teatro trupės aktoriai ir šo kių  grupės
„Retro” šokėjai.

�Gegužės 1 d. 5 val. p. p. Šv. Pet -
ro parapijos salėje, 50 Orton Marotta
Way, South Boston, MA 02127,  vyks
dviejų dalių renginys. 1 dalis: L. Ar -
monaitė ,,Bo na Sforca. Atsisveiki ni -
mas”. Re ži sierius G. Padegimas. Bo -
na Sforca – Olita Dautartaitė, Lie -
tuva. 2 da lis: Egzotiškiausias lietuvių
šiuolaikinis dainininkas Hoshila An -
drade, išgar sėjęs kaip keliautojas po
platųjį pa saulį. 

�Connecticut apygarda ir tauti -
nių šokių grupė ,,Berželis” visus
kviečia į Poezijos pavasario šventę,
kuri vyks gegužės 2 d., sekmadienį, 3
val. p.p. Šv. Trejybės parapijos salėje,
53 Capitol Ave., Hartford, CT. Prog -
ramoje: tautinių šokių grupė ,,Ber že -
lis” pasirodymas;  L. Ar monai tės mo -
nospektaklis ,,Bo na Sforca. Atsi svei -
ki ni mas”. Re ži sierius G. Padegimas.
Bo na Sforca – Olita Dautartaitė, Lie -
tuva. Renginyje dalyvaus JAV LB
Kultūros tarybos pirmininke Aldona
Page. Bilietų kaina – 15 dol. Dėl bi-
lietų skambinti: Astai tel.: 860-678-
0869; Sigitai tel.: 203-773-1257 arba
Tomui tel.: 860-965-5549.

�Birželio 4 d. 8 val. v., birželio 5
–6 d. 5 val. p. p. įvyks Northwest New
Works festivalis, kuriame dalyvaus
rež. Paulius Budraitis. Renginys vyks
adresu: 100 West Roy St. Seattle, WA. 

�Liepos 25 d. 2 val. p.p. Lietuvos
Dukterys organizuoja Mėlynių balių
(Blueberry Acres, 32 McRae Rd., NE,
Arlington, WA). Kasmetinės susi neš -
tinės vaišės, viliojantys prizai, tylusis
aukcionas, linksmybės ir, žinoma,
lin k stančios mėlynių krūmų šakos.
Pa uogavę galėsite mėlynes vežtis
namo už tikrai puikią kainą.

�Rugpjūčio 16–20 d. rengiama
Seattle Lietuvių Bendruomenės šei -
mos stovykla „Lankas”. Išsamesnę
in  formaciją suteiks stovyklos vadovė
Jūratė Audėjaitienė el. paštu: hjura
te@hotmail.com

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Monospektaklis ,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” 
balandžio 18 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. 

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre  

Režisierius Gy tis Padegimas. Vai dina Šiau lių dra mos  teatro aktorė Olita
Dau tar  taitė. 

Po spektaklio – poetės Liū nės Sute mos pagerbimas, kompak tinės plok š -
telės ,,Tebūnie” pristatymas.

Bilietus į Lietuvių Operos spek taklį ,,Linksmoji našlė” galite įsi-
gyti krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Harlem Ave, Chicago. IL 60638),
,,Lithuania Plaza Bakery& De li” (9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465),
,,Atlantic Express” (2719 W. 71 st St., Chicago). Taip pat sekmadieniais po 9
val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, Lemont. 

Bilietų kaina – 40 – 55 dol. Premjera įvyks balandžio 25 d. 3 val. p. p.
,,Olympic Theat re”, 6134 W. Cermak Rd, Cicero, IL 60804. 

Automobilius bus galima pastatyti teatro automobilių stovėjimo aikš-
telėje. Kadangi sekmadienį šalia teatro esančios parduotuvės nedirbs, susitar-
ta, kad auto mobilius taip pat bus galima nemokamai pastatyti prie teatro
Cermak gatvėje esančių parduotuvių mašinų stovėjimo aikštelėse.

Nuo Pasaulio lietuvių centro į operetę bus galima nuvažiuoti autobu -
su. Kaina – 10 dol. Autobusas iš PLC išvyks 1:30 val. p. p. Vietas užsisakyti
galima Le mont so cialinių reikalų skyriuje tre čia die niais, tel.: 630-243-8611
arba per kant bilie tus į premjerą sekma dieniais po šv. Mišių Palaimintojo J.
Ma-tulaičio misijos prieangyje. Dau giau informacijos tel.: 630-334-2906 arba
tel.: 708-269-3070.

Informacija tel.: 773-434-7919, 708-691-9114, 630-242-1888.

Ses. Laimutė Kabišaitytė vėl
ruoš 3 klasės ir vyresnius vaikus Pir -
majai komunijai. Jau galima iš anks -
to registruotis tel.: 630-243-1070. Pa -
mokos prasidės rugsėjo mėnesį.

***
Vaikus sakramentams ruošia

misijos seselės. Kreiptis tel. 630-243-
1070. Pasiruošimo Sutvirtinimo sak-
ramentui bei suaugusiųjų įkrikščio-
ni nimo programos vadovė – Grasilda
Reinytė-Petkus, tel.: 630-257-5613.

***
Primename ir dar kartą atkrei -

pia me dėmesį, kad šiais, jubiliejiniais

misijos metais stengiamės atnaujinti
ir sustiprinti asmeninį bei bendruo -
menės ryšį su Dievu. Kviečiame kiek -
vieną pirmadienį nuo 3 val. p. p. iki 8
val. v. pagarbinti Dievą ir pabūti su
Juo Švč. Sakramento adoracijoje.

***
Norinčiuosius tapti Pal. Jurgio

Ma tulaičio misijos nariais kviečiame į
raštinę registruotis. Nėra svarbi jūsų
nei materialinė, nei šeimyninė padė -
tis, nei statusas šioje šalyje, svarbus
no ras įsijungti į Misijos bendruo -
menę. Tel.: 630-257-5613 (Daina Čy -
vienė).

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje

JAV LB New York apygarda ir
apylinkės kartu su Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsireiškimo parapijos (259
North 5th Street, Brooklyn, New
York, 11211) komitetu balandžio 25
d. po 10 val. r. šv. Mišių maloniai
kviečia į LR generalinio konsulo New
York, ambasadoriaus Jono Pas-
lausko atsisveikinimo pietus (kaina
– 12 dol.) ir koncertą diplomatinės
tarnybos New York pabaigos proga. 

Koncerto pradžia – 1:30 val. p. p.
Dalyvauja jaunimo choras ,,Vėjas”
(vadovė Birutė Mockienė).

Norinčius dalyvauti prašome
pranešti rengėjams: tel.516-353-1229
arba el. paštu ramutezukas@hot-
mail.com (Ramutė Žukaitė); tel.:
212-982-1335 arba el. paštu ljhood
@verizon.net (Laima Šileikytė-
Hood); el. paštu sid@aol.com (Pat
Sidas).

Balan džio 25 d. Lietuvių Opera pakvies į F. Lehar operetės ,,Linksmoji našlė”
premjerą. Spektakliui ruošiasi ir ,,Suktinio” (vadovai Monika Adomaitytė ir
Vidmantas Strižigauskas) šo kėjai, jau ne pirmą kartą talkinantys ope riečiams. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Olita Dautartaitė skaito poeziją.

Ambasadorius Jonas Paslauskas.


