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Vilnius, gegužės 1 d. (ELTA) –
Su oficialiu vizitu Stokholme (Švedi-
jos Karalystėje) viešinti Seimo pirmi-
ninkė Irena Degutienė susitiko su
Lietuvių Bendruomenės (LB) vado-
vybe ir atstovais. Susitikimo metu
Seimo pirmininkei buvo pristatyta
Bendruomenės veikla, kalbėta apie
lietuvių Švedijoje patiriamus sun-
kumus ir galimus esamų problemų
sprendimo būdus.

Bendruomenės atstovai domėjo-
si, ar po Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento panaikinimo vėluo-
jantis užsienio LB parengtų projektų
svarstymas ir tvirtinimas negalėtų
būti spartinamas, kalbėjosi apie Šve-
dijoje gyvenančių lietuvių glaudesnį
bendradarbiavimą su institucijomis
Lietuvoje ir gimtosios šalies interesų
atstovavimą.

Seimo pirmininkės I. Degutienės
nuomone, yra nenormalu, kad metai
jau įpusėjo, tačiau užsienio LB pa-
rengtų projektų svarstymas Užsienio

reikalų ministerijoje dar nėra įvykęs.
„Grįžusi į Vilnių būtinai tarsiuosi su
užsienio reikalų ministru, kaip šią
problemą spręsti ir užtikrinti, kad
ateityje tokių vėlavimų nebebūtų”, –
sakė I. Degutienė.

Seimo pirmininkei Švedijos lie-
tuvių atstovai pažymėjo, kad pieti-
nėje šios valstybės dalyje pastaruoju
metu kuriasi gausi LB, kuriai reikėtų
skirti daugiau dėmesio ir pagelbėti
sprendžiant Nukelta į 6 psl.

I. Degutienė (penkta iš k.) susitiko su Švedijoje gyvenančiais lietuviais.
J. Ruzgio nuotr.

•Sveikata. Ar žinote, ką
gydo daržovių sultys? (p.
2)
•Kalbų nemokame, vertė-
jų nepasigendame (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Nauji vėjai Waterbury
apylinkėje ir... (p. 4, 9)
•Nuomonė. Apie kalinius,
okupacijas ir istoriją (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Britanijos jaunimo su-
važiavimas (p. 8)
•V. Alantas (28) (p. 9)
•Iš Cicero lietuvių pa-
dangės (p. 10)

Švedijos lietuviai su I. Degutiene
kalbèjosi apie lietuvyb∂s išsaugojimo siekî

Atšaukta apie
t∆kstantis skrydži¨
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Prie Vakar¨ Afrikos krant¨ pagrobtas Lietuvos pilietis
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Londonas, gegužės 17 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Ugnikalnio pelenų de-
besys, pasklidę iš Islandijoje išsiver-
žusio ugnikalnio, vėl sukėlė sumaištį
Didžiosios Britanijos ir šiaurinių Eu-
ropos šalių oro uostuose, privertę at-
šaukti apie tūkstantį skrydžių ir su-
trikdę šimtų tūkstančių keleivių pla-
nus, pranešė civilinės aviacijos pa-
reigūnai.

Europos civilinės aviacijos agen-
tūra ,,Eurocontrol” nurodė, jog blo-
giausia padėtis susiklostė Britanijoje
ir Nyderlanduose, nors numatoma,
kad šiomis dienomis pelenų atmosfe-
roje sumažės. Skrydžiai taip pat vė-
luos dėl oro erdvės, besiribojančios su
uždarytomis sritimis, perkrovimo.

Du didžiausi Jungtinės Karalys-
tės oro uostai vėl pradėjo veikti, ta-
čiau keleiviai buvo perspėti, jog dalis
skrydžių smarkiai vėluos arba bus
atšaukti. Keliones lėktuvais žlugdo
ne tik naujas ugnikalnio pelenų
debesis, tačiau ir artėjantis 20 dienų
„British Airways” darbuotojų strei-
kas. Gegužės 20 d. 11,000 „British
Airways” darbuotojų grasina pradėti
5 dienų streiką.

Čikaga, gegužės 17 d. (,,Draugo” info) – Gegužės 15 d., šeštadienį, Čika-
goje, Jaunimo centre, teatro sambūris ,,Žaltvykslė” žiūrovams pristatė Balio
Sruogos dviejų dalių komedijos ,,Dobilėlis penkialapis” premjerą. Nuotaikin-
go pastatymo režisierė – Ilona Čiapaitė.

Jono Kuprio nuotr.

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) –
Prie Vakarų Afrikos krantų užpuolus
motorlaivį su Lietuvos vėliava, buvo
pagrobtas vienas Lietuvos pilietis,
pranešė Užsienio reikalų ministerija
(URM). ,,Užpuolimo metu ginkluoti
asmenys pagrobė ir nežinoma krypti-
mi motorine valtimi išgabeno vieną
įgulos narį”, – sakoma URM prane-
šime spaudai.

Pasak ministerijos, likę laivo įgu-

los nariai yra sveiki, laivas saugiai
prišvartuotas uoste. Pranešama, kad
jokių reikalavimų dėl pagrobto Lie-
tuvos piliečio išlaisvinimo sąlygų kol
kas negauta. Pagrobto Lietuvos jūri-
ninko artimiesiems apie įvykį praneš-
ta. Su Lietuvos piliečio išlaisvinimu
susijusiems veiksmams vadovauti su-
daryta užsienio reikalų ministro Aud-
roniaus Ažubalio vadovaujama tarp-
žinybinė darbo grupė. Lietuvos gene-

ralinė prokuratūra dėl įvykio pradėjo
ikiteisminį tyrimą.

Anot pranešimo, atsižvelgiant į
padėties jautrumą, suinteresuotos ži-
nybos ir laivo savininkai nuo detales-
nių paaiškinimų dėl šio įvykio susilai-
kys. Laivybos bendrovės ,,Limarko”
Teisės ir korporatyvinių reikalų de-
partamento direktorius Mindaugas
Petrauskas nei patvirtino, nei panei-
gė, kad buvo užpultas jų bendrovės

laivas. Informaciją apie įvykį gavo ir
Jūrų gelbėjimo koordinacinis centras,
bet ir jo atstovai tvirtino jokios infor-
macijos apie tai neteiksią.

Pernai rugpjūtį prie Nigerijos
krantų buvo užgrobtas ,,Limarko”
laivas ,,Saturnas”, iš jo pagrobti pen-
ki Lietuvos piliečiai. Po vienuolikos
dienų jie paleisti, kaip spėjama, su-
mokėjus išpirką.
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Burokėlių sultyse gausu visų
svarbiausių vitaminų ir mikroele-
mentų. Biologiniai burokėlių sulčių
junginiai skatina raudonųjų kraujo
kūnelių gamybą, todėl šios sultys
ypač tinka mažakraujystei gydyti.
Sumaišytos su medumi, ypač gerai
atgaivina po ligos išsekusį organiz-
mą, padeda sergant centrinės nervų
sistemos, širdies ir kraujagyslių su-
sirgimais, esant raumenų ligoms.
Tinka gerti apsinuodijus, sutrikus
skydliaukės veiklai (turi daug jodo),
esant širdies ritmo sutrikimams.
Burokėlių sultis sumaišę lygiomis
dalimis su šviežių morkų bei agurkų
sultimis, turėsite puikų vaistą, šali-
nantį iš organizmo druskas ir šlapi-
mo rūgštį.

Bulvių sultyse yra daug kalio
druskų, kurios gerina širdies veiklą,
mažina kraujospūdį, šalina iš orga-
nizmo skysčių perteklių. Šviežių bul-
vių sultys slopina skrandžio sulčių
išsiskyrimą bei mažina rūgštingumą,
todėl vartojama esant gastritui ir
skrandžio bei dvylikapirštės žarnos
opoms. Patariama gerti po pusę stik-
linės bulvių sulčių 2–3 kartus per
dieną pusę valandos prieš valgį. Ta-
čiau prieš pradėdami gerti pasitar-
kite su gydytoju.

Įgėlus bitei are uodui, užsidėkite
šviežių bulvių kompresą, mažiau
perštės, pristabdysite nuodų plitimą.

Kopūstų sultys yra įvairių vita-
minų ir mikroelementų šaltinis.
Šviežių kopūstų sultyse yra specifinio
vitamino U, kuris teigiamai veikia
skrandžio gleivinę, žarnyną, gydo
opas. Jei sergate gastritu ar opalige,
po pusę stiklinės pašildytų šviežių ko-
pūstų sulčių gerkite kasdien prieš
valgį. Šviežiomis kopūstų sultimis,
praskiestomis šiltu vandeniu, skalau-
jama burnos ertmė ir gerklė, esant jų
uždegimams. Pasaldintos raudongū-
žių kopūstų sultys geriamos po arba-
tinį šaukštelį užkimus ar kosint. Ko-
pūstai apsaugo nuo krūties vėžio,
taip pat gali apsaugoti nuo plaučių,
skrandžio, tiesiosios žarnos vėžio.

Kopūstuose randama medžiaga sulp-
horaphane teigiamai veikia ląsteles,
pašalindama ir neleisdama atsirasti
vėžiniams dariniams.

Morkų sultyse gausu vit A ir E
bei mineralinių medžiagų, kurios re-
guliuoja fermentų gamybą, baltymų,
riebalų, angliavandenių ir vandens
apykaitą. Šviežių morkų sultys stipri-
na imunitetą, padeda sergant maža-
kraujyste, avitaminoze, rachitu, nu-
silpus regėjimui, persirgus infekcinė-
mis ligomis, po opercijų. Morkų sul-
tys tinka gerti profilaktiškai nuo
infarkto ir gydantis po jo. Morkos ir
jų sultys šiek tiek laisvina vidurius,
todėl jos geriamos, esant vidurių
užkietėjimams ir hemorojui. Liaudies
medicina pataria gerti morkų sultis,
sumaišytas su medumi peršalus, už-
kimus, kosint. Šviežiomis sultimis
skalaujama burna, sergant stomati-
tu. Morkų sultys skatina šlapimo
išsiskyrimą. Sergant akmenlige pa-
tariama gerti po valgomą šaukštą 3–4
kartus per dieną keletą mėnesių.

Pomidorų sultys – malonus,
troškulį malšinantis maistingas gėri-
mas. Vienoje stiklinėje sulčių yra 40
proc. vit C dienos normos, 15 proc. vit
A ir 8 proc. kalio. Ypač vertinga pomi-
doruose randama aktyvi medžiaga –
likopenas (lycopene), kuri veikia kaip
stiprus antioksidantas, neutralizuo-
jantis laisvuosius radikalus ir apsau-
gantis nuo prostatos, plaučių, skran-
džio vėžio.

Įdomiausia, kad šviežios pomi-
dorių sultys nėra tokios naudingos,
kaip kaitintos, todėl patariama val-
gyti įvairius pomidorų padažus, pas-
tas. Pomidoruose esantis likopenas
gydo mažus nudegimus, ypač veido
srityje, taip pat teigiama, kad vyres-
nio amžiaus žmonės, gerdami pomi-
dorų sultis, gali išlikti ilgai aktyvūs.

Naudotasi šaltiniais:
www.en.wikipedia.org;
www.cancer.org;
www.lycopene.com;
,,Maistinių augalų gydomosios

savybės”.

Redakcijos žodis

Ar žinote, ką gydo
daržovių sultys?
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Neseniai Airijoje apsilankiusi
LR prezidentė Dalia Grybauskai-
tė palinkėjo toje šalyje gyve-
nantiems lietuviams išsaugoti
pasididžiavimą Lietuva, nepra-
rasti jausmo, jog jie yra lietuviai.
Ji patikino Airijos lietuvius, jog
jų patirtis Lietuvai labai reika-
linga. Šiomis dienomis Švedijoje
viešinti LR Seimo pirmininkė
Irena Degutienė, susitikusi su
Švedijos LB vadovybe ir jos ats-
tovais, taip pat kalbėjo apie
lietuvybės išsaugojimo siekį ir
tarpusavio ryšio palaikymą. Ar
tokie šių dviejų aukštų Lietuvos
valdžios atstovių pasisakymai
reiškia, jog kova prieš lietuvių
emigravimą iš Lietuvos pralai-
mėta (paskutiniais duomenimis,
iš Lietuvos per dieną išvyksta
apie 130 žmonių) ir viskas, kas
beliko Lietuvai – tai važinėti po
svetur gyvenančius lietuvius ir
raginti jei negrįžti atgalios, tai
bent išlaikyti ryšį su tėvyne?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kavos pertraukėlės
padeda darbuotojams

geriau dirbti

Naujas tyrimas parodė, kad ka-
vos pertraukėlės gali padėti darbuo-
tojams produktyviau dirbti.

Londono higienos ir tropinės me-
dicinos mokyklos mokslininkai atra-
do, kad kofeinas pagerina darbuotojų
atmintį ir susitelkimą bei sumažina
jų daromų klaidų kiekį. Naktinėje
pamainoje dirbantiems žmonėms ka-
va turi panašų poveikį, kaip „trum-
pas miegas”. Mokslininkai taip pat
teigia, kad kavos vartojimas gali pa-
dėti sumažinti nelaimingų atsitikimų
darbe, eismo nelaimių ir netgi medi-
cinos klaidų, kurias padaro ilgą pa-
mainą dirbantys gydytojai, skaičių.

Darbo grupė peržiūrėjo 13 at-
skirų visame pasaulyje vykdytų tyri-
mų rezultatus. Tyrimuose, kurių me-
tu buvo sudaromos darbo sąlygos, da-
lyvavo pamainomis dirbantys žmo-
nės, kurių daugeliui buvo nuo 20 iki
30 metų. Savanorių buvo prašoma
atlikti užduotis, siekiant patikrinti jų
atmintį, susitelkimą, kalbą ir sam-
protavimą, o dviejų bandymų metu
buvo tikrinama, ar dažnai jie linkę
daryti smulkias klaidas. Siekiant
įvertinti poveikį, vieniems žmonėms
buvo duodama kofeino, o kitiems –
placebo. Vėliau bandymai buvo pa-
kartoti, kai savanoriai buvo veikiami
kitų veiksnių: ryškios šviesos arba
jiems būdavo leidžiama nusnūsti. At-
minties, samprotavimo ir susitelki-
mo bandymų metu savanoriai, ku-
riems buvo duota kofeino, pasirodė
daug geriau, nei žmonės, kuriems
buvo duota placebo.

Poveikis buvo pastebimas nepai-
sant, ar jie gėrė kavos, energetinio
gėrimo, kofeino piliulę ar valgė mais-
to, kurio sudėtyje buvo daug kofeino.
Nors buvo nedidelis rezultatų skirtu-
mas tarp žmonių, kurie išgėrė puo-
delį kavos ir tų, kurie trumpai nu-
snūdo, tačiau vienas tyrimas parodė,
kad kofeiną vartoję žmonės darė ma-
žiau klaidų.

Viršvalandžiai padidina
širdies ligų riziką

Tyrimas parodė, kad žmonėms,
kurie nuolat dirba viršvalandžius,
kasdien po 10 ar 11 valandų, beveik
dviem trečdaliais padidėja rizika
susirgti širdies ligomis, praneša BBC.

Tokie rezultatai paaiškėjo atli-
kus tyrimą, kuriame dalyvavo 6,000
Didžiosios Britanijos valstybės tar-
nautojų. Įvertinus kitus žinomus
širdies ligų riziką didinančius veik-
snius (tokius, kaip rūkymas), gydyto-
jai atrado, kad žmonėms, dirban-
tiems nuo trijų iki keturių valandų
viršvalandžių kasdien, rizika padidė-
ja 60 proc. Žinovų teigimu, šie atradi-
mai parodė, kaip svarbu yra išlaikyti
pusiausvyrą tarp darbo ir gyvenimo.

Bendrai buvo nustatyti 369 atve-
jai, kai žmonės susirgo širdies ligo-
mis ir nuo jų mirė, juos ištiko širdies
priepuolis arba jiems išsivystė krū-
tinės angina. Daugeliu atveju pa-
aiškėjo, kad su tuo yra glaudžiai susi-
jęs dirbtų viršvalandžių kiekis.

Mokslininkų teigimu, tam gali
būti daug paaiškinimų. Žmonės, ku-
rie daugiau laiko praleidžia darbe,
turi mažiau laiko sportui ir atsipalai-
davimui. Jie gali būti labiau įsitem-
pę, neramūs arba sirgti depresija.
Karjeros siekiantis žmogus dažnai
yra „A tipo” asmenybė: labai veržlus,
agresyvus arba irzlus.

Delfi.lt
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Grįžau Čikagon nepalikęs
savo namų

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Mintis šiai skilčiai atėjo su gegužės 11 d. ,,Draugu”. Paskutiniame
jo puslapyje pasirodė kun. Kęstučio Trimako kvietimas į Padė-
kos šventę, kur bus paminėta jo 80 gyvenimo, 50 kunigystės

tarnybos ir 50 akademinio darbo metų sukaktys. Kvietimą parodžiau savo
žmonai, prašydamas, kad ji atidžiai perskaitytų ir pakomentuotų. Norėjau
pažiūrėti, ar ir jai keistai atrodys paties sukaktuvininko kvietimas į savo
šventę. Paprastai tokiems renginiams atsiranda kiti rengėjai. Atidžiai per-
skaičiusi žmona pastebėjo, kad kvietime nėra paminėta šventės data.

Likus porai minučių iki vakarienės, toliau varčiau tą ,,Draugo” nume-
rį. Akis užkliuvo už ,,Margutis II” skelbimo, kurį esu matęs ir anksčiau.
Šį kartą skelbimą paskaičiau iki paskutinės eilutės ir netikėtai pamačiau,
kad ,,Margutis II” laidas galima girdėti ir internete (www.wcev1450.com).
Pranešimą išsikirpau, norėdamas dar tą patį gegužės 13 d. vakarą pasi-
klausyti.

Kompiuterį įjungti pavėlavau visą minutę, tad nežinau, kaip laida
prasidėjo. Man prisijungus, jau girdėjau dienos vardinių ir Lietuvos is-
torinių sukakčių paminėjimus. Pasirodo, tą dieną buvo Meilės šventė –
Mildos diena. Po to sekė daina ir žinios iš Lietuvos. Įdomu buvo paklau-
syti vieno akademiko iš Klaipėdos reportažą-politinę apžvalgą apie gyve-
nimo švarą ir tvarką Vokietjoje ir Lietuvoje. Buvo transliuojama Vytauto
Kernagio daina ,,Išeinu”. (Jį teko girdėti koncerte prie Detroit prieš ke-
letą metų, dabar jis jau išėjęs į Anapilį.) 45 minučių trukmės programoje
buvo paskelbti pranešimai apie renginius Čikagoje ir jos apylinkėse. Dalis
kasdienybės buvo ir mirties pranešimas. Per visą programą nuskambėjo
trys verslo pranešimai ar reklamos – advokato, restorano ir laidotuvių na-
mų. Tik gale laidos nugirdau, kad pranešėja buvo Tauragytė. Jos vardo
taip ir neišgirdau.

Šios eilutės nėra ,,Margutis II” programos įvertinimas, bet tik pri-
minimas, kad ją iš tikrųjų galima girdėti internete. Man tai buvo nau-
jiena, nors, esu tikras, apie tai yra ne kartą mažomis raidėmis skelbta
,,Margutis II” pranešimuose spaudoje ir kitur. Po pirmo pasiklausymo tu-
riu tik vieną kritišką pastabą – mano ausis nėra pripratusi prie naujo kai
kurių žodžių kirčiavimo, atsivežto iš dabartinės Lietuvos. Pvz., žodžiuose
,,orkestro” ir ,,gegužės” kirtis buvo dedamas ant paskutinio skiemens, o
žodyje ,,pasaulinius” kirtis krito ant antrojo skiemens ir t.t.

Lietuvių radijo laida ,,Margutis II” (2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629;
tel.: 773-476-2242) yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, inkor-
poruota Illinois valstijoje. Laidos transliuojamos per WCEV radijo stotį 1450
AM banga kiekvieną vakarą nuo 8 iki 8:45 val. vakaro Čikagos laiku. Tai
seniausia Amerikos lietuviška radijo laida, dabar girdima ir internete. Kom-
piuteryje atsidarius puslapį www.wcev1450.com, pelytės rodyklę reikia
uždėti ant ,,Surfer Network Internet Broadcasting” trikampio ženklo, esan-
čio kairėje ekrano pusėje. Aš laidą klausiau jos transliavimo laiku. Nežinau,
ar laidos yra sandėliuojamos ir ar jas galima klausyti bet kokiu kitu laiku.

Pati radijo stotis WCEV, įsteigta 1979 metais, veikia kasdien nuo 1
val. p. p. iki 10 val. v.; šeštadieniais – nuo 1 val. p. p. iki 8:30 val. v., o sek-
madieniais – nuo 5 val. r. iki 10 val. v. Stoties signalų bokšas yra 3350 S.
Kedzie Ave., Chicago, IL, kiek į vakarus nuo lietuvių apgyvento Brighton
Park rajono. Atrodo, kad stotis specializuojasi užsienio kalbų programose
– iš jos transliuojamos programos lenkų, čekų, slovakų, moravų, arabų,
montenegrų ir bosnių kalbomis. Kai kurios jų yra dvikalbės. Šią radijo
stotį tvarko ,,Migala Communications Corporation”, priklausanti vienai
lenkų kilmės šeimai, kuri stengiasi aptarnauti Cicero ir jos apylinkės
priemiesčius. Ją įsteigė lenkų radijo vadovai Joseph ir Slawa Migala.

Išklausius ,,Margutis II” laidą iškilo daug prisiminimų. Į Ameriką at-
važiavome 1950 metais, o po kelių mėnesių Budriko parduotuvėje Brid-
geport rajone, Čikagoje, už 15 dolerių įsigijome ,,Admiral” firmos AM ban-
gų radijo aparatėlį. Per jį susipažinome su ,,Margučio” ir kitomis lietu-
viškomis radijo programomis. Jų sąrašo po ranka neturiu, bet atsimenu
Šaltimiero, Barcus, vėliau bene marijonų ar ,,Draugo” vedamas programas.
Po kurio laiko iš Čikagos teko išsikelti ir lietuviškų laidų beveik nebe-
girdėdavome. Kai 1967–1969 metais gyvenome Bradley, IL (prie Kan-
kakee miesto), vienas iš ,,Margučio” bendradarbių Romas Sakadolskis
mane prikalbino atvykti į Čikagą ir įkalbėti trijų dalių pranešimą apie
protinių ligų diagnozes ir jų gydymą. Po to vieną vakarą pas mane atva-
žiavo amerikietis kolega, kad pataisyčiau jo automobilį, mat Kankakee
kolegijoje ką tik buvau baigęs vienus mechanikos kursus. Bedirbant prie
jo automobilio, atėjo laikas ,,Margučio” laidai. Aš įjungiau radiją ir pagar-
sinau, nes buvome lauke. Kaip tik tą vakarą buvo transliuojamas vienas
iš mano pranešimų. Savo kolegai nieko apie tai iš anksto nesakiau. Rei-
kėjo ten būti ir matyti jo veido išraišką, kai jis iš braškančio radijo išgirdo
mano balsą jam nesuprantama kalba.

Į Čikagą grįždavau dažnai, nes ten gyveno mano mama. Nesvarbu, ką
ten nuvykę veikdavome, kai ateidavo laikas lietuviškoms radijo progra-
moms, namuose viskas sustodavo – mama norėdavo tas programas ati-
džiai išklausyti. Jau vėliau išsiaiškinome, kad viena iš jos prisirišimo prie
lietuviškų radijo laidų priežasčių buvo noras sužinoti, kas iš jos pažįstamų
mirė, kad galėtų jų laidotuvėse dalyvauti.

Dabar po daugelio metų ,,Margutis”, su kuriuo užaugau ir į žmones
išėjau, vėl grįžo į mano namus. Su juo grįžo ir aštuonerių metų, praleistų
Čikagoje, atsiminimai, o jų tikrai daug. Norintiems iš arčiau susipažinti
su Čikagos lietuvių gyvenimu ir tuo pačiu gauti kasdienių žinių iš Lie-
tuvos bei plataus pasaulio, tereikia turėti kompiuterį ir kasdien 8 val. v.
Čikagos laiku pabūti kartu. Smagaus pasiklausymo!

GINTARAS ALEKNONIS

Iki šiol taip ir neteko skaityti lie-
tuviško pranešimo apie gegužės de-
vintosios įvykius Maskvoje. Sakysite
– nesąmonė. Tiek nuotraukų, tokie
vaizdai, šitiek svečių Raudonojoje
aikštėje... Visas pasaulis buvo sus-
meigęs akis, ir tik aklas galėjo ne-
matyti, o kurčias negirdėti.

Tokius iš Maskvos siunčiamus
pranešimus lyg papūgos kartojo ne
tik mūsų žiniasklaida, tikrasis įvykio
apibūdinimas – karinis paradas – vos
sušmėžavo kai kurių politikų paste-
bėjimuose.

O kas svarbiausia buvo mums
šiame parade? Ar iš tikrųjų stulbina-
ma renginio kaina, karių, technikos
ir svečių skaičius? Pirmiausia turė-
jome išgirsti, kiek daug užsienio sve-
čių neatvyko, kaip jie sugalvojo pasi-
teisinimus. Ir Prancūzijos preziden-
tas Nicolas Sarkozy, ir Italijos prem-
jeras Silvio Berlusconi, paskutinę
akimirką suradę pretekstus atšaukti
keliones į Maskvą, galėjo tik pavydėti
Lietuvos prezidentei Daliai Grybaus-
kaitei, jau anksčiau diplomatiškai iš-
sisukusiai nuo Kremliaus kvietimo ir
savotiškai parodžiusiai sektiną pa-
vyzdį.

Garbingų svečių tribūnoje, netoli
Stalino kapo, nejaukiai jautėsi ir če-
kas Klaus, ir slovakas Gašparovič, jau
nekalbu apie latvį Zatlers ar estą
Ilves. Galbūt mums pavyks sukurti
tradiciją – Lietuvos vadovai į gegužės
devintosios minėjimą Maskvoje ne-
kviečiami, kaip ir Rusijos vadovai į
Kovo vienuoliktąją Vilniuje. Tai būtų
gražus tarpusavio supratimo ir pa-
garbos pavyzdys.

Klausimas, kodėl į tarptautinio
gyvenimo įvykius nedrįstame pažvel-
gti savitu žvilgsniu, o aklai verčiame
svetimųjų jiems naudingu kampu
pateiktas žinias, yra gerokai plates-
nis, negu šis konkretus gegužės de-
vintosios pavyzdys. Kai kam galėjo
būti paprasčiausiai gėda pripažinti
Lietuvos diplomatinę pergalę Mask-
voje, kuri parodė, kaip lengvai bliūkš-
ta pasakėlės, apie esą esminį Lietu-

vos užsienio posūkį į Rytus, kelia-
klupsčiavimą prieš Maskvą ar taip
niekada ir neturėto vadovavimo pra-
radimą.

Gal dėl to, kad nemokame užsie-
nio žinių išversti į lietuvių kalbą, jos
ir tampa daugumai skaitytojų sun-
kiai suprantamos ir neįdomios? Taip
sėkmingai ir toliau grimztame pro-
vincialumo liūne ir pastangos susi-
vokti pasaulio kontekste mažai kam
atrodo prasmingos. Pasaulio globa-
lėjimas mums gresia užsidarymu
savyje.

Yra ir kitas argumentas – žinias-
klaida ne propaganda, o sarginis šuo.
Skelbti apie savos valdžios pasieki-
mus esą negražu, tai jau reklama, už
kurią reikia susimokėti. O ką galvo-
tume, jeigu žiniasklaida pranešinėtų
tik apie krepšinio rinktinės pralai-
mėjimus? Skelbimas apie pergalę jau
būtų reklama...

Nubrėžti aiškią ribą tarp propa-
gandos ir viešo nacionalinių interesų
gynimo ne visada lengva. Tik nede-
rėtų pamiršti, kad patriotizmas in-
telektualams ne mažiau svarbus,
negu jaunimui ar provincialams.

Į Rusijos šiandien vykdomą savo-
jo patriotizmo ugdymo vajų turėtume
žvelgti labai atsargiai – iš dalies
esame šio vajaus taikinys. Kremliaus
propagandos atgarsius kasdien ga-
lime matyti per rusiškus televizijos
kanalus, menininkų apsilankymus,
festivalius. Nejučia prisimeni pirmo-
sios Lietuvos nepriklausomybės lai-
kais Kaune veikusią Lietuvių draugi-
ją TSRS tautų kultūrai pažinti. Ke-
turi jos valdybos nariai 1940-ųjų va-
sarą buvo pakviesti į vadinamąją
Liaudies vyriausybę...

Kai Tarptautinis valiutos fondas
pasiūlė apmokestinti pensijas, žinias-
klaida paskubėjo kurti naują baubą,
kuris labai tiko seniai puoselėjam
scenarijui – valdžia iš vargšo žmo-
gaus nori atimti viską. O juk galė-
jome pasidžiaugti – kaip gerai, kad
atsispyrėme pagundai esą pigiai sko-
lintis iš Fondo.

Politinių pranešimų ir sąvokų
vertimas nėra mechaninis veiksmas.
Teisininkai klaidžioja lingvistikos
labirintuose ir aiškinasi, ką reiškia
Lietuvos įstatymų viršenybė prieš
Europos įstatymus ir Europos įsta-
tymų pirmenybė prieš lietuviškuo-
sius. Patys kuriame sau problemas tą
patį žodį versdami dviem skirtingais,
kiekvienam atitikmeniui suteikdami
tik pačiam vertėjui priimtiną prasmę.

Lrt.lt

Gintaras Aleknonis – Lietuvos
teatrologas, žurnalistas, humanita-
rinių mokslų daktaras, Mykolo Ro-
merio universiteto universiteto Stra-
teginio valdymo ir politikos fakulteto
dekanas.

KALBŲ NEMOKAME,
VERTĖJŲ NEPASIGENDAME

Klausimas, kodėl į tarp-
tautinio gyvenimo įvykius
nedrįstame pažvelgti sa-
vitu žvilgsniu, o aklai ver-
čiame svetimųjų jiems
naudingu kampu pateiktas
žinias, yra gerokai plates-
nis, negu šis konkretus ge-
gužės devintosios pavyz-
dys.

REMKIME
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!
TEL.: 773-585-95000

WWW.DRAUGAS.ORG
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Nauji vėjai Waterbury
apylinkėje ir šiek tiek apie kitus

Connecticut lietuvių telkinius

Naujos pavardės Waterbury
telkinyje

Connecticut apygardą sudaro še-
šios nedidelės Lietuvių Bendruome-
nės apylinkės. Visos iš jų turi savitą
lietuviškos veiklos braižą. Sausio–ba-
landžio mėnesiais įvyko visų apylin-
kių ataskaitiniai-rinkiminiai susirin-
kimai.

Lankiausi Waterbury apylinkės
ataskaitiniame susirinkime. Buvo
smagu išgirsti vyresnių žmonių nuo-
monę apie LB darbus ir veiklą. Pačiai
teko trumpai papasakoti apie studen-
tų stažuotes Lietuvoje. Vyresnieji
lietuviai liko patenkinti, išgirdę, kad
JAV LB Krašto valdybai paaukotos
lėšos remia tokį svarbų projektą.

Waterbury lietuvių telkinys nuo
seno garsėjo savo didele lietuviška
kolonija. Čia veikė Šv. Juozapo lietu-
vių mokykla, prie Šv. Juozapo bažny-
čios – Lietuvos Vyčių klubas. Šian-
dien iš gausios buvusios kolonijos lie-
tuviai išsivažinėjo, joje priskaičiuoja-

ma ne daugiau kaip 70 lietuviškų
šeimų. Dar gerai, kad waterburiškiai
mielai renkasi į šv. Mišias, į savo baž-
nyčią, kur dar girdi kunigo Prano
Karvelio žodį.

Kovo mėnesį įvykęs ataskaitinis
susirinkimas atnešė naujų pavardžių
į lietuvišką veiklą. Apylinkės pirmi-
ninke tapo Laima Reiss, JAV LB XIX
tarybos narė, išrinkta nuo New Ha-
ven apylinkės. Į naująją valdybą įei-
na: vicepirmininkas Linas Balsys,
iždininkė Rasa Dooling, sekretorė Ša-
rūnė Macys, ilgametė buvusi apylin-
kės pirmininkė, kultūrinių renginių
organizatorė Zita Rossi. Revizijos ko-
misija išrinkta iš trijų asmenų: Juozo
Kazlausko, Violetos Stasionienės ir
Povilo Kuro.

Apylinkė neturi didelių patalpų
ruošti renginius, išskyrus porą kam-
barėlių prie koplytėlės ir dar gana
neblogai gyvuojantį Vyčių klubą su
gera virtuvės iranga.

Gausiausia Hartford LB

Viena iš gausiausių laikoma
Hartford Lietuvių Bendruomenės
apylinkė jungia apie 100 lietuviškų
šeimų. Hartford lietuviai be įprastos
Lietuvos Nepriklausomybės dienos
minėjimo pamini Motinos dieną, Bir-
želio trėmimus. Anksčiau apylinkė
ruošdavo vasaros piknikus, bet vėliau
jų ruošimą nutraukė. Pirmą kartą,
pernai 2009 metų gruodžio mėnesį,
Hartford lietuviai suruošė Bendruo-
menines Kūčias, į kurias suvažiavo
visų Connecticut apylinkių lietuviai.
Šioje apylinkėje dar gerai veikia
skautai, kurie labai pagyvina ne tik
Hartford telkinio, bet ir visos Con-
necticut lietuvių gyvenimą su savo
gražiai suruošta, jau tapusia tradici-
ne Kaziuko muge.

Prie Šv. Trejybės bažnyčios vei-
kia stiprus bažnytinis choras, vado-
vaujamas vargonininko ir garsaus
muziko Jurgio Petkaičio, kuris pagy-
vina parapijos gyvenimą. Prie Hart-
ford apylinkės įsikūrusi tautinių šo-

kių grupė ,,Berželis”, kuriam vado-
vauja jauna, energinga, vadovė Asta
Nenortienė.

Pats didžiausias apylinkės pasi-
didžiavimas – lietuviškos radijo va-
landėlės ,,Tėvynės garsas” veikla.
Jau daug metų radijo valandėlė užsi-
ima švietėjiška veikla, informuoja

apie būsimus įvykius, komentuoja
Lietuvos gyvenimą. Radijo laidas ad-
ministruoja Saulius Dzikas (a. a. A.
Dziko sūnus) ir Dalia Dzikienė.

Sausio mėnesį įvykęs metinis-
ataskaitinis Hartford apylinkės susi-
rinkimas praėjo be didelių pokyčių.
Apylinkės pirmininke po dvejų metų
pertraukos išrinkta Danutė Grajaus-
kienė. Šiuo metu ji organizuoja
kelionę autobusu į IX Dainų šventę
Toronto mieste, Kanadoje.

Išskirtinė New Britain LB

New Britain Lietuvių Bendruo-
menės apylinkė taip pat turi savo iš-
skirtinį braižą lietuviškoje veikloje:
,,Rudens balius”, ,,Lietuvių dienos”
balandžio mėnesio (ruošia kartu su
Šv. Andriejaus parapija) Nepriklauso-

mybės minėjimas, Blynų diena. Apy-
linkė labai gražiai bendradarbiauja
su Šv. Andriejaus parapija. Į jos val-
dybą įeina aktyvūs ir apylinkės valdy-
bos žmonės.

Ataskaitiniame apylinkės su-
sirinkime pirmininke vėl išrinkta Ire-
na Belanger, jos pavaduotoju – Eval-
das Malinauskas. Aktyvūs savo apy-
linkėje yra Cathy Salka, Angelė Jony-
nienė, Tomas Nenortas, Elzbieta ir
Juozas Liudžiai, visame žemyne gar-
sėjantys savo puikiais šakočiais. Prie
šios apylinkės veikia dainos vienetas
,,Sodžius”, vadovaujamas Raimondos
Jalinskienės. ,,Sodžius” koncertuoja
savo ir kituose telkiniuose, paįvairin-
damas savo programą skambiomis
lietuviškomis dainomis.

Intelektualioji New Haven
apylinkė

New Haven apylinkė visada išsi-
skyrė savo intelektualia lietuviška
veikla. Prieš keliolika metų šiame tel-
kinyje aktyviai veikė Moterų federa-
cijos skyrius, kurio veikla ir nulėmė
ta linkme dirbti ir LB apylinkę.
Moterų federacijai ilgus metus vado-
vavo Salomėja Nasvytytė-Valiukienė,
buvęs Lietuvos operos mecosopranas.
Buvo ruošiami poezijos-muzikos va-
karai, tautinių dirbinių parodos Yale
University patalpose, koncertai, skir-
ti ir amerikiečių publikai. Čia labai
daug dirbo aktyvios Angelė Jony-
nienė, a.a. Vlada Zemliauskienė, a. a.
Vaiva Vėbraite, St. Leikienė, dr. Elo-
na Vaišnienė ir kitos.

Mums, gyvenantiems New Ha-
ven ar šalia jo, tikrai pasisekė – tu-
rime puikių poetų Tomą Venclovą,
Joną Zdanį, pianistą Andrių Žlabį,
dailininkus Paulių Lantuch, Rolandą
Kiaulevičių.

Ir dabartinė apylinkės valdyba
ruošia ypatingus vakarus: Vilniaus
styginio kvarteto koncertą, ,,Poezijos
pavasarį”, susitikimą su aktore iš
Klaipėdos Jolanta Puodėnaite, paro-
dytas jos monospektaklis, dainininko
Virgio Stakėno koncertą, susitikta su
anekdotų karaliumi Raimondu Ši-
lansku.

Ataskaitiniame susirinkime buvo
išrinkta nauja valdyba, į kurią įeina:
Žydrūnas Gimbutas, Dzina Inkratie-
nė, Jurgita Mockutė, Tomas Plečkai-
tis ir Arvydas Trumpauskas.

Mažiausia apylinkė

Pati negausiausia Bridgeport
apylinkę sudaro tik 25 nariai, besi-
glaudžiantys prie Šv. Jurgio bažny-
čios. Čia aktyviai veikia Lietuvos
vyčiai kuopa, kuri kartu su LB apy-
linke ruošia Lietuvos Nepriklauso-
mybės minėjimą. Dabartinė jos pir-
mininkė Giedrė Stankūnienė į naują
valdybą sukvietė jaunų žmonių,
kurie, tikėsimės, išjudins apylinkės
veiklą.

Nukelta į 9 psl.Rytinio pakraščio apylinkės Nepriklausomybės minėjimas. Linos Anužis nuotr.

New Britain apylinkės veikėjai: pirmininkė Irena Belanger, iždininkė Č. Salka,
valdybos narė A. Jonynienė. S. Šimkuvienės-Rosen nuotraukos

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Rita Valaišytė-Bagdonienė su nauja
Waterbury LB apylinkės pirmininke
Laima Reiss.

Hartford apylinkės pirmininkė Da-
nutė Grajauskienė.
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Apie kalinius, okupacijas
ir istoriją

APIE JAV LB WAUKEGAN-LAKE COUNTY
APYLINKÈS VALDYBOS RINKIMUS

Neįtikėtina, kad visuomenės
švelnios šypsenos veikėjas gali būti
neskaidrus. Juk daugelis psichologų
pagal povyzą matuoja sielos gelmes.

Perskaičius spaudoje apie Wau-
kegan-Lake County Lietuvių Bend-
ruomenės veiklą tenka labai nuliūsti.
Baisu ir neįtikėtina viską dangstyti
demokratišku šydu ir tvirtinti, kad
viskas yra tvarkoje, kad, praėjus 2

metams, niekas netikrino jų veiklos,
bet ar viskas yra tvarkoje?

Suprantu, „anapus ten” neskaid-
rūs seimūnai ir kiti „galiūnai” dras-
kosi dėl „lovio” ir galybės, o čia dėl
ko? Ar kad jų atvaizdas būtų laikraš-
tyje? Gėda! Pabuskite! Jei nesuge-
bate, užleiskite darbą kitiems!

Algimantas Juškys
Chicago, IL

* * *
Noriu paskatinti visus, kurie

seka dabartinės JAV Lietuvių Bend-
ruomenės veiklą, perskaityti JAV LB
krašto valdybos vicepirmininkės or-
ganizaciniams reikalams Sigitos

Šimkuvienės-Rosen atsakymą (,,Drau-
gas”, 2010 m. gegužės 1 d.) į Reginos
Narušienės straipsnį.

Rožė Ražauskienė
Dearborn Heights, MI. 

APIE B. NAINIO STRAIPSNÎ 
,,AMERIKOS LIETUVYJE”

Esu abiejų laikraščių – „Draugo”
ir „Amerikos lietuvio” – skaitytoja. Ir
viename, ir kitame laikraštyje randu
straipsnių, kurie man patinka, tačiau
perskaičiusi Broniaus Nainio apžval-
ginį straipsnį „Dešimtmetį peržen-
giant” (,,Amerikos lietuvis”, 2010 m.
gegužės 8 d., nr. 19), pasipiktinau.

Pamenu ankstesnius Nainio straips-
nius „Drauge”. Buvo jų visokių: ir
įdomių, ir šiaip sau. Bet kodėl jis nu-
stojo į „Draugą” rašyti? Gal supyko
ant kažko ir už kažką?

Dangė  Dudzė
Palos Hills, IL

JERONIMAS TAMKUTONIS

Š. m. vasario 28 d. Čikagoje, Jau-
nimo centre, lankėsi buvęs politinis
kalinys ir tremtinys kunigas Alfonsas
Svarinskas, praleidęs apie 20 metų
sovietų kalėjimuose ir tremtyje. Jis
savo pokalbį su kavinėje susirinku-
siais pradėjo humoristiškai, pasaky-
damas, kad buvusioje Sovietų  Sąjun-
gos teritorijoje yra paplitusi savotiška
liga – žmonės mėgsta vien tik kalbėti,
bet nieko nedirbti. Pasak jo, jis taip
pat yra šiek tiek užsikrėtęs šia liga.

Pokalbio metu monsinjoras pa-
pasakojo apie savo veiklą sovietinės
okupacijos metu, praleistą laiką ka-
lėjimuose ir tremtyje, taip pat ir ne-
priklausomybę atgavusioje Lietuvoje.
Besiklausant jo pasakojimų, pasidarė
aišku, kad šis ištvermingas kovotojas
visą savo gyvenimą yra pašventęs
veiklai už krikščionišką tikėjimą ir
lietuvybę. Jis ir dabar, atkūrus Lie-
tuvos nepriklausomybę, alsuoja ta
pačia kovos už krikščioniškas verty-
bes ir lietuviškumą dvasia.

Po pokalbio mons. Svarinskas
buvo paklaustas, ar jis, kaip vienas iš
ryškiausių Lietuvos tremtinių, nesi-
ruošia aprašyti savo išgyvenimų ka-
lėjimuose, tremtyje ir Lietuvai at-
gavus nepriklausomybę. Tai būtų ne-
paprastai svarbus įnašas į Lietuvos
istoriją ir sovietinės okupacijos paži-
nimą. Gerbiamo monsinjoro atsaky-
mas nebuvo džiuginantis – jis ne-
mėgsta ir nesiruošia rašyti prisimi-
nimų. „Galbūt vėliau, kai dar labiau
pasensiu”, – pajuokavo jis, galbūt
norėdamas užbaigti šią temą.

Man liūdnokai prisiminė a. a.
kun. Prano Račiūno atvejis. Papra-
šytas jo brolio Kazio  Račiūno, gyve-
nusio Cicero ir Beverly Shore, IN, aš,
nuvykęs į Lietuvą, susitikdavau su jo
jaunesniu broliu Jurgiu, praleidusiu
dvylika metų sovietų kalėjimuose ir
tremtyje. Vėliau susitikdavau ir su
paleistu iš kalėjimų vyresniu broliu
kun. Pranu. Pranas  Račiūnas, norė-
damas perduoti amerikiečių ambasa-
dai Maskvoje medžiagą apie sovietų
persekiojamą katalikų bažnyčią Lie-
tuvoje, buvo sulaikytas prie ambasa-
dos vartų. Sovietiniuose kalėjimuose
jis praleido penkiolika metų. Ragi-
namas savo brolio Kazio, jis buvo
pradėjęs rašyti savo atsiminimus apie
tardymus ir praleistą laiką kalėji-
muose. Kazys, perskaitęs dalį tų pri-
siminimų, išsitarė, kad jie per daug
ištęsti, o to nemėgsta žmonės išeivijo-
je ir JAV. Taip ir liko daug už Lietuvą
ir katalikybę iškentėjusio kunigo ne-
užrašyti ir nepaskelbti prisiminimai.

* * *
Kiekvienas karas, o ypač sveti-

mųjų okupacija, parodo gyventojų
charakterį. Pereitame šimtmetyje
užgriuvusios Lietuvą nelaimės paro-
dė daugelio lietuvių būdą – jų prisi-
rišimą prie gimtojo krašto ir jo gyni-
mą, o kartu ir kai kurių tautiečių
savanaudiškumą tarnaujant okupan-
tams,  ieškant vien savo asmeninės
naudos ir taip stiprinant okupantų
valdymą kraštą. Juk kiekvienas oku-
pantas, užėmęs svetimą kraštą, ieško
tarp vietinių gyventojų išdavikų ir
prisitaikėlių, kad galėtų sudaryti ir
įtvirtinti savo valdžią krašte. Taip,
užėjus okupantams, susidaro aplin-
kybės visuomenės padugnėms atsi-
sėsti į vadovaujančias krašto admi-
nistracijos vietas.

Visuomenė susideda iš drąsių ir
bailių, teisingų ir sukčių, gudrių ir
kvailų, išdavikų ir tėvynei pasiauko-
jančių žmonių. Prisiminkime vien
1990–1991 metų žymesnių asmenų
galeriją – tai Burokevičius su savo
„gelbėtojais” ir jų padėjėjais, Lands-
bergis, Ozolas, Prunskienė, Brazaus-
kas ir minios budėjusių prie Seimo
rūmų.

* * *
Visuomenės vystymosi kryptį nu-

lemia tuo laiku dar neaiškios, paša-
linės aplinkybės ir laiko dvasia, kurią
sukuria to meto ryškesnieji veikėjai.
Todėl svarbu, ar jie yra sąžiningi ir
atsakingi už savo veiksmus, ar sa-
vanaudžiai ir svetimo turto grobsty-
tojai. Tarp šių asmenų ir juos palai-
kančių grupių vyksta varžybos ir
atvira kova. Kaip W. Burke tiksliai
pastebėjo, vienintelė sąlyga blogiui
įsitvirtinti yra ta, kad dorieji žmonės
visuomenėje nedarytų nieko.

Dalis tų, kurie išgyveno žiaurius
okupantų kalėjimų tardymus ir trem-
tį, sugebėjo aprašyti savo prisimini-
mus. Didvyriškumas yra ne tik išgy-
venti išbandymus ir kančias, bet ir
juos aprašyti, kad kiti apie tai suži-
notų, ir tuo prisidėti prie teisingo is-
torijos sukūrimo.

Mažai yra veikalų, kurie tiksliai
vaizduoja žiaurų praėjusių Lietuvos
okupacijų laikotarpį. Pirmąją sovie-
tinę okupaciją geriausiai aprašė pulk.
Petruitis savo knygoje „Kaip jie mus
sušaudė”. Iš vokiečių okupaciją apra-
šančių knygų yra Balio Sruogos „Die-
vų miškas” ir Grigolaičio išgyvenimai
vokiečių koncentracijų stovyklose.
Antrosios sovietinės okupacijos pra-
džią ir didvyrišką kovą prieš okupan-
tus ryškiai aprašė  Daumantas-Lukša
knygoje „Partizanai už geležinės už-
dangos”. Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, pasirodė daugelio kalinių ir
Sibiro tremtinių prisiminimai. Kiek-
vienas iš jų aprašo išgarbintos „so-
vietinės laisvės” ir „sovietinio huma-
niškumo” apraiškas ir spalvas.

* * *
Neseniai „Drauge” baigti spaus-

dinti ilga serija ėję Leono Čerškaus
„Lietuvos kario atsiminimai”, išsi-
skiriantys iš kitų memuarų tiek savo
aprašomų išgyvenimų įvairumu, jų
turiniu, tiek aprašomo laiko tąsa.

Atsiminimai prasideda jaunuolio
darbu Kaune, mašinų remonto dirb-
tuvėje, netoli kurios esančioje karčia-
moje („Specifkoje”) būsimasis tary-
binės Lietuvos prez. Justas Paleckis

pradėjo savo pragaištingą Lietuvos
nepriklausomybės griovimo darbą
kaip sovietų apmokamas darbininkų
agitatorius už „tarybinę darbininkų
valdžią”. Prisiminimai tęsiasi L.
Čerškui savanoriu įstojus į Lietuvos
kariuomenę ir vėliau kariuomenę pri-
jungus prie Raudonosios armijos. Se-
ka vokiečių-sovietų karo pradžia,
chaotiškas sovietų bėgimas į rytus ir
Červenės žudynės. Skaitytojai gali
pastebėti gerą autoriaus susigau-
dymą įvairiai besikeičiančiose aplin-
kybėse ir jo nepaprastai gerą atmintį.
Vokiečių okupacijos metu, tarnaujant
lietuviškuose daliniuose, aprašomas
jo sutiktos ukrainietės sukrečiantis
pasakojimas apie Stalino įvykdytą
ukrainiečių tautos „nubaudimą” – jos
marinimą badu.

Man  asmeniškai didelį įspūdį pa-
liko L. Čerškaus aprašomas Rusijos
valdininkų, t. y. tardytojų ir prižiūrė-
tojų elgesys, kuris jo knygoje yra ryš-
kiau pavaizduotas negu kitų kalinių
ir tremtinių prisiminimuose. Be
abejo, aprašant rusų valdininkų el-
gesį, autoriui daug padėjo jo rusų kal-
bos mokėjimas. Jo aprašomų valdi-
ninkų elgesys įvairiais atvejais pri-
mena XIX amžiaus rusų rašytojų pas-
tangas tinkamai aprašyti „rusišką
dūšią”. Savo atsiminimuose L. Čerš-
kus aprašė tai, ko nė vienas rusų ra-
šytojas, apart Aleksandr Solženycin,
nepavaizdavo.

L. Čerškaus atsiminimų išleidi-
mas atskira knyga yra daugiau negu
būtinas. Tai yra ne tik tautos garbės,
bet ir pareigos reikalas. Knyga būtų
vaizdingas lietuvių tautos kančių
aprašymas nuo sovietinio „išvadavi-
mo” pradžios ligi „brandaus socializ-

mo” sugriuvimo 50 metų vėliau.
Kaip žinios iš Lietuvos teigia, L.

Čerškaus atsiminimai sukėlė buvusių
„Stalino saulės” vežėjų palikuonių
pyktį. Nereikia pamiršti, kad buvę
sovietų kolaborantai, turėdami dau-
giau pinigų (jų pensijos yra taip pat
žymiai didesnės) ir įtakos už trem-
tinius, stengiasi praeitį nušviesti pa-
gal savo norus ir, aišku, pateisinti sa-
vo elgesį. Jie teisme iškėlė L. Čerškui
bylą už šmeižtą. Bylos sprendimas,
esant Lietuvoje teisinei netvarkai,
yra nenuspėjamas. Tiesa visuomet
yra nemaloni tiems, kurie turi ką
nors paslėpti, ką Lietuvoje bando
daryti buvę kolaborantai. Kaip jidiš
posakis sako, „Jeder Schawants
wants to be a Mensch” (kiekvienas
niekšas nori, kad su juo būtų elgia-
masi padoriai).

Susiduriant su amerikiečių vi-
suomenės nariais į akis krinta jų
mažas žinojimas apie Baltijos šalių ir
jų gyventojų patirtas kančias sovie-
tinės okupacijos metu. Amerikos kny-
gų rinkoje vyrauja tik kelių tautų li-
teratūra: žydų, airių ir anglų, o kny-
gos, aprašančios kitų tautų žmonių
išgyvenimus, yra nustumiamos į šalį.
Prisipažinkime, kad būdami Ameri-
koje mes labai mažai, beveik nieko
nesame paskelbę JAV knygų rinkoje
apie savo tautos skaudžią praeitį sve-
timųjų okupacijų metais. Apart Ar-
monienės „Leave Your Tears in Mos-
cow”, kitos į anglų kalba verstos kny-
gos buvo išleistos lietuviškų leidyklų
ir kaip tokios iš viso nepateko į ame-
rikiečių leidyklų platinimo tinklus,
nebuvo platinamos angliškai skai-
tančioje visuomenėje.

Didvyriškumas yra
ne tik išgyventi išban-
dymus ir kančias, bet ir
juos aprašyti, kad kiti
apie tai sužinotų, ir tuo
prisidėti prie teisingo
istorijos sukūrimo.
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Seime pristatomoje parodoje –
laikraõçio „Dirva“ kelias

Lietuvoje stinga pasaulinio 
pripažinimo sulaukusi¨ mokslininkû�

Vadovauti Generalinei prokuratùrai
siùloma Palangos vyriausiajai prokurorei

Atkelta iš 1 psl.            jų
problemas. Pasak Lietuvos
parlamento vadovės, šiuo metu yra
sudėtinga tikėtis, kad užsienyje
gyvenantys lietuviai grįžtų į tėvynę,
tačiau būtina žvelgti į ateitį ir galvoti
apie tokias galimybes.

„Suprantu, kad šiuo metu never-
ta tikėtis užsienyje įsitvirtinusių tau-
tiečių sugrįžimo į Lietuvą. Tačiau
mes negalime prarasti tarpusavio ry-
šių ir tikėtis, kad ateityje padėtis bus

kitokia ir nemažai lietuvių grįš į Tė-
vynę. Esu įsitikinusi, kad Lietuvoje
turi būti žinoma, kur šiuo metu gy-
vena ir dirba kvalifikuoti tautiečiai,
kokios pagalbos ir bendradarbiavimo
galime tikėtis iš jų ir dabar, ir ateity-
je”, – sakė I. Degutienė. 

Seimo pirmininkė taip pat pažy-
mėjo, kad organizuotos LB  užsieny-
je galėtų nemažai prisidėti atstovau-
damos Lietuvos interesams ir tapda-
mos tikraisiais savo šalies lobistais

Religinèms bendruomenèms 
už prarastâ turtâ – 13 mln. litû�
Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) –

Išpirkti prarastą religinių bendruo-
menių nekilnojamąjį turtą Vilniaus ir
Kauno miestų bei Mažeikių rajono
savivaldybėms šiemet bus skirta dau-
giau nei 13 mln. litų. 

Daugiausia – 12,5 mln. – bus
skirta Vilniaus savivaldybei, 555,000
Kauno miesto, 61,000 – Mažeikių ra-
jono savivaldybei.

Vilniaus savivaldybės Teisės de-
partamento direktorius Egidijus Vil-
kickas sakė, kad lėšos bus skirtos iš-
pirkti prarastą Karaimų religinės
bendruomenės, Lietuvos stačiatikių
arkivyskupijos, Vilniaus Evangelikų
liuteronų bažnyčios ir Vilniaus arki-
vyskupijos nekilnojamąjį turtą.

,,Pinigai bus mokami už pasta-
tus, kuriuos religinės bendruomenės
turėjo iki Antrojo pasaulinio karo, kai
buvo nacionalizuoti”, – sakė E. Vil-
kickas.

Pasak Finansų ministerijos, iš
viso Vilniaus savivaldybė prarastam
turtui išpirkti prašė 18,7 mln. litų.
,,Šiandien valstybės įsipareigojimų
bendra suma visoms šioms religi-
nėms bendruomenėms yra apie 20
mln. litų. Skirta 12 mln. litų, ši suma
bus paskirstyta atitinkamai pagal tu-
rimus skolų dydžius”, – aiškino E.
Vilkickas.

Tačiau tikslių sumų, kurios ga-
lėtų būti išmokėtos iš skirtų 12,5
mln. litų, jis negalėjo nurodyti. Pasak
Vilniaus savivaldybės atstovo, bus su-
mokama už Karaimų religinės bend-
ruomenei priklausiusį nekilnojamąjį
turtą sostinės Liubarto gatvėje, Sta-
čiatikių arkivyskupijai – už turtą
Liepkalnio ir Vytauto gatvėje, Evan-
gelikų liuteronų bažnyčiai – už pasta-
tus Vokiečių ir Liejyklos gatvėje.

Finansų ministrė Ingrida Šimo-
nytė pasirašė įsakymą, kuriuo šių lė-
šų skirstymas numatytas 2010 me-
tams, tačiau E. Vilkickas nežinojo,
kada savivaldybė skirtas lėšas gaus.
,,Valstybė yra įsipareigojusi grąžinti
per 20 metų, jei turės galimybių, grą-
žins ir anksčiau. Valstybė yra suinte-
resuota atiduoti pinigus greičiau”, –
sakė E. Vilkickas. 

Anot jo, iki šiol sostinės valdžia
įvairioms religinėms bendruome-
nėms už prarastą nekilnojamąjį turtą
yra išmokėjusi apie 47 mln. litų. Fi-
nansų ministerijos teigimu, prašy-
mus skirti lėšų už prarastą turtą
2010 m. pateikė 3 šalies savivaldybės
– Vilniaus ir Kauno miestų bei
Mažeikių rajono. 

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) –
Lietuvoje stinga pasaulinio pripa-
žinimo sulaukusių aukšto lygio
mokslininkų tiek iš vietos akademi-
nės bendruomenės, tiek iš užsienio,
tad jauni mokslininkai, stokodami
autoritetų ir tinkamų vadovų, kartais
nukrypsta į ,,pseudomokslą”, teigia
Jaunųjų mokslininkų sąjunga. 

Sąjungos pirmininkė Vilma Pet-
rikaitė per spaudos konferenciją
,,pseudomokslu” pavadino tai, kad
nors mokslininkų ir mokslo darbų
daugėja, prastėja jų kokybė, moksli-
ninkai ,,prisirašinėja” prie straips-
nių. Anot jos, šiuo atveju būtų geriau,
jei mokslininkų būtų mažiau, bet ko-
kybiškiau dirbančių. 

Jaunieji mokslininkai sutarė,
kad Lietuvos mokslo pasaulyje yra
per mažai pasaulinėje rinkoje galin-
čių varžytis idėjų ir asmenybių, be to,
per mažai dėmesio skiriama pripa-
žintiems užsienio mokslo žmonėms
pritraukti. Anot V. Petrikaitės, tai pa-
sireiškia ir kuriant studijų bei verslo
slėnius: pinigai esą ,,skiriami sie-
noms ir aparatūrai”, bet mažai gal-
vojama apie tai, kuo reikės juos ,,už-

pildyti”. Anot jos, jei būtų skiriama
dėmesio ir lėšų mokslininkams iš už-
sienio privilioti, tai ne tik pakeltų
Lietuvos mokslo kokybę, bet ir pa-
skatintų Lietuvoje pasilikti jaunus
mokslininkus. 

Pasak sąjungos nario Tomo Ža-
landausko, Lietuvoje iš maždaug
6,000 mokslininkų apie pusė – beveik
pensinio amžiaus. Jis ragino nebijoti
skirti užsienio mokslininkams gero-
kai didesnių atlyginimų, kad šie pa-
gerintų šalies mokslo kokybę. 

Švedijoje dirbusi Vilniaus uni-
versiteto lektorė Vilmantė Pakalniš-
kienė, lygindama Švedijos ir Lietuvos
padėtį, atkreipė dėmesį, kad Lietu-
voje taip pat trūksta tarpdisciplininių
studijų programų bei inovatyvių idė-
jų, kurias galėtų panaudoti ir politi-
kai. Anot jos, Lietuvoje, skirtingai nei
Švedijoje, susidaro įspūdis, kad
,,mokslas – sau, o visas gyvenimas –
irgi tarsi sau”. 

Be to, anot V. Pakalniškienės,
Lietuvoje per mažai skatinami jauni
mokslininkai, jie apkraunami dėsty-
mu ir negali pakankamai laiko skirti
mokslinei veiklai.

Švedijos lietuviai su I. Degutiene kalbèjosi
apie lietuvyb∂s išsaugojimo siekî�  

Vilnius, gegužės 10 d. (LR
Seimo info)  – Seimo III rūmų gale-
rijoje atidaryta paroda „‘Dirvos’
kelias”, skirta lietuvių tautinės min-
ties laikraščio istorijai, jo leidėjams,
redaktoriams. Konferencijų salėje vy-
ko konferencija  „‘Dirva’ ir tautinin-
kų tradicijos”. Parodos rengėjai – Sei-
mo nariai Gintaras Songaila ir Kazi-
mieras Uoka, rodiniai  – iš Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bib-
liotekos fondų ir asmeninio Stefos
Gedgaudienės archyvo. 

Tautinės minties laikraštis ,,Dir-
va”, perkopęs devintąją savo gyvavi-
mo dešimtį, buvo įkurtas 1916 m.
rugpjūčio 28 d., pertvarkius nuo 1915
m. lapkričio 25 d. ėjusį ,,Santaikos”
laikraštį. Cleveland Lietuvių Bend-
ruomenėje tokiu būdu radosi nauja
galimybė pristatyti tautinio bei kul-
tūrinio gyvenimo atgarsius.

Nuo įkūrimo iki 1952 m. ,,Dir-
vos” leidėju buvo Ohio Lithuanian
Publishing Co, o vienu iš pagrindinių
organizatorių – tautinių pažiūrų
verslininkas A. Bartoševičius. Pir-
muosius metus laikraštį redagavo V.
K. Jokubynas. 1917 m. redaktoriumi
buvo pakviestas J. Gedminas. Po me-
tų ,,Dirvos” redaktoriumi tapo K. S.
Karpius, sėkmingai vadovavęs laik-
raščiui tris dešimtmečius (1918–
1948). 1948 m. ,,Dirvą” įsigijo ir jos

redaktoriumi tapo V. Rastenis, nuo
1951 m. redaktoriaus vairą patikėjęs
savo pavaduotojui B. Gaidžiūnui.
1952 m. laikraščio leidimą perėmė
Amerikos lietuvių spaudos ir radijo
draugija ,,Viltis”. Pirmuoju jos pir-
mininku buvo išrinktas žinomas iš-
eivijos visuomenininkas J. Bachunas.
Nuo 1962 m. iki 1968 m. ,,Dirvos” re-
daktoriumi dirbo J. Čiuberkis, vėliau
šios pareigos buvo patikėtos buvu-
siam redaktoriaus pavaduotojui V.
Gedgaudui, šį darbą dirbusiam iki
1991 m.  Jo darbo metais ,,Dirva”
patyrė ir skaudžių smūgių, ir viltingų
pakilimų. 1975 m. liepos 30 d. redak-
cijos pastatas smarkiai nukentėjo
nuo gaisro – sudegė spaustuvės įren-
gimai, medžiagos bei archyvas. Vis
dėlto, nepaisant visų kliūčių, jau tų
pačių metų rugpjūčio pabaigoje išėjo
naujas numeris, redaguotas ir su-
rinktas redaktoriaus bute. Per savo
darbo metus V. Gedgaudui pavyko su-
telkti profesionalų redakcijos kolek-
tyvą, sugebėjusį objektyviai atspin-
dėti visuomeninio, politinio bei kul-
tūrinio išeivijos gyvenimo momentus.  

1991 m., V. Gedgaudui pasitrau-
kus iš pareigų, redaktoriumi dirbo V.
B. Gaidžiūnas (1991–1994), 1995 m.
šias pareigas ėjo A. Bundonis, 1996–
2000 m. – J. Jasaitis, nuo 2005 m. iki
šiol ,,Dirvą” redaguoja V. Radžius.    

Parodą apžiūri Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento
direktorius Arvydas Daunoravičius.                                            ELTA nuotr.

Evangelikų bažnyčia Mažeikiuose.     
Delfi.lt nuotr.

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė va-
dovauti Generalinei prokuratūrai
siūlo Palangos miesto apylinkės pro-
kuratūros vyriausiajai prokurorei Ni-
jolei Požarskienei. Pati pareigūnė
tvirtina sutikimo dar nedavusi, ta-
čiau siūlymą svarstanti, praneša ži-
niasklaida. 

Prezidentė žurnalistams pranešė
jau pasirinkusi kandidatą į generali-
nius prokurorus, tačiau jo pavardės
neatskleidė. Valstybės vadovė žurna-
listams sakė, kad naujo generalinio
prokuroro kandidatūrą Seimui pa-
teiks artimiausiu metu. 

,,Neskubėjau, reikėjo rimtai
rinktis ir žiūrėti, kaip susitvarko
naujasis prokuroras”, – atidariusi
Baltijos jūros regiono jaunimo rengi-
nį ,,B-Young” sakė prezidentė. D.

Grybauskaitė patvirtinto, kad į Ge-
neralinės prokuratūros vadovus ne-
siūlys dabartinio laikinojo jos vadovo
Raimondo Petrausko, tačiau neatsa-
kė, kodėl: ,,Stebėjau jo darbą ir
sprendimas yra toks.” 

,,Pirmiausia reikia, kad proku-
ratūros vadovas spręstų įsisenėjusias
ne tik prokuratūros, bet ir teisėsau-
gos problemas ir kad būtų kiek įma-
noma objektyvesnis ir nepasiduotų
spaudimui – nei žiniasklaidos, nei po-
litikų”, – užduotis ir reikalavimus,
keliamus naujajam generaliniam pro-
kurorui, vardijo šalies vadovė. 

Generalinį prokurorą 7 metams
skiria ir atleidžia prezidentas Seimo
pritarimu. Šios pareigos laisvos nuo
vasario vidurio, kai iš generalinio
prokuroro pareigų atsistatydino Algi-
mantas Valantinas. 



Kijevas, gegužės 17 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev lankosi Ukrainoje.
D. Medvedev atvyko į Šlovės parką,
kur drauge su Ukrainos prezidentu
Viktor Janukovyč padėjo gėlių prie
Nežinomojo kareivio kapo. Po to nuo
Amžinosios ugnies prezidentai atėjo
prie paminklo 1932–1933 m. didžiojo

bado aukoms, kur taip pat padėjo
gėlių. Numatoma, kad abiejų šalių
vadovai priims bendrus pareiškimus
Europos saugumo, Padniestrės sure-
guliavimo ir saugumo Juodosios jūros
regione klausimais. Viena pagrindi-

nių derybų temų bus galimybė pasi-
rašyti susitarimą dėl ,,Gazprom” ir
Ukrainos bendrovės ,,Naftogaz” su-
jungimo. 

Rusijos prezidentas pažymi, kad
su dabartine Ukrainos vadovybe
dirbti geriau nei su ankstesne. Kaip
pareiškė D. Medvedev kalbėdamasis
su Ukrainos prezidentu V. Januko-
vyč, beveik du kartus padidėjo prekių
apyvarta per pirmąjį šių metų ket-
virtį – tai naujos šalies vadovybės
politikos rezultatas. 

Jis priminė, kad šis susitikimas –
septintas iš eilės. ,,Toks susitikimų
dažnumas rodo, kad mums yra ką
veikti, reikia išardyti griuvėsius”, –
pažymėjo Rusijos prezidentas. 

Į Rusijos valstybės vadovo vieš-
nagės Kijeve programą įeina ne tik
derybos su V. Janukovyč ir Tarp-
valstybinės komisijos posėdis, bet ir
bendravimas su verslo atstovais bei
studentais. 

,,Verslas labai atidžiai žiūri į tuos
ženklus, kuriuos rodo jiems vadovai.
Nuo to, kiek mes su jumis būsime
rytoj įtikinami, priklausys verslo
santykių tarp mūsų šalių ateitis”, –
sakė D. Medvedev.
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VARŠUVA
Lenkijos pietuose vienas vyras

nuskendo ištvinusioje upėje, o beveik
2,000 žmonių buvo iškeldinti po tą
regioną užklupusių smarkių liūčių.
Dėl smarkių liūčių nuo Krokuvos iki
pietinio kalnų kurorto Zakopanės
vanduo apsėmė daug namų, kelių ir
geležinkelių.

VATIKANAS
Vatikano Šv. Petro aikštėje gegu-

žės 16 d. susirinko apie 150,000 mal-
dininkų, kad pareikštų solidarumą
su popiežiumi Benediktu XVI, kuris
pastaraisiais mėnesiais buvo griežtai
kritikuojamas dėl katalikų dvasinin-
kų pedofilijos skandalų. 

RYGA
Europos žmogaus teisių teismas

(EŽTT) pripažino, kad Latvija teisė-
tai pateikė kaltinimą karo veteranui
Vasilij Kononov genocidu. Didieji
rūmai pripažino, kad nuteisusi 2004
m. V. Kononov už 1944 m. padarytą
karinį nusikaltimą – taikių Malyje
Baty kaimo gyventojų nužudymą –
Latvija nepažeidė draudimo taikyti
Baudžiamąjį kodeksą atgaline data,
nustatyto Europos pagrindinių žmo-
gaus teisių ir laisvių konvencija.

STOKHOLMAS
Praėjus kelioms dienoms po pra-

našą Mahometą nupaišiusio švedų
dailininko užpuolimo mėginta padeg-
ti jo namą. Policijos duomenimis,
Lars Vilks tuo metu namuose nebu-
vo. Praeiviai pranešė policiai, kad
išdaužt keli karikatūristo namo lan-
gai. Nusikaltėliai greičiausiai mėgino
padegti namo vidų, tačiau ugnis už-
geso.

PARYŽIUS
Prieš 10 mėnesių Teherane su-

imta prancūzė vėl atgavo laisvę ir iš-
vyko iš Irano. 25 metų Clotilde Reiss
vyriausybiniu lėktuvu parskrido į Pa-
ryžių. Irano teismas K. Reiss skirtą
10 metų kalinimo bausmę pakeitė
245,000 eurų pinigine bauda ir taip
atvėrė kelią jos išvykimui. Moteris
buvo nuteista dėl neramumų kursty-
mo ir šnipinėjimo.

MASKVA
JAV teismas  nurodė paleisti iš

Guantanamo paskutinį čia kalinamą
rusą. Laikraštis ,,Miami Herald”
rašo, kad teisėjas Henry Kennedy Jr.
nurodė imtis visų ,,reikalingų ir ati-
tinkamų diplomatinių priemonių”,
kad 42 metų Ravil Mingazov išeitų į
laisvę. Laikraščio duomenimis, R.
Mingazov 2000 m. išvyko iš Rusijos.
2002 m. jis buvo suimtas Pakistane ir
perduotas JAV. Vyras esą slapstėsi
vienoje ,,al Qaeda” slėptuvėje ir lan-
kė teroristų rengimo stovyklą. 

WASHINGTON, DC
Lėktuvas „Boeing 757” buvo pri-

verstas avariniu būdu leistis Dulles
tarptautiniame oro uoste. Nukentė-
jusiųjų nėra. Lėktuvas  skrido krypti-
mi New York-Los Angeles, kai vienas
iš keleivių pajuto degančių elektroni-
kos prietaisų kvapą. Jis pranešė apie
tai įgulos nariams. Po to buvo priim-
tas sprendimas leistis oro uoste prie
Washington, DC. Lėktuve buvo 105
keleiviai ir 7 įgulos nariai.

SACRAMENTO
California gubernatorius Arnold

Schwarzenegger pateikė planą, kaip
sumažinti valstijos biudžeto deficitą
– apkarpant milijardines išlaidas,
skirtas vargšams. Pasak jo, tokiu
būdu galima biudžeto deficitą suma-
žinti 12,4 mlrd. dolerių. Siūloma
mažinti išlaidas vaikų įstaigoms,
neturtingų šeimų vaikams ir psichi-
nės sveikatos apsaugai. 

ISLAMABADAS
Amerikiečiai bus priversti išsi-

kasti sau kapo duobes, sakė talibų
atstovas vaizdo įraše, kurį gavo agen-
tūra ,,Reuters”. Anot jo, šalių sąjun-
gininkių laukia toks pat likimas.
Ekstremistinės organizacijos atsto-
vas pabrėžė, kad nepavykęs išpuolis
New York ,,Times” aikštėje yra Tali-
bano darbas.

KABULAS
Gegužės 17 d. Afganistane sudu-

žo keleivinis lėktuvas, kuriuo skrido
38 žmonės ir 5 įgulos nariai. Lėktuvu
skrido 6 keleiviai užsieniečiai. 

Rusijos prezidentas lankosi Kijeve

NATO pristatè savo naujâ projektâ
Briuselis, gegužės 17 d. (AP/

BNS) – NATO privalo laimėti karą
Afganistane, išplėsti ryšius su Rusija,
sukurti atsvarą Irano raketų kelia-
mam pavojui bei užtikrinti savo 28
narių saugumą, sakoma organizacijos
pristatytame naujos strateginės kon-
cepcijos projekte. 

Dokumente kalbama apie būti-
nybę mažinti gilėjantį atitrūkimą
tarp Jungtinių Valstijų, kurios pasi-
sako už didesnį Šiaurės Atlanto su-
tarties organizacijos tarptautinį vaid-
menį, ir Europos šalių, kurios pa-
geidauja išlaikyti NATO tradicinį
gynybinį pobūdį. 

,,NATO privalo būti įvairiapu-
siška ir veiksminga, kad galėtų veikti
toli nuo namų”, – pabrėžė buvusi JAV
valstybės sekretorė Madeleine Al-
bright, kuri vadovavo šią ataskaitą
rengusiai specialistų grupei. 

,,Siekiant išlaikyti politinę valią
vykdyti operacijas už organizacijos
ribų, NATO privalo užtikrinti, kad
visos jos narės būtų užtikrintos dėl
savo teritorijų saugumo”, – pridūrė ji. 

NATO generalinis sekretorius
Anders Foghas Rasmussen šią atas-
kaitą panaudos kaip pagrindą ku-
riant naują strateginę koncepciją,
kuri bus pateikta tvirtinti per kitą
organizacijos viršūnių susitikimą,
vyksiantį lapkritį Lisabonoje. 

28 šalių Šiaurės Atlanto organi-
zacija, kuri buvo įkurta 1948 m.
reaguojant į Sovietų Sąjungos puoli-
mo grėsmę, šiuo metu išgyvena ,,vi-

dutinio amžiaus krizę” ir, praėjus
beveik 20 metų po komunistinės im-
perijos žlugimo, ieško, kas galėtų pa-
teisinti jo strateginę reikšmę besikei-
čiančiame pasaulyje. 

Ankstesnėje NATO strateginėje
koncepcijoje daugiausiai dėmesio bu-
vo skiriama taikdariškoms misijoms,
tokioms kaip Bosnijoje ir Kosove. Ji
buvo patvirtinta 1999 m. – pasibaigus
Šaltajam karui ir prieš 2001 m. rug-
sėjo 11 d. išpuolius Jungtinėse Valsti-
jose, kurie privertė NATO imtis nau-
jų misijų, tokių kaip kova su islamis-
tais sukilėliais Afganistane. 

Šis karas yra didžiausia iki šiol
vykdyta NATO operacija. Afganista-
ne šiuo metu yra daugiau nei 100,000
organizacijos karių, daugiausiai ame-
rikiečių. Per tą konfliktą, kuris tebe-
siplečia, iš viso žuvo jau beveik 1,800
NATO ir JAV vadovaujamų pajėgų
karių. 

Dokumente taip pat nurodoma,
kad NATO turėtų sutelkti dėmesį į
santykių su Maskva gerinimą, nes tai
savo ruožtu padėtų vykdyti organiza-
cijos misiją Afganistane atveriant
sausumos kelią atsargų gabenimui iš
Europos į šią Centrinės Azijos šalį,
neturinčią tiesioginio priėjimo prie
jūros. 

NATO ir Rusija taip pat turėtų
glaudžiau bendradarbiauti kitose
srityse, kur jų interesai sutampa,
tokiose kaip priešraketinė gynyba,
kova su terorizmu bei narkotikų
kontrabanda bei jūrų kelių saugumo
užtikrinimas, pabrėžė to dokumento
autoriai. 

Naujuosiuose pasiūlymuose dėl
NATO misijos pabrėžiamas didėjan-
tis galimų Irano balistinių raketų iš-
puolių pavojus. Šiame dokumente
taip pat pasisakoma už tolesnį JAV
taktinių branduolinių užtaisų išdės-
tymą Europos šalyse – dar vieną Šal-
tojo karo palikimą. Kai kurių Euro-
pos šalių vyriausybės paprašė tuos
ginklus išgabenti, argumentuoda-
mos, kad tos pasenusios bombos ne-
beatlieka jokio karinio vaidmens. 

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

RUSIJA

D. Medvedev (k.), kalbėdamasis su
Ukrainos prezidentu V. Janukovyč,
priminė, kad šis susitikimas – sep-
tintas iš eilės.                  EPA nuotr.

28 šalių Šiaurės Atlanto organizacija
šiuo metu išgyvena ,,vidutinio am-
žiaus krizę”.                Delfi.lt nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ 

(ŠEŠTINĖS)

ATKIRPKIME GABALĖLĮ DANGAUS

Kristaus Žengimas į Dangų – tai
ne tik liturginė iškilmė, kuri mums
primena, jog įvyko didysis Velykų
išsipildymas – Jėzus grįžo pas Tėvą, į
savo „gimtąjį” Kraštą, bet kad ši
šventė išreiškia ir kiekvieno žmogaus
širdyje glūdintį didžiausią troškimą
būti visada laimingam. Absoliučios
laimės versmė – Dievas, o jos tobu-
liausia aplinka – transcendentinė
realybė – Dangus – dieviškoji Kara-
lystė

Tačiau neturėtume pasiduoti
iliuzijai galvodami, jog amžinosios
Jeruzalės gyventojai panašūs į šiek
tiek nuobodžiaujančiųjų draugiją,
kuri jau yra visko pertekusi ir pa-
siekusi savo laimės išbaigtumo apo-
gėjų. Viename teologiniame žodyne
rašoma, kad Dangaus dalyviai yra
pagauti dinaminio proceso, susijusio
su antgamtinio augimo, papildymo
bei išgydymo viltimi, kuri ypač svarbi
prieš akis turint kaltės potyrių li-
kučius, per anksti mirusius, nužudy-
tuosius, neįgaliuosius ir ligonius.

Pasak Katekizmo, paliktas vien
savo prigimtoms jėgoms žmogus
negali įeiti į „Tėvo namus” (Jn 14, 2),
į Dievo gyvenimą ir laimę. Atidaryti
šio įėjimo duris žmonėms gali tik
Kristus, kuris, kaip byloja Šeštinių
Mišių prefacija, „mums, savo misti-
nio Kūno nariams, davė viltį nueiti
tenai, kur nuėjo Galva ir pirmasis iš
mūsų”.        

Jėzus dažnai kalbėjo apie Dan-
gaus karalystę, kuri yra ne kažkokia
fantastiškai stebuklinga ir tolima
tikrovė, bet ji – tai per Jo įsikūnijimą,
mirtį ir prisikėlimą įvykęs žmonijos
perkeitimas, dėl kurio galime tarti:
„Nors mes dar gyvename šiame
pasaulyje, bet dabar daugiau priklau-
some Dangui, o ne Žemei. Žmogaus
Sūnus todėl ir nužengė iš Dangaus,
kad mes vis labiau Jį pažintume, ti-
kėtume, mylėtume, pasitikėtume vi-
sais Jo išsipildančiais pažadais ir
turėtume vidinę ramybę bei džiaugs-
mą, kurių pasaulis nepajėgus mums
suteikti.” 

Tačiau šis palaimingas krikščio-
nių suvokimas ir būklė, liudijantys,
kad esame „dvasios milijonieriai”,
nes priklausome Tam, kuris, būda-

mas turtingas, dėl mūsų tapo varg-
dieniu (2 Kor 8, 9), įpareigoja mus
kasdien, pasikliaujant neišsenkama
Jėzaus kantrybe, stropiai vykdyti
visas savo pareigas, idant galėtume
pažadinti aplinkinių sveiką smal-
sumą klausti ir paakinti ieškoti Dievo
karalystės: „Tie krikščionys kažką
turi daugiau, nei mes. Iš kur jie tai
gavo?”

Kai mokytojas paseno ir nusilpo,
mokiniai maldavo jo nemirti. Jis
kalbėjo: „Jeigu aš neišeisiu, kaip jūs
kada nors pamatysite?” Jie klausė:
„Ko mes nematome būdami kartu su
tavimi?” Tačiau mokytojas neatsakė.
Prisiartinus jo mirties akimirkai,
mokiniai klausė: „Ką mes pamaty-
sime, kai tu išeisi?” Mokytojo akys
žybtelėjo, ir jis tarė: „Viskas, ką da-
riau, tai sėdėjau ant upės kranto ir
dalijau upės vandenį. Tikiu, kad kai
iškeliausiu, jūs pastebėsite upę.”

Tik tada, kai ko nors svarbaus
netenkame, pajuntame netekties gė-
lą. Tuomet ieškome, kas mums ga-
lėtų priminti tai, ko netekome. Nors
Jėzus žengė į Dangų, bet Jis mūsų
vienų nepaliko: Jis vietoj savęs siuntė
Šventąją Dvasią, kuri trokšta nuolat
mums priminti Jėzaus darbus ir Jo
žodžius. Kad galėtume laikytis Jė-
zaus žodžių, mums būtina dažnai at-
sitraukti nuo įvairių išorinių dalykų
ir susitelkti savyje, tai yra grįžti į
savo paties vidų. Tyloje ir maldoje
Šventoji Dvasia mums primins svar-
biausią prioritetą: gyvybiškai svarbu
skirti laiko meditacijai, idant mano
išorinis – veiklusis žmogus pagaliau
nurimtų ir savyje galėčiau leisti
Viešpačiui taip išgryninti Jo paveik-
slą, kad visos dulkių nuosėdos dingtų
ir vėl grįžtų jo visas spindėjimas.

Jėzus yra toji gyvybės upė, kuri
ne tik plauna mūsų kaltes, bet tegul
mus taip joje panardina, kad, būdami
dieviškos malonės gelmėje, niekada
neužmirštume savo galutinio tikslo –
grįžti ten, iš kur pas mus buvo atėjęs
Dievo Sūnus. 

Būkime pasirengę Jį pasitikti,
nes kai Jis antrą kartą pas mus ateis,
tada ieškos savo ištikimųjų, kurie
būtų iškart pasirengę su Juo žengti
Dangun, nes Žemėje jiems nebeliko
ką veikti.  

Bernardinai.lt

Arkivysk. Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Gegužės 8–9 d. Headley Park so-
dyboje įvyko jau penktasis Jungtinės
Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos
(JKLJS) suvažiavimas. Lietuvių so-
dyboje vykusiame renginyje susirin-
ko aktyviausi organizacijos nariai,
buvo pristatyti visi per metus vykę
Sąjungos renginiai, organizuoti pro-
jektai bei 8 JKLJS skyrių veiklos
ataskaitos. Suvažiavimo metu, tę-
siant ilgalaikį JKLJS projektą „Lie-
tuvos ateitis”, buvo surengtas susi-
tikimas-diskusija su Vilniaus univer-
siteto Filosofijos fakulteto lektoriu-
mi, „Cezaris”/ECLD partneriu bei
patarėju Mindaugu Kubiliumi. Iš
įvairių JK miestų susirinkę jaunieji
lietuviai klausėsi paskaitos tema
„Stipri dvasia – stipri valstybė”. Su-
sirinkusiems filosofas, pateikdamas
istorinius pavyzdžius, dalindamasis
asmenine patirtimi, pasakojo apie
tautinę tapatybę, pilietiškumo ir
dvasinių vertybių ryšį. Pranešėjas su
lietuvių jaunimu diskutavo valsty-
bingumo, politikos, pilietiškumo te-
momis bei pasidalino praktiniais pa-
tarimais. Tokie susitikimai ir diskusi-
jos rodo, kad jauniesiems emigran-
tams rūpi Lietuvos valstybės ateitis
bei jos kūrimas.

* * *
Viena iš svarbiausių suvažiavimo

akimirkų buvo naujos valdybos, kuri
prižiūrės Sąjungos veiklą visus me-
tus, rinkimai. Šiais metais į valdy-
bą kandidatavo išskirtinai didelis
skaičius Sąjungos narių iš įvairių JK
miestų. JKLJS valdybos prezidentu
tapo jau 3 metus JKLJS veikloje ak-
tyviai dalyvaujantis Karolis Adomai-
tis, viceprezidente išrinkta Rūta Frei-
takaitė, JKLJS New Castle  skyriaus
pirmininkė. Sąjungos sekretoriumi
tapo Kęstas Pikūnas, JKLJS Nottin-
gham skyriaus vadovei Paulinai Mar-
cinkevičiūtei patikėtos iždininkės pa-
reigos. Menu ir kultūros renginiais
besidominti Justina Rukšėnaitė nuo
šiol bus atsakinga už kultūrą. Visuo-
menės informavimą apie JKLJS veik-
lą užtikrins Rimantė Kurkauskaitė,
kuri valdyboje bus atsakinga už ben-
dravimą. Nottingham skyriaus atsto-
vui Adomui Malaiškai patikėta rūpin-
tis JKLJS plėtra. Šių metų valdyba
išsiskiria tuo, jog jos nariai yra iš
skirtingų JK miestų – tai tik dar kar-
tą parodo, kad organizacija didėja sa-
vo masteliu ir į veiklą įtraukia vis
daugiau aktyvaus lietuvių jaunimo.

Naujai išrinkta valdyba ir toliau
tęs pradėtus ilgalaikius projektus:
„Filmų naktis”, „Culture Jam”,
„JKLJS praktika”, „JKLJS plėtra”,
„Lietuvos ateitis”, rengs tradicinius

Sąjungos renginius bei stengsis įgy-
vendinti naujus pasiūlymus. Tai pat
naujoji valdyba rūpinsis parengia-
maisiais darbais 2013 m. Jungtinėje
Karalystėje vyksiančiam Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresui.

* * *
Suvažiavimo vakarinėje dalyje

susirinkusiems Sąjungos nariams bei
renginio svečiams koncertavo lietu-
vių jaunimo šokių kolektyvas „Jonke-
lis”, savo pasirodymą surengė akor-
deonistas Martynas Levickis, gitara
grojo Justina Rukšėnaitė. Tą vakarą
tradiciškai buvo įteikti JKLJS apdo-
vanojimai, kuriais buvo padėkota Są-
jungos partneriams, rėmėjams, akty-
viems nariams. Metų partnere tapo
LR ambasada Jungtinėje Karalystėje,
metų rėmėju – oro linijų kompanija
„Star 1”. Už atskirų projektų įgyven-
dinimą, įvairius  projektus buvo ap-
dovanoti aktyviausi Sąjungos atsto-
vai bei valdybos nariai. Padėkos buvo
įteiktos ir kiekvienam iš JKLJS sky-
rių.

Vienydama lietuvių jaunimą,
puoselėdama lietuvišką tapatybę,
kalbą bei pristatydama lietuviš-
ką kultūrą britų visuomenei, JKLJS
stengiasi atspindėti tikrąjį jaunų lie-
tuvaičių, gyvenančių Jungtinėje Ka-
ralystėje, veidą, jų norus, tikslus ir vi-
zijas. Šiuo metu Sąjunga  pasiekia iki
2000 narių. JKLJS turi skyrius 9
miestuose: Londone, Edinburghe,
Glazgow, Bradforde, Warwicke, Bir-
mingham, York, New Castle ir Not-
tingham. Artimiausiu metu planuoja-
ma atidaryti JKLJS skyrius Wells,
Šiaurės Airijos bei Pietų Anglijos re-
gionuose. 

Parengė
Rimantė Kurkauskaitė

Britanijos jaunimo suvažiavimo
dvasią kėlė filosofo M. Kubiliaus

mintys apie stiprią valstybę

JKLJS valdyba.

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

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

97 Dirva. – 1972, spalio 11.
98 S. Santvaro laiškas V. Alantui, rašytas Bostone 1972 m. rugsėjo 27 d.

Raila nebūtų Raila, jis neįpratęs
tik „aukštinti, girti, į padanges kelti
ir kiekvieną vystančią ramunėlę būti-
nai pristatyti tautai ir pasauliui, kaip
liepsningai žydinčią orchidėją”. Todėl
ir šįkart davė keletą patarimų: „Jei
Vytautas turėtų truputėlį laiko dar
kartą ‘artisto širdies’ estetiniu me-
todu perrevizuoti savo itin stipriai
idėjinius romanus, jis juos paliktų
mūsų anūkam ir proanūkiam kaip
klasikinius lietuviškosios beletris-
tikos šedevrus.” 

Na ir, žinoma, negalima neat-
kreipti dėmesio į linkėjimus: „Ateis
laikas, kai mus visus vieną po kito
pasišauks mūsų dievai, o tave tai, be
abejo, didysis mūsų senovės Perkū-
nas. (...) Taigi, kai Perkūnas sudun-
dės savo galingu šaukimu, ir tu su-
galvosi, kad jau maloniau palikti šį
bjaurų, niekingą, mizerną pasaulį ir
verčiau iškeliauti į dausas, kur su
proseneliais gersi midų iš tauro tau-
rių, tai aš palinkėsiu beveik tavo
paties romano (Tarp dviejų gyvenimų
– L. P.-K.) žodžiais: – Tu jau padarei
užtenkamai daug. Jei dėl ko rūsčiai
kentėjai ir nukentėjai, tai tegu lieka
tavo stiprybės įrodymas. Tu užpelnei
teisę būti patenkintas ir išdidus. Tai
ir būk. Ir kai pakilsi kelionėn į
dausas, tai išeik ten ir nueik ten, kaip
karalienė.”

Kad V. Alanto pagerbimo akade-
mija turėjo didžiulį pasisekimą, už-
fiksuota ir to meto spaudoje. Štai ke-
letas eilučių iš Vlado Būtėno straips-
nio97: ,,Akademija (…) akivaizdžiai
parodė, kokią magišką galią visuo-
menėje turi kai kurie vardai, nors jie
ir neatstovauja žymius politikus ar
visuomenininkus, bet tik mūsų lietu-
viškos kultūros dirvonų purentojus.
(…) Kas tą gausią publiką suviliojo
gražią sekmadienio popietę į Jau-
nimo centrą? Visų pirma sukaktuvi-
ninko V. Alanto vardas, įamžintas lie-
tuvių žurnalistikoje, literatūroje bei
dramaturgijoje. (...) Akademijos Chi-
cagoje programa (...) buvo suplanuota
prieš kelis mėnesius. Džiaugėmės,
kad pagrindinę kalbą pasakyti sutiko
kitam ‘pasaulio gale’ gyvenantis B.
Raila, nors išvykoje jis praleido ne
vieną dieną, pasidarydamas sau as-
meninių nuostolių, bet iš rengėjų
neprašęs jokio honoraro. Tuo tarpu
sceninę programos dalį suorganizuoti
buvo paprašytas aktorius Jonas Ke-
lečius, talkininkaujant aktoriui Leo-
nui Barauskui. (...) Aktoriai, apie sa-
ve subūrę rinktines jėgas, tiek įsi-
siūbavo, kad davė tiesiog profesiona-
linį scenos spektaklį. Pats mačiau,
kaip septynias dienas savaitėje jie
repetuodavo ištisai po kelias valan-
das. Jie neprašė ir niekas jiems ne-
žadėjo honoraro ar kitokio atlygini-
mo; jie tenorėjo pagerbti sukaktuvi-
ninką dramaturgą ir buvusį Vilniaus
teatro direktorių kuo ryškiausiais
meniniais niuansais.”

Beje, geriausios Chicagos scenos
pajėgos suvaidino komedijos Buhal-
terijos klaida porą veiksmų (reži-
sierius – Algimantas Dikinis). 

Iš paties V. Alanto užrašų (1972,
spalio 3): „Man tai buvo nemenka
staigmena. Jei tai būtų rašytojo po-

puliarumo rodiklis, tai neturėčiau
labai skųstis, kad mano vardas ne-
pakankamai plačiai žinomas. Man
rodos, kad lyg ir tvirčiau pajutau
pagrindą po savo kojomis.”

O iš didelio pluošto sveikinimo
atvirukų išrinkau vieną, nes jis pa-
sirodė atspindintis daugelio nuo-
monę. Jį parašė Stasys Santvaras98:

„Tegu ir mano keli nuoširdūs
žodžiai, kaip dykūmų nusigandę kak-
tusėliai, jungiasi į Tavo reikšmingos
sukakties sveikintojų gretas.

Nebūtina tuos žodžius skelbti
viešumai, likę mudviejų tarpe, jie ne-
bus šaltesni, gal net atvirkščiai – bus
jaukesni ir ženklins viešumos ne-
skaldomą bičiulystę.

Išgyventas laikas yra Dievo ar
Lemties dovana žmogui. Tačiau ji
būtų tik greitai užpustomi pėdsakai,
bereikšmis strapaliojimas laike, jeigu
žmogus jos nepadabintų savo dar-
bais.

Pats, mielasai Vytautai, nors vėt-
ros mus blaškė ir skaudžiai sužeidė,
negalėtum išgyvento laiko pavadinti
vegetavimu, nes papuošei jį savo
kūrybiniais darbais – beletristika,
scenos veikalais, publicistika.

Tad ne prabėgę metai, o tik tie
darbai yra Tavo sukaktuvinės šven-
tės vainikas.

Gyvendamas nuo Paties atokiau,
aš visada gėrėjausi Tavo kūrybingu-
mu ir darbštumu, Tavo ieškojimais ir
kūrybiniu nerimu, Tavo savaimin-
gomis pažiūromis į laiką, į žmones ir
į literatūrinį darbą.

Tegu tas troškimas gyventi ir
kurti dar ilgus metus plazda Tavo
širdy.”

*
Praėjus trims savaitėms, sukak-

tuvių minėjimą surengė detroitiškiai.
Vėliau V. Alantas sakė, jog jam susi-
daręs įspūdis, kad iš didelės Jaunimo
centro salės Chicagoje jis perėjęs į
Lietuvių namus Detroite.

Nors čia susirinko perpus ma-
žiau gerbėjų, tačiau netrūko ir dėme-
sio, ir draugiškumo, ir nuoširdumo.

Apie jubiliato kūrinių tematiką
kalbėjo dr. Kazys Karvelis. Buvo su-
vaidinta atkarpa iš komedijos Šiapus
uždangos, perskaityta ištrauka iš
naujausio romano Amžinasis lietuvis.
Neseniai pasirodžiusią knygą pristatė
A. Nakas. 

Anot V. Alanto, šiek tiek apsisuko
galva nuo ten išgirstų gerų žodžių. O
dienoraštyje atsirado toks įrašas
(spalio 25): „Aš tikiu, kad tie žodžiai
buvo nuoširdūs, bet aš nežinau ir tur-
būt niekad nesužinosiu, kiek juose
yra teisybės. Visi mes norime būti
amžini, bet Amžinybė yra tokia
aikštinga ir reikli dama, kad toli
gražu ne visus įsileidžia į savo bu-
duarą.”

Geriausias vaistas nuo tokių per-
gyvenimų – darbas, todėl netrukus jis
vėl grįžo prie rašomojo stalo, ant
kurio laukė kuriam laikui atidėtas
romano Šventaragis rankraštis.

*
Paskutinę 1972 metų dieną V.

Alantas pabandė sugrįžti į įdomiau-
sias jų akimirkas, nutardamas, jog tai
buvę jo metai.            Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 28

Atkelta iš 4 psl.

Rytinį CT išjudino nauja 
valdyba

Rytinio Connecticut (Putnam)
apylinkės veiklą išjudino nauja, puiki
jos valdyba, vadovaujama Dianos
Norkienės. Ši moteris turi tiek ener-
gijos ir kūrybinių minčių, kad reikia
tik džiaugtis. Jos valdyboje – gerą pa-
tirtį turintys bendruomenininkai:
Vytautas Alksninis, Regina Taujė-
nienė, Pranas Valius ir kiti. Suruošti
puikūs koncertai su solistės Kristinos
Malinauskaitės rečitaliu, svečių iš
Lietuvos ,,Vorutos” koncertas. Dianai
gula dar vienas rūpestis – ji ir ,,Lie-
tuviško pikniko” pas seseles komiteto
pirmininkė. 

Šios apylinkės žmonės labai
nuoširdžiai dirba ALK’os muziejuje ir
padeda jam išsilaikyti. Dabartinis jos
direktorius Juozas Rygelis džiaugiasi
savo talkininkais. 

Gražiai šiame telkinyje pažymė-
tas bendruomenininko Vytauto Alks-
ninio 80-ties ir Irenos Alksninienės
75-ties metų jubiliejai, sutapę su Ko-
vo 11-osios dienos minėjimu.

Aktyvus savo veikla yra ir Co-

nnecticut  Lietuvių sporto klubas, įsi-
kūręs 2002 metais (dabartinė jo pre-
zidentė Vaiva Gelažauskaitė). Sporti-
ninkai, daugiausia krepšininkai vy-
rai, pagal galimybes dalyvauja krepši-
nio turnyruose. Prieš keletą metų,
sporto valdybai nutarus, imta rengti
a.a. Vytauto Eidukaičio krepšinio tur-
nyrai.

Didžiausias apygardos rūpestis ir
uždavinys būsimiems metams – at-
kurti lietuvišką mokyklėlę Connecti-
cut vaikams. 

Saulius Dzikas, lietuviško radijo ,,Tėvynės garsas” administratorius, vedėjas,
su šeima.

Nauji vėjai Waterbury apylinkėje ir šiek tiek 
apie kitus Connecticut lietuvių telkinius

New Britain ,,Sodžiaus” repertuare
skambios lietuviškos dainos.
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Iš Cicero lietuvių padangės
Gražus Motinos dienos 

minėjimas

Cicero lietuviai po sekmadieni -
nių lietuviškų šv. Mišių Šv. Antano
pa rapijos bažnyčioje rinkosi į ,,ka vu -
tės” kambarį, kur gražiai paminėjo
Motinos dieną.  

Renginio įžanginį žodį tarė viena
„kavinės” vadovių – Jonė Bobinienė,
maldą už mirusias motinas perskaitė
šv. Mišias atnašavęs Cicero lietuvių
dvasios vadas kun. dr. Kęstutis Tri -
makas.

Po to vyko muzikinė programėlė,
skirta Motinos dienai. Ją pradėjo ir
vedė žinoma skaitovė Liuba Šniure-
vičienė. Programėlėje taip pat dalyva-
vo Virginija Mauručienė, Audronė
Ber natavičienė, Rasa Sideravičienė,
Aldona Bikulčienė. Muzikinę prog ra -
mėlės dalį atliko bažnytinio choro da -
lyvės Genutė Saliga ir Birutė Mikalo -
nytė. Pastaroji ne tik dainavo, bet ir
grojo akordeonu. Keletą dainų kartu
už trau kė visi susirinkusieji, o prog -
ramos pabaigoje atliktas kūrinys
„Kur tas ke lelis ilgas?” buvo tikrai
jautrus ir nekas dieniškas.

Programos metu išsakyti gra -
žiau si žodžiai motinoms, močiutėms
– gyvoms ir mirusioms. Renginio da -
lyvės buvo apdovanotos gėlėmis, o vy -
riausia amžiumi motina – visuome -
ninėje veikloje besireiškiančių Kup -

rių mama Marija Kuprienė gavo di -
delę gėlių puokštę nuo kavinės va -
dovių. 

Minėjimas buvo gražiai or ga ni -
zuotas ir vestas. Tai naujai iš Lie tu-
vos atvykusių moterų nuopelnas.

Gegužinės pamaldos

Kiekvieną gegužės mėnesio
ketvirtadienį Šv. Antano parapijos
bažnyčioje vyks gegužinės pamaldos.
Bus giedama Švč. Marijos litanija, po
to atnašaujamos šv. Mišios lietuvių
kalba. Kviečiami tautiečiai ne tik iš
Cicero, bet ir kitų rajonų, nes tokių
pamaldų Čikagoje ir jos apylinkėse
nėra daug.

Knygos pristatymas

Gegužės 16 d. po 9 val. r. lietu-
viškų šv. Mišių bažnyčioje, ,,kavinės”
patalpose, lankytojai galėjo iš arčiau
susipažinti su antrąja kun. dr. K. Tri -
mako eilėraščių knyga „Jis man do -
vanojo Būtį”.

Šis 160 psl. eilėraščių rinkinys,
apimantis 1980–2010 metų laikotar -
pį, išleistas Marijonų talkininkų cen-
tro leidyklos Kaune. Leidinį redagavo
Albina Pribušauskaitė. Knyga kietais
viršeliais. Ji verta visų rimtos litera -
tūros mėgėjų dėmesio.

Edvardas Šulaitis

Užsienyje kuriantys lietuviai
menininkai kviečiame dalyvauti jau
ketvirtose  pasaulio lietuvių meni nin -
kų kūrybinėse dirbtuvėse „Migruo -
jantys paukščiai”. Projekto organiza-
toriai kartą metuose suburia emigra -
vusius menininkus lietuvius ir gyve-
nančius Lietuvoje kūrybiniam dialo -
gui, analizuojančiam įvairius socia -
linius ir kultūrinius Lietuvos reiški -
nius.

Šių metų nagrinėjama tema –
„Patriotai ar piliečiai? Tarp tautos ir
pilietinės visuomenės”.

Diskusijų metu susirinkusieji
ban dys aiškintis menininko sociali -
nio vaidmens prasmę: Ką šiuolaikinė-
je visuomenėje pristato kūrėjai? Ko iš
jų tikimasi ir kokius planus jie kuria?
Koks vaidmuo apibrėžtas meninin -
kams „tautoje”? Kaip pasikeitė jų
vaidmens samprata pilietinėje visuo -
me nėje? Bei kaip šios idėjos aktua -
lizuojamos kalbant apie „išeivijos”
menininkus ir ar „išeivija” vis dar te -
betinkamas pavadinimas? Kaip gali-
ma apibūdinti ryšį tarp emigravusio
kūrėjo ir jo „gimtinės”?

Kūrybinės dirbtuvės bus įgyven -
dintos per moderuojamas diskusijas,
paskaitas, patirties mainus, indivi -
dua lius pokalbius bei spaudos konfe -
renciją.

Dalyvauti kviečiami Lietuvos
me nininkai, norintys pasidalinti ir
įgy vendinti savo idėjas ir kūrybą. Bei
išeivijos menininkai, besidomintys
Lietuvos visuomeniniu gyvenimu,
atviri dialogui ir bendram kūrybi-
niam darbui.

„Migruojantys paukščiai” rinksis
liepos 26–29 dienomis (4 dienos)
Kaune.

Dalyviams apmokamos nakvy -
nės, maitinimo išlaidos ir iki 50 proc.
kelionės lėktuvu/autobusu išlaidų.

Norintieji dalyvauti turėtų siųsti
savo gyvenimo aprašymą (CV) ir
por t folio bei motyvacinį laišką el.
paštu jolita@lt-identity.com (pro-
jekto koor dinatorė Jolita Vitkaus-
kaitė).

www.lietuviams.com

„Migruojantys paukščiai”
šiemet gilinsis į patriotizmą ir

pilietiškumą

„Migruojantys paukščiai” 2008 m.                               A. Anksaičio nuotr.

Motinos dienos rengėjoms (iš kairės): Liubai Šniurevičienei, Audronei Berna -
tavičienei, Virginijai Mauručienei ir Rasai Sideravičienei, atsidėkojant už gra -
žiai paruoštą programą, buvo įteiktos gėlės.                  Jono Kuprio nuotr.

Gegužės 16-ąją, Vilniuje, Taiko -
mo sios dailės muziejuje, prasidėjo
tarptautinis poezijos festivalis „Poe -
zijos pavasaris 2010”. Festivalis, kaip
ir kasmet, jau keturiasdešimt šeštą
kartą poetinio žodžio mėgėjus pa -
kvies į susitikimus su poetais, akto-
riais bei muzikais visoje Lietuvoje.

Šiais metais planuojama surengti
per 120 renginių, kuriuose dalyvaus
ži nomiausi mūsų šalies žodžio meist -
rai, į festivalį iš užsienio sugrįžtantys
lietuvių poetai bei svečiai iš Balta -
rusijos, Latvijos, Rusijos, Lenkijos,
Gruzijos, Sirijos, Čekijos, Portu -
galijos.

Tarp gausybės renginių ir susiti -
kimų Vilniuje vyks tarptautinė poetų
ir literatūros kritikų konferencija
„Is torijos projekcijos poezijoje”, Vla -
do Braziūno fotografijų paroda
„Poezijos pavasarių akimirkos”, cik-
las susitikimų su poetais, Nacio -
nalinių premijų laureatais, Pauliaus

Širvio eilių vakaras bei Henriko
Radausko 100-osioms gimimo meti -
nėms skirtas renginys, multimediji-
nis projektas pagal Kęstučio Navako
eiles „Šokant sidabrą”, poezijos ir
mu zikos vakaras Užupyje, mokslei -
vių bei studentų poezijos skaitymai
bei tradicinė vakaronė ,,Naktiniai

skaitymai prie laužo”, nepakartoja-
mas ren ginys Literatų gatvėje, kur
vyks inscenizuotos antiakcijos, šiuo-
laikinio šokio spektaklis.

Gegužės 16–30 dienomis „Poe -
zijos pavasario” renginiai pasklis po
visą Lietuvą. Susitikimai su poetais,
skaitovais vyks Alytuje, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Kaune, Joniškyje, Nau -
jojoje Akmenėje, Lazdijuose, Pane -
vėžyje, Biržuose, Kretingoje, Birš to -
ne, Elektrėnuose bei Šalčininkų,
Telšių, Kėdainių, Mažeikių, Šakių,
Šilalės, Tauragės, Vilkaviškių, Rokiš -
kio, Širvintų, Prienų, Radviliškio bei
kituose Lietuvos rajonuose.

Lietuvių poetų desantas pasieks
ir Lenkijoje, Vokietijoje, Kalinin g -
rade, Airijoje, Liuksemburge bei
Pran cūzijoje gyvenančias lietuvių
bendruomenes.

Festivaliui išleistas ir tradicinis
„Poezijos pavasario” almanachas,

kurio sudarytojas šiais metais yra
poetas Arnas Ališauskas. Leidinys
trečią kartą pasirodė ir su literatūros
kritiko Virginijaus Gasiliūno pareng-
ta kompaktine plokštele „Poezija ir
balsas”, kurioje skamba Henriko Al -
gio Čigriejaus, Zitos Mažeikaitės,
Dovilės Zelčiūtės, Nijolės Daujotytės,
Rimanto Kmitos, Lauryno Katkaus,
Donato Petrošiaus ir Vytauto Stan -
kaus eilėraščiai, įskaityti pačių au -
torių.

Festivalio metu bus paskelbtas ir
„Poezijos pavasario” laureatas. Šiais
metais titulas bus skirtas poetei Zitai
Mažeikaitei už praėjusiais metais
išleistą rinkinį „Tenoriu būti”.

Kasmetinė Vilniaus mero premi-
ja šiemet paskirta prieš pat šį festi-
valį mirusiam poetui Jonui Striel kū -
nui. Zigmo Gėlės premija už poetinį
debiutą, skirta jaunam  poetui Vy -
tautui Stankui.

Bernardinai.lt

Vilniuje prasidėjo tarptautinis ,,Poezijos pavasaris 2010”

Vilniaus mero premija šiemet paskir-
ta prieš pat šį festivalį mirusiam poe-
tui Jonui Striel kū nui.

Tomo Urbelionio/BFL nuotr.
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Netikros valstybės dažniausiai turi savo atributiką, tokią kaip vėliavą,
herbą, himną, kartais net pašto ženklus ar pasus bei titulus, tačiau, nepaisant
to, jų niekas nepripažįsta ir jos iš esmės neegzistuoja. Jos kuriasi dėl istorinės
tradicijos ar politinių motyvų. 

Nusprendėme pasižvalgyti po įdomiausias iš jų.

Sealand

Po antrojo pasaulinio karo „princas” Roy Bates persikėlė į Sealand saloje,
kuri yra įsikūrusi per 12 kilometrų nuo pietrytinės Anglijos pakrantės, užsi-
likusį karinį fortą. Kai britai pasiuntė laivyną iškeldinti neprašytus svečius,
jis šiuos apšaudė. Vėliau teismas nusprendė, kad Britanijos valdžia nieko ne-
gali padaryti, nes Sealand įsikūręs už 5 kilometrų jurisdikcinės zonos ribų.

Pranešama, kad Sealand kunigaikštystės gyventojų skaičius dažniausiai
siekia 5. Iš pradžių Sylendas vertėsi nelegaliomis piratinio radijo transliaci-
jomis į Didžiąją Britaniją, o šiuo metu mikrovalstybės statusu naudojasi nele-
galus švedų failų dalybų serveris „Pirate Bay”.

Lundy

Tai – dar viena šalia britų pakrantės įsikūrusi sala, kurią nuo XX a. pir-
mosios pusės valdo Martin Coles Harman. Jis ilgą laiką nekreipė dėmesio į Di-
džiosios Britanijos nurodymus ir netgi savavališkai spausdavo savo atvaizdą
ant monetų.

Conch Respublic

Conch Respublika, šiuo metu esanti Key West (Florida valstija, JAV), ne-
priklausomybę paskelbė po to, kai JAV vyriausybė, norėdama užkardyti nar-
kotikų ir nelegalių migrantų judėjimą, 1982 m. saloje įkūrė kelis patikros pos-
tus. Key West gyventojai savo ruožtu piktinosi, jog tokie muitinės postai ken-

kia saulėtos salos turizmui, o meras
pareiškė, jog „jei federalinė valdžia
elgiasi su mumis kaip su užsienio val-
stybe, mes tokie ir būsime”.

Conch Respublika turi ne tik vė-
liavą ir himną, bet ir pardavinėja su-
venyrinius savo valstybės pasus. Vie-
ną iš tokių pasų, kaip teigiama, buvo
įsigijęs rugsėjo 11-osios teroristinių
aktų pilotas Mohamed Atta.

Dangaus erdvės Respublika 
(Celestial)

1948 m. Illinois valstijos gyventojas James T. Mangan visatos atžvilgiu pa-
skelbė suverenitetą. Jo žingsnis buvo grindžiamas prielaida, kad jei to padary-
ti negalėjo šalys, tai gali įgyvendinti atskiri asmenys.

J.T. Mangan aktyviai kovojo dėl savo respublikos. 1949 m. jis informavo
JAV, Sovietų Sąjungą, Didžiąją Britaniją ir Jungtines Tautas, jog Celestial už-
draudė bet kokius branduolinius bandymus savo teritorijoje. Kaip bebūtų, jis
grąžindavo visus pinigus savo dalį Celestial norėjusiems išsipirkti žmonėms.
Deja, po jo mirties Dangaus erdvės Respublika liko be aiškaus įpėdinio.

8 netikros valstybės 

Pasaulio taikos šalis

Pasaulio taikos šalis buvo įkurta
2000 m. Transcendentinio meditaci-
jos judėjimo guru Maharishi Mahesh
Yogi. Naujai iškepta valstybe siekta
„įkurti pasaulinę taiką, suteikiant
visoms šalims laimės, klestėjimo,
nenugalimumo ir sveikatos”.

Šiuo metu ši valstybė yra įre-
gistruota kaip ne pelno siekianti orga-
nizacija. Tačiau yra žinoma, kad ji
bandė siūlyti pinigų neturtingoms
valstybėms ir įsigyti iš jų teritorijos. Niekas pasiūlymo nepriėmė.

Kugelmugel Respublika

1984 m. austrų menininkas Ed-
win Lipburger susikivirčijęs su
valdžia dėl statybos leidimo paskelbė
nepriklausomybę savo sferinės for-
mos statiniui „Kugelmugel”. Dėl to,
jog atsisakė Austrijai mokėti mokes-
čius ir pradėjo gaminti pašto ženklus,
Lipburger dešimčiai dienų sėdo į ka-
lėjimą.

Ladonija

Šiuo metu švedų menininkas
Lars Vilks garsėja kitais dalykais: jį
neseniai Upsalos universitete užsi-
puolė radikaliai nusiteikę musulmonų
studentai. Tačiau mažai kas žino, kad
jis šiaurės vakarų Švedijoje įkūrė ne-
priklausomą valstybę.

Ladonijos mintis menininkui kilo
po ilgo teismų maratono su vietos val-
džia dėl trijų skulptūrų. Galiausiai
L.Vilks nutarė į viską spjauti ir skulp-
tūrų teritorijoje deklaruoti nepriklau-
somybę. Įdomu tai, kad Ladonijos
himnas yra į vandenį krentančio ak-
menėlio skambesys.

Melchizedeko dominija

Ši dominija vienoje iš Ramiojo vandenyno salų (netoli Maršalo salų) buvo
įkurta 1990-aisiais. Melchizedeko dominija skelbiasi esanti religine organi-
zacija, o savo valstybės santvarkos modelį nurodo kaip „bažnytinį”.

Vienu metu spaudoje pasirodė naujiena, kad valstybę pripažino Centrinės
Afrikos Respublika ir Burkina Fasas. Tačiau tai tebuvo biurokratinė klaida.
Ne paslaptis, kad ši „dominija” yra naudojama nešvarioms finansinėms ope-
racijoms dangstyti.

Balsas.lt, ,,Huffingtonpost”

A † A
DALIA BUTĖNIENĖ

MEŠKAUSKAITĖ

Mirė 2010 m. gegužės 14 d., 9:40 val. vakaro, sulaukusi 78 metų
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Wa-
shington  DC.

Dideliame nuliūdime liko:  sūnus Gintautas su žmona Melanie
Oskvarek-Butėnienė; sūnus Eugenijus; dukterėčia Valda Valavičiūtė
Lietuvoje.

A. a. Dalia buvo žmona liet. žurnalisto a. a. Vlado Butėno.
Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
A. a. Dalia buvo medicinos technologė.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 19 d. nuo 3 val. p. p.

iki 9 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th  St.,
Evergreen Park.

Laidotuvių dieną, gegužės 20 d., šeima ir draugai renkasi Jau-
nimo centro koplyčioje 10 val. ryto šventoms Mišioms. Po šv. Mišių
a. a. Dalia bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti tėvams Jėzuitams de la Strada.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Gegužės 19 d., trečiadienį, 1:30
val.  p. p. bus ro domas  dokumentinis
fil mas ,,Tverečius” iš ciklo ,,Mūsų
mies teliai”. Filmai rodomi PLC skai -
tykloje.

�Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre gegužės 21 d. 7:30 val. v. atida -
roma paroda ,,Lietuviškas sezonas”.
Parodos atidaryme dalyvaus parodos
sudarytoja Vilniaus ,,Arkos” galerijos
direktorė Dovilė Tomkutė.  

�Lietuvos vaikų globos būrelio
„Saulutė” susirinkimas bus penkta-
dienį, gegužės 21 d., 10 v. r. pas Indrę
Tijūnėlienę, 414 Freehauf St., Le -
mont, IL 60439, tel. (630) 243-6435.
Kviečiami visi norintys padėti vai -
kams Lietuvoje.

�Jaunimo centro (JC) Moterų
klu bo geriausios šeimininkės kviečia
į JC kavinę gegužės 23 d., sek ma die -
nį, tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje. 

�Leidinys ,,Heritage” praneša,
kad Atminimo dienos (Memorial
Day) šv. Mišios Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse vyks gegužės 31 d. 10:30
val. r. Mišias atnašaus Mundelein se -
minarijos vicerektorius kun. Au gust
J. Belauskas.

�Antano Zakarausko (tenoras)
ir Nidos Grigalavičiūtės (sopranas)
koncertas vyks sekmadienį, birželio 6
d., 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės mu -
zie  juje, Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL). Į labdaros
kon certą visus maloniai kviečia Lie -
tuvos vaikų globos būrelis „Saulu tė”.

�Birželio 13 d., sekmadienį, pre -
latas Ignas Urbonas savo kunigystės
75-mečio proga koncelebruos 9 val. r.
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje, 14911 127th St., Le -
mont, IL 60439. Po 9 val. r. ir po 11
val. r. šv. Mišių gerbiamą prelatą pa s -
veikinti ir su juo pabendrauti bus ga -
li ma PLC di džiojoje salėje, o po 6 val.
v. šv. Mišių – misijos prieangyje.

�Lietuvių Fondas ir Pasaulio
lietuvių centras kviečia visus golfo
mėgėjus dalyvauti ypatingai įdomia -
me ir skirtingo masto ,,Liberty Mu -

tual Invitational” golfo turnyre š. m.
birželio 19 d. Old Oak Country Club.
Daugiau informacijos – ateityje.

�Kun. Kęstutis A. Trimakas bir -
želio 20 d., sekmadienį, švenčia 80 gy -
venimo metų, 50 metų kunigystės
tarnybos, 50 metų akademinio darbo
su kaktis. Padėkos Mišios – 9 val. r.
Šv. Antano šventovėje (15 St. ir 50
Ave. gatvių sankryža, Cicero). Aka de -
minė ir meninė programa, Garbės
dak taro regalijų įteikimas – 11 val. r.,
vaišės – 12 val. p. p. Willowbrook
Ballroom salėje (8900 S. Archer Rd.,
Willow Springs). Auka  25 dol. asme-
niui. Čekius rašyti: American Lithua -
nian Catholic Federation. 

�Kviečiame į choro ,,Laisvė” pa -
va  sa rinį koncertą ,,Daug daug dai ne -
lių”, kuris įvyks  gegužės 23 d. 2 val.
p. p. Lietuvių namuose (Phi la del phia,
PA). Koncerte dalyvaus V. Krė vės li -
tuanistinės mo kyklos choras ,,Krė -
viu   kai”, smui kininkas iš Boston Mar -
tynas Švėgžda von Bekker. Vyks pa-
roda apie pirmuosius Texas valstijos
imigrantus iš Lietuvos. Bilieto kaina
– 15 dol., vaikams iki 16 metų – ne-
mokamai. 

�Gegužės 29 d., 7:30 val. v. klubo
salėje kultūros būrelis rengia kon-
certą, kurio programą atliks St. Pe -
tersburg Opera nariai. Su St. Peters -
burg Opera Company  birželio 4–6
dienomis Palladium teatre sta toma
opera ,,Carmen” supažin dins St. Pe -
tersburg Opera muzikinis direktorius
Mark Sforzini ir šios operos  režisie -
rius Dean Anthony. Vietas prie stalų
arba stalą (10 asm.) galite užsisakyti
pas Angelę Karnienę tel.: 727-347-
3717 arba pas Danutę Mažeikienę
tel.: 727-367-6306. Įėjimo auka – 10
dol. (studentams – 7 dol.).

�JAV LB San Francisco  apy lin -
kės valdyba (Sflithuanians.com) kvie -
čia visus į lietuvių, latvių ir estų ge -
guži nę – sporto dieną, kuri vyks sek -
madienį, birželio 20 d., nuo 10 val. r.
iki 6 val. v. San Pablo Dam parke,
7301 San Pab lo Dam Rd., El So b -
rante. Įėjimas ne mokamas. Kaip nu -
važiuoti iki parko sužinosite tinkla -
lapyje www.norcalfishing.com

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminių

Balandžio 29 – gegužės 1 dienomis Lietuvos parodų ir konferencijų centre
,,Litexpo”, Vilniuje, vyko 18-oji tarptautinė žemės ūkio, maisto ir pakuočių
pramonės paroda ,,Agrobalt 2010”. Nuotraukoje Ingrida Bublienė, ,,IB In ter -
national” prezidentė (viduryje) pristato ARVI bendrovės kalakutieną LR prezi-
dentei Daliai Grybauskaitei ir  šalia jos stovinčiam Europos Komisijos nariui,
at sakingam už žemės ūkio ir kaimo plėtrą, Dacian Ciolos.

Nuotr. iš I. Bublienės archyvo

Studija ,,DanceDuo” penktadienį, gegužės mėn. 21 d., 7 val. v. 
kviečia visus į paramos  koncertą  ,,Sustok, akimirka žavinga!”, 

kuris vyks PLC Jaunimo rūmų salėje.
Surinktos lėšos bus skirtos Maironio lituanistinei mokyklai, Lemont paremti.
Pereitais metais studija ,,DanceDuo” taip pat organizavo paramos koncertą ir
surinktas lėšas – 1,548 dol. – skyrė Čikagos lituanistinei mokyklai.

,,DanceDuo” archyvo nuotr. 

Šios seserys, gyvenusios Baltimore, buvo kilusios iš Lietuvos, Salantų
valsč., Klausgalvių kaimo. Iš pirmos santuokos šeimoje buvo brolis Kazys Pau -
lauskas ir dvi seserys – Ona Paulauskaitė-Bertašienė ir Liudva Paulauskaitė-
Gapsienė. Iš antros santuokos – Stefanija Petrauskaitė ir Marija Petrauskaitė-
Šideikienė. Nuotraukoje iš dešinės Gapsių šeima, kairėje Šideikių. Šių šeimų
ieško Onos Bertašienės dukra. 

Birutė Joskaudienė gimusi 1924 m. Iki 1940 metų susirašinėjo su gimi -
nėmis Lietuvoje. Po karo ryšys nutrūko. 

Ką nors žinančius apie šiuos žmones, prašome pranešti tel.: 844-558-546,
mobil.: 370-69935589, el. paštas: antanasdj@gmail.com

Antanas Joskaudas

Philadelphia LB Jaunimo są -
jun ga kviečia visus lietuvius, eu ro -
pie tiško futbolo mėgėjus ir profesio -
na lus  sudaryti komandą iš 7 žaidėjų,
įskaitant vartininką, užsiregist ruo ti
ir dalyvauti lietuvių futbolo var -
žybose, ku rios birželio 5 d. 10 val. r.
prasidės  Southampton Soccer Asso -
ciation, 114 Street Rd., South amp -
ton, PA 18966, aikštėje. 

Registracijos mokestis ko man  dai
– 250 dol. (į kainą įeina 10 marš-
kinėlių, 10 pakvietimų į vaka rė lį). 

Po futbolo turnyro 7 val. v.  – Ro  -
ber to Kupsto koncertas Lietuvių
na muose, 2715 E. Allegheny Ave.,

Ro  ber tas Kupstas

JAV Lietuvių Bendruomenės Vi  durio Vakarų apygardos
suvažiavimas įvyks gegužės 29 d.

Pasaulio lie tuvių centre, 14911 127th St., Le mont. 
Kviečiame dalyvauti apygardai priklausančių apylinkių valdybų narius,

apygardoje rinktus JAV LB tarybos narius ir apylinkių atstovus.
Registracija prasidės 11:30 val. r. Suvažiavimo pradžia 12:30 val. p. p.

Phi ladelphia, PA 19134. 
Jūsų laukia ap dovanojimai, vai-

šės. 
Daugiau informacijos suteiks

Tadas tel.: 484-557-9167.

www.draugas.org


