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Washington, DC (BNS) – CNN,
remdamasi JAV vyriausybės šalti-
niais, pranešė, kad teroristų tinklo
,,al Qaeda” vadovas buvo nukautas
viloje, netoli Pakistano sostinės Is-
lamabado. Džiūgaudami dėl O. bin
Laden žūties, gegužė 1 d. vakarą prie
Baltųjų rūmų Washington, DC
susirinko šimtai amerikiečių. JAV
prezidentas Barack Obama prieš tai
savo kalboje per televiziją pranešė

apie labiausiai ieškomo pasaulio
teroristo žūtį.

Pranešus apie Osama bin Laden
mirtį, sustiprėjo JAV doleris, išaugo
prekyba Azijos ir Europos akcijų
rinkose. Naftos kainos sumažėjo dau-
giau kaip 1 proc., smuktelėjo ir aukso
bei sidabro kainos. Anot žinovų, O.
bin Laden mirtis galėtų sumažinti
saugumo grėsmes ir padėtų pagerinti
vartotojų JAV nuotaikas. Tačiau jie

įspėjo, kad tai vargu ar padės su-
mažinti ilgalaikes grėsmes, kaban-
čias virš JAV ir pasaulio ekonomikų.

JAV prezidentas įspėjo, kad ,,al
Qaeda” rengs naujus išpuolius. JAV
Valstybės departamentas paskelbė
perspėjimą užsienyje esantiems JAV
piliečiams apie galimus prieš juos nu-
kreiptus smurto išpuolius, sukeltus
tarptautinio teroristų tinklo ,,al Qae-
da” vadovo Osama bin Laden žūties.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos diplo-
matijos vadovas reiškia užuojautą
dėl žymaus JAV diplomato ir polito-
logo Ronald Asmus mirties. ,,R.
Asmus atvėrė Lietuvai kelius į NATO
– jis buvo vienas pirmųjų Vakarų
politikų ir įžymių saugumo specia-
listų, siekusių priimti Baltijos vals-
tybes į organizaciją, ir nuosekliai
rėmė šį tikslą dirbdamas JAV prezi-
dento Bill Clinton administracijo-
je. Jis buvo tikras Lietuvos ir visų
Baltijos šalių draugas”, – rašoma mi-
nistro Audroniaus Ažubalio laiške
JAV valstybės sekretorei Hillary
Clinton.

R. Asmus buvo JAV diplomatas,
mokslininkas, per du dešimtmečius
po Sovietų Sąjungos žlugimo padaręs
didelę įtaką kuriant naują saugumo
architektūrą Europoje. Prieš tapda-
mas JAV valstybės sekretoriaus pa-

dėjėjo pavaduotoju Europos klausi-
mams (1997–2000) R. Asmus dirbo
susivienijimo ,,Rand” analitiku ir
Laisvosios Europos radijo bendra-
darbiu, buvo vienas pagrindinių
glaudesnio JAV bendradarbiavimo
su Europa šalininkų.

R. Asmus daug prisidėjo ruo-
šiant Briuselio forumą, kuriame nuo-
lat dalyvaudavo Lietuvos atstovai,
tapo vienas svarbiausių JAV ir Euro-
pą siejančių strateginių diskusijų
centrų. Jis taip pat buvo vienas ak-
tyviausių Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos Trakuose rengiamų kas-
metinių tarptautinių strateginių sau-
gumo politikos diskusijų rengėjų ir
dalyvių. R. Asmus ne kartą yra lan-
kęsis Lietuvoje. 1999 m. jis buvo ap-
dovanotas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino Koman-
doro didžiuoju kryžiumi.

Jonas Paulius II paskelbtas palaimintuoju

Žinios apie bin Laden mirtį sustiprino dolerį, atpigino naftą

Apie kino teatruose pasirodantį britų re-
žisieriaus Roland Joffe filmą ,,There Be
Dragons” skaitykite 6 psl.

JAV diplomatas ir politologas Ronald
Asmus. ELTA nuotr.

Vatikanas (BNS) – Popiežius
Benediktas XVI gegužės 1 d. per šv.
Mišias Vatikano Šv. Petro aikštėje
oficialiai paskelbė savo pirmtaką
Joną Paulių II palaimintuoju.

Benediktas XVI perskaitė loty-
nišką formulę, kuria 2005 metais
miręs lenkų tautybės popiežius buvo
paskelbtas Katalikų Bažnyčios palai-
mintuoju. Šis statusas yra paskuti-
nis žingsnis prieš žmogaus paskel-
bimą šventuoju. Minia pratrūko šūk-
sniais, plojimais ir ašaromis, kai virš
Šv. Petro bazilikos balkono buvo ati-
dengta didžiulė besišypsančio Jono
Pauliaus II nuotrauka, o choras už-
giedojo himną, siejamą su Lenkijoje
gimusiu popiežiumi. Tada Benedik-
tas XVI paėmė sidabrinį relikvijorių
su ampule, kurioje buvo 27 metus
popiežiavusio Jono Pauliaus II krau-
jas, paimtas jam paskutinį kartą
gulint ligoninėje. Iškilmėse dalyva-
vo 6 valstybių vadovai ir penkių
Europos karališkųjų šeimų atsto-
vai. Tūkstančiai maldininkų atvyko
iš Jono Pauliaus II gimtosios Len-
kijos.

Jonas Paulius II palaimintuoju
buvo paskelbtas vos šešeri metai po
mirties. Jono Pauliaus II beatifikaci-
ja tapo įmanoma Vatikanui po ne
vienerius metus trukusio tyrimo

patvirtinus šio popiežiaus užtarimui
priskiriamą stebuklą – sesers M.
Simone-Pierre išgijimą nuo Parkin-

sono ligos. Vatikanui dar reikia įro-
dyti antrą stebuklą, kad būtų galima
skelbti Joną Paulių II šventuoju.
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Jau trejus metus besitęsianti
Drąsiaus Kedžio istorija pamažu ar-
tėja link pabaigos. Praėjusią savaitę
paaiškėjo, kokiu būdu mirė vienas iš
pagrindinių šios istorijos veikėjų –
2009 metais pedofilija įtartą teisėją
Joną Furmanavičių ir jo bendrininkę
Violetą Naruševičienę nušovęs D.
Kedys. Lietuvos prokuratūra pranešė
sulaukusi Švedijos nacionalinės teis-
mo medicinos tarnybos išvadų dėl
Kedžio mirties. Švedijos tyrėjų nuo-
mone, Kedys mirė dėl tų pačių prie-
žasčių, kurias anksčiau buvo nuro-
džiusi ir Lietuvos valstybinės teismo
medicinos tarnybos žinovų komisija,
– nuo skrandžio turinio įkvėpimo dėl
sunkaus apsinuodijimo alkoholiu ir
vaistais. Kedžio artimiesiems atsisa-
kius komentuoti išvadas, tuo nuo
2008 metų Lietuvos visuomenės dė-
mesį kausčiusi ir jaudinusi Kedžio
istorija turbūt ir pasibaigs. Nors apie
jos atgarsius skaitysime dar ne kartą.

Vyr. redaktorė DDaalliiaa  CCiiddzziikkaaiittėė
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Gegužės 11-ąją Vilniaus
Apygardos teismo kolegi-
ja, vadovaujama teisėjos

Sigitos Bieliauskienės, skelbs
nuosprendį istorinėje Medinin-
kų byloje. Pažįstami kolegos žur-
nalistai vis dažniau teiraujasi,
koks, mano manymu, bus nuos-
prendis. Atsakymas toks: vilčių,
jog buvusį Rygos OMON milicininką Konstantin
Michailov-Nikulin išteisins, beveik nėra. Sprendžiant iš
kai kurių vos ne dvejus metus trunkančio teismo proceso
ypatumų, nuosprendis buvusiam Rygos omonininkui
Michailov-Nikulin skambės itin nepalankiai. Šios bylos
nagrinėjimą atidžiai stebiu pusantrų metų. Todėl turiu
rimtų priežasčių manyti: lietuviškosios Temidės nuos-
prendis mažai kuo skirsis nuo prokurorų Rolando Stan-
kevičiaus ir Sauliaus Versecko pareikalautos bausmės –
kalėjimo iki gyvos galvos.

Taigi Michailov laukia griežčiausia bausmė – ,,kalėji-
mas iki gyvos galvos”. Bet ar už tai verta dėkoti mūsų Te-
midei? Ar Lietuva turi bent šiek tiek pagrindo džiūgauti,
esą galų gale išmušė atpildo valanda, esą tikrieji Medi-
ninkų posto pareigūnų žudikai ne tik įvardinti, bet ir nu-
teisti? Manau, kad pagrindo tokiems džiūgavimams mes
neturime. Du dešimtmečius tiriamoje byloje nėra atsa-
kymų į pagrindinius, kertinius klausimus: kas tikrieji
šių skerdynių užsakovai bei vykdytojai? Medininkų bylo-
je nėra atsakymų net į klausimą, kodėl 1991-aisiais su-
rengtos Medininkų skerdynės. Bet keisčiausia tai, kad by-
loje nerasite nė vieno įrodymo, patvirtinančio Rygos
OMON milicininką Michailov dalyvavus žudynėse.
Būtent – nė vieno. Nei tiesioginio (pavyzdžiui, pirštų
antspaudai, surastas ginklas ar batų pėdsakai), nei šalu-
tinio (patvirtina Michailov tą naktį matęs, sakykime, vie-
nintelis likęs gyvas liudininkas ar pro šalį važiavęs vai-
ruotojas).

Todėl Medininkų bylos tyrimas – greičiau mūsų abe-
jingumo, ištižėliškumo, nekompetencijos ir politinio pri-
sitaikėliškumo pavyzdys. Kai kolegos žurnalistai teirau-
jasi, kodėl ėmiausi šios painios, sudėtingos ir tuo pačiu
nedėkingos temos, jie dažniausiai omenyje turi visai ki-
tus dalykus. Jiems labiau knieti sužinoti, ne kodėl susido-
mėjau rezonansine byla, o kodėl palaikau asmenį, mūsų
prokurorų kaltinamą dalyvavus Medininkų skerdynėse?
Iš tiesų, kodėl? K. Michailov ginu tikrai ne dėl to, kad
būčiau sovietinių omonininkų gerbėjas. Ir tikrai niekad
niekur niekam nesu sakęs, jog šventai tikiu šio Latvijos
ruso alibi. Tiesiog byloje neradau net menkiausio fakto,
leidžiančio Michailov-Nikulin laikyti įtariamuoju. Juo-
lab – kaltinamuoju.

Vaizdžiai tariant, nežinau, ką iš tikrųjų šis vyriškis
veikė 1991-ųjų liepos 30–31 dienomis. Tačiau tiksliai
žinau, jog Medininkų žudynių byloje nėra duomenų, lei-
džiančių net įtarti, jog šis iš Latvijos kilęs rusas lemtin-
gąją naktį buvo atvykęs į Medininkų postą. Įstatymų besi-
laikančioje valstybėje negalima, mano suvokimu, nieko
niekuo kaltinti, jei nėra surinkta kaltę patvirtinančių
įrodymų, duomenų ar faktų. Įrodymai ypač svarbūs tuo-
met, kai žmogus įtariamas itin sunkiu nusikaltimu, už
kurį taikomos pačios griežčiausios bausmės. Priešingu
atveju mes tampame panašūs į Stalin valdytą Sovietų Są-
jungą, kurioje mirties bausmės ar kalėjimo iki gyvos gal-
vos galėdavo sulaukti bet kas, net ir doriausias, sąži-
ningiausias komunistas.

Kad prokurorai neturi jokių Michailov nepalankių
įkalčių, jau ne sykį rašiau. Nėra reikalo kartotis. Galiu
tik priminti, jog realiai egzistuoja vienintelio anoniminio
liudytojo, kuris girdėjo, kaip kažkas jam porino apie Mi-
chailov sąsajas su Medininkais, parodymai. Toks liudyto-
jas gal ir būtų vertingas, jei tik sugebėtų konkrečiai pa-
sakyti, kas, kur ir kada jam pasakojo, girdi, Rygos OMON
eilinis Michailov dalyvavo žudant mūsų pareigūnus. (...)

Bylos nagrinėjimas užtruko beveik dvejus metus. Ap-
klausta per 100 liudininkų. (...) Remiantis surinktais įro-
dymais dėl Medininkuose pralieto kraujo, Michailov,
mano manymu, niekuo dėtas. Daiktiniai įrodymai ir tyri-
mai kaip tik net palankūs Michailov, nes jie šaukte
šaukia: nesurinkta jokių duomenų, leidžiančių manyti ar
įtarti, jog šis Rygos OMON pareigūnas 1991-ųjų liepos 30-
ąją buvo Medininkuose. Ypač keista [teismo] nutartyje
regėti tų keliolikos liudininkų pavardes. Per pusantrų
metų atidžiai išklausiau daugumos liudininkų parody-

mus arba esu skaitęs jų parody-
mus bylos medžiagoje. Iš 122-jų liu-
dininkų, apklaustų šioje byloje, nė
vienas nėra pateikęs nė menkiau-
sios užuominos apie Michailov da-
lyvavimą Medininkų skerdynėse.
Visi jie tvirtino nieko nežinantys
apie galimas Michailov sąsajas su
Medininkų tragedija. (...)

Keistai elgėsi ir Medininkų poste nužudytų parei-
gūnų artimieji. Per pusantrų metų jie tebuvo vos keliuose
teismo posėdžiuose. Didesnio sujudimo būta tik tuomet,
kai argumentuotą, konkrečią ginamąją kalbą skaitė
Michailov advokatai ir kai emocingą paskutinį žodį prieš
nuosprendžio paskelbimą tarė pats Michailov. (...) Jei
atvirai, paskutinioji buvusio omonininko Michailov
kalba paliko didelį įspūdį. Buvęs omonininkas prisiminė,
kaip jis, būdamas rusas, nepabijojo bendradarbiauti su
Latvijos teisėsauga, duodamas parodymus itin svarbioje
byloje. Būtent po jo parodymų oficialioji Ryga jam suteikė
Latvijos pilietybę ir įslaptino kaip itin svarbų liudytoją.
Tačiau vėliau lengva ranka išdavė. (...) Tačiau įspūdin-
giausia buvo klausytis, kaip Michailov ir vėl prašo įvar-
dinti bent vieną konkretų faktą, kuriuo remiantis jis kal-
tinamas. Michailov pabrėžė, jog Lietuvos teisėsauga žino
tik tiek, kad tą lemtingąją naktį jis nakvojo Vilniaus
OMON bazėje. ,,Tačiau nejaugi šios informacijos užten-
ka, jog būčiau apkaltintas Medininkų posto užpuolimu?”,
– retoriškai teiravosi Michailov. Kai jis tarė šiuos žodžius,
kažkas iš jo oponentų, matyt, ironiškai šypsojosi. Todėl
buvęs OMON milicininkas paklausė: ,,Jums juokinga?
Man – ne.”

Iš tiesų juokingų dalykų šioje byloje nėra ir negali
būti. Keli Michailov oponentų piktdžiugiški, pašaipūs
žvilgsniai tądien išties atrodė šventvagiškai. Bet ironiš-
kos, piktdžiugiškos šypsenos – tiek to. Blogiausia, jei Me-
dininkų byla taps juoduoju ženklu, bylojančiu kitoms val-
stybėms apie lietuviškąjį nepajėgumą: tikrųjų kaltininkų
lietuviai bijo ieškoti, lietuviams užtenka ,,atpirkimo
ožių”. Jei ši versija, neduok Dieve, pasitvirtins, mūsų ne-
draugai taps dar įžūlesni. Suprask, lietuviai – ne žydai.
jie nėra tokie atkaklūs, principingi, ieškodami savo
skriaudėjų. Todėl, esant reikalui, lietuviams bus galima
surengti naujus medininkus. Ne vieną sykį. Ir tuo pačiu –
nesunkiai pasislėpti bei išvengti realaus atpildo. Tokia
nedraugų kitataučių nuomonė apie nepajėgią lietuvišką-
ją prigimtį – labai pavojinga. Nes ji nedraugams svetim-
taučiams leidžia turėti vilties, kad lietuvius galima
skriausti net dėl svarbiausių, pamatinių dalykų. O tiems
kitataučiams, kurie lyg ir norėtų tapti nuoširdžiais Latvi-
jos ar Lietuvos piliečiais, perša prieštaringas mintis: ne-
verta pasitikėti nei Vilniumi, nei Ryga. Mat, susiklosčius
nepalankioms aplinkybėms, šios Baltijos valstybės tave
nedvejodamos paaukos politiniais sumetimais, kaip pa-
aukojo tą Rygos omonininką.

Sutrumpinta
Slaptai.lt

Kodėl ginu buvusį
Rygos omonininką

GINTARAS VISOCKAS

Medininkų bylos tyrimas – greičiau
mūsų abejingumo, ištižėliškumo, nekom-
petencijos ir politinio prisitaikėliškumo
pavyzdys.
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Su ateinančiu pavasariu ir grįž-
tančiais paukščiais atėjo ir Ve-
lykos. Palaimintojo Jurgio Ma-

tulaičio lietuvių katalikų misijos
Lemont tikintie ji iškilmingai ir pa-
maldžiai dalyvavo Šventosios savai-
tės pamaldose, kurių metu paminėjo
Eucharistijos įsteigi mą, pagerbė šv.
Kryžių, budėjo Vely kų naktį ir laukė
Velykų sekmadie nio. Visos apeigos
vyko pačioje misijos bažnyčioje, ir nė
vienam maldi ninkui nepritrūko vie-
tos.

Misijos kapelionas tėvas Anta -
nas Saulaitis, SJ iš patirties žinojo,
kad Velykų dieną ta pati bažnyčia
bus per maža sutalpinti visus norin-
čius dalyvauti Velykų sekmadienio
pa mal dose, todėl jau iš anksto su pla-
navo net trejas šv. Mišias, visas už
bažnyčią daug talpesnėje Pasaulio
lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje.

Jau įvažiuojant į PLC „dvarą”
matėsi labai skoningai išpuoštas
įvažiavimo kelias, kurio abiejose pu -
sėse plazdėjo didžiulės, skaisčios ir
baltos, lyg kviečiančios įvažiuoti re -
liginės vėliavos. Čia pat ir gerai orga-
nizuoti tvarkdariai nurodinėjo, kur
pastatyti automobilius. O tai nebuvo
lengva, nes 9 val. 15 min. pamaldas
baigusių ir Centrą paliekančių auto-
mobilių srautas „susikryžiavo” su
atvykstan čiųjų į 11 val. 30 min. pa-
maldas  eismu.

Įėjus į salę ir išvydus, kad ji yra
pilna tikinčiųjų, ne vieną turbūt
apėmė nuostabus, šiltas jausmas.
Tiek žmonių – tiek pagyvenusių ant-
raban gių, ir tiek daugiausia jaunes-
nių tre čiabangių, pavienių, šeimų,
kartu su jais atvykusių įvairaus am-
žiaus vai kų ir jau paaugusio jauni-
mo. Visi susirinkę, kartu džiaugs-
mingai giedodami „Aleliuja,  Aleliu-
ja!”, rengėmės sutikti prisikėlusį
Kristų, tuo pačiu tikėdami prisikelti
ir patys naujam su mūsų Išganytoju
gyvenimui. Paju to me, kad esame tik-
ra visų bangų katalikiška bendrija.

Pagalvojau, misija gyvuos, jei
mo  kėsime tuos iki šiol gana retus
svečius pritraukti lankytis pas mus

ne vien didžiųjų švenčių proga. O tė -
vas Saulaitis ta kryptimi ir dirba, ir,
atrodo, jo darbo vaisiai jau po truputį
pastebimi. Visuomet su hu moru,
mūsų kapelionas perspėjo susirinku-
sius, jog atsisukęs į juos jis stebės, ar
jie prisideda prie giedojimo. Deja, ir
šį kartą jam nelabai se kėsi įtraukti
visus tikinčiuosius į bendrą giedo-
jimą, nors puikūs choro ir solistės
balsai tai bent iš dalies at pirko. 

Pa maldos prasidėjo giedant vysk.
Anta no Baranausko Kristaus Pri -
sikėlimo procesijos giesmę „Links-
 ma diena mums nušvito, visi troško
džiaugsmo šito”. Mišių metu išpaži-
nome ir at naujinome savo krikš tą ir
tikė jimą Viešpačiu. Iš na mų atsinešti
valgiai buvo pašventinti prie alto-
riaus, o kas jų nebuvo atsi nešęs, ga-
lėjo skanauti prie salės pa ruoštų ka-
peliono (ar tikrai?) ir jo pa galbininkų
keptų 2,000 lašiniuočių ir skanios
kavos.

Ar esame tikrai gerai susipažinę
su Velykine evangelija?

Kaip ir visuomet, prie durų buvo
padėta krūvelė sekmadieninių misi-
jos žiniaraščių. Pastebėjau ir labai
panašų, jau anglų kalba rašytą „Eas-
ter  Season” biuletenį. Kodėl biu -
letenis anglų kalba atsidūrė mūsų lie-
tuviškoje misijoje? Nusmelkė mintis
– ar tai ne pirmas kapeliono Saulai-
čio jau mi nėtas kard. Francis George
bandymas „palengvinti perėjimą iš
kilmės krašto į vietinę (Amerikos)
tvarką?” Vis tiek pasiėmiau ir jį, bet
tik po pa maldų jį pavartęs, pastebė-
jau gana įdomų puslapį, kuriame
buvo pateikta dvylika klausimų, siū-

lančių skai tytojui pasitikrinti, kaip
gerai jis yra susipažinęs su Didžio-
sios savaitės evangelijomis. Manau,
kad ir „Drau go” skaitytojams turėtų
būti įdomu į tuos klausimus atsakyti.
Štai tie klau simai, mano išversti į
lietuvių kalbą.

1. Jėzus buvo palaidotas mano
kape. Kas aš esu?

2. Mes tą kapą saugojome. Kas
mes tokie?

3. Aš pats pirmas pamačiau pri -
sikėlusį Jėzų, nors maniau, kad ma -
tau tik sodininką. Kas aš?

4. Skubėjau prie kapo su apaštalu
Petru, kai išgirdau, kad Jo ten jau
nebėra. Kas aš?

5. Kai pamačiau mūsų Viešpatį,
aš norėjau prie jo prisiartinti bandy-
damas eiti ant vandens. Kas aš?

6. Aš nenorėjau tikėti, kad Jėzus
prisikėlė iš numirusių, kol nepalie    -
čiau jo rankų ir šono žaizdų.

7. Jėzus pasiuntė mane eiti su

mo kiniais ir skelbti Gerąją Naujieną.
Kas aš?

8. Jėzus mane pamatė dar naktį.
Aš Juozapui padėjau įvynioti Jėzaus
kūną į lininę drobulę. Kas aš?

9. Mes pasakėme kapą lankyti
atėjusioms moterims neieškoti gyvo-
jo Jėzaus tarp mirusiųjų. Kas mes?

10. Einant į Emauso miestelį aš
kalbėjau su Jėzumi, manydamas, kad
kalbu su nepažįstamu žmogumi. Kas
aš?

11. Kai Jėzaus mokiniai paprašė
Jėzaus kūno, aš įsakiau kitiems pa -
tikrinti, ar Jėzus buvo tikrai miręs.
Kas aš?

12. Aš palikau Petrui ganyti savo
avis. Kas aš?

Nors ne vieną kartą esu vartęs ir
skaitęs Šv. Raštą, turiu prisipažinti,
kad atsakyti į visus klausimus teisin-
gai ir tiksliai man nepavyko. Siūlau
skaitytojams pabandyti pasitikrinti
savo Šv. Rašto žinias apie Velykų lai -
kotarpį. Atsakymus atrasite čia pat
straipsnio gale.

Atsakymai
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Kančios ir Prisikėlimo 
savaitė Lemont misijoje
ALEKSAS VITKUS

Prieš pat Velykas pagaliau  bai -
gėsi savivaldos rinkimai – iš-
rinkti me rai, susiformuotos ad-

ministracijos. Dar kartą įsitikinome,
kad didžiausia intriga prasideda, kai
rinkėjų balsai suskaičiuojami ir po-
litikai pradeda elg tis savaip.  Ką gi,
atėjo laikas api bendrinimams.

Pirmiausia, galima teigti, kad
dar labiau išbluko ribos tarp politi -
nių partijų. Po seniau vykusių rin -
kimų galima buvo daugiau ar mažiau
tiksliai nuspėti, kas su kuo stengsis
sudaryti koalicijas, buvo galima kal -
bėti apie tam tikras natūralias poli -
tines sąjungas, o po pastarųjų savi-
val dos rinkimų tokios kalbos never-
tos nė sudilusio skatiko.

Regis, praeityje liko laikai, kai,
pavyzdžiui, Tėvynės sąjunga tvirtai
buvo pareiškusi, kad jai nepriimti-
nos jokios koalicijos, kuriose daly-
vauja Dar bo partija ar „tvarkiečiai”,
kai li be ralai griežtai oponavo jau-
nalietuviams ir panašiai. Šiandien
svarbiausia patekti į valdančiąją koa-
liciją, tu rėti galimybę dalyvauti
skirstant miesto ar rajono biudžetą.
Ypač tai bu  vo akivaizdu didžiausius
biudžetus turinčių miestų valdžios
dėlio nė se.

Kurį laiką nesėkmingai ban-
džiau išsiaiškinti, kokios politinės vi-
zijos varžosi tarpusavyje Vilniuje ar
Kaune, tačiau netrukus supratau, jog
ieškau juodos katės juodame kamba -
ryje, kur jos veikiausiai net ir nėra.

Tuo labiau kad vienu metu rimtai į
Kauno mero vietą kandidatavęs vers -
lininkas net sugebėjo griežtai atsiri-
boti nuo politiko profesijos, pareikš-
damas, kad meras joks politikas, bet
veikiau ūkininkas. Paradoksalu, ta-
čiau, regis, jam pritarė net kai kurie
politikos senbuviai bei apžvalginin -
kai. Esą miesto ar rajono viešų reika -
lų sprendimas – jokia politika, svar-
biausia viską tiksliai suskaičiuoti, o
paskui taupiai naudoti lėšas.

Jei politiką mes suvokiame vien
tik kaip rietenas, derybas dėl pareigų
ir  visus pareiškimus – tai tokios poli-
ti kos nereikia ne tik savivaldos lyg-
meniui, bet ir visai valstybei apskri-
tai. Tačiau nuo antikinių laikų politi-
ka yra racionalus įvairių požiūrių
derinimas, siekiant bendro gėrio,
apsisprendžiant dėl svarbiausių sri -
čių, dėl to, kaip veiksmingiausia
spręs ti aktualiausias problemas. Su -
tin ku, kad mūsų politikams labai
dažnai trūksta elementaraus ūkišku-
mo, supratimo, jog nepakanka įvar -
dy ti problemas ir dėl jų esą labai ne-

rimauti, bet reikia pateikti konkre-
čius jų sprendimo pasiūlymus ir juos
kryp tingai įgyvendinti.  Tai, kad rei -
kia gerinti šiukšlių išvežimo, auto-
mo  bilių grūsčių, duobėtų kelių bei
di delių sąskaitų už šildymą klausi -
mus akivaizdu visiems.

Tačiau visų šių problemų spren -
dimui reikia lėšų, ir čia jau prasideda
savo esme politinė diskusija: kaip iš -
dėlioti spręstinus uždavinius pagal jų
svarbą, kaip suderinti skirtingus
mies telėnų interesus? Ar bandyti į
sa vo rankas perimti šildymo paslau-
gas, ar kaip tik jos turi būti visiškai
privatizuotos, pasitikint laisvosios
rinkos veiksmingumu? Kas svarbiau
miestui – investicijos į stadioną ar
pa se nusių liftų daugiabučiuose at-
naujinimas?

Visa tai – politiniai sprendimai,
turintys didelę reikšmę kiekvieno iš
mūsų gyvenime. Norint juos priimti,
tikrai nebūtina priklausyti kuriai
nors politinei partijai ar studijuoti
su dėtingas politinės filosofijos kny-
gas, tačiau jie neišvengiamai susiję

su vertybinėmis nuostatomis, konk -
re čiu tikslų sudėliojimu, taip pat la -
bai svarbu, kad Tarybos narys nepa -
mirštų, jog yra išrinktas spręsti vie -
šas problemas, ir miesto biudžetas tu -
ri būti sudaromas galvojant apie ben-
drąjį gėrį.

Per savivaldos rinkimus dar kar -
tą įsitikinome, jog politinių partijų
pastangos bet kuria kaina vyrauja
vie tos valdžios lygmeniu atneša kur
kas daugiau žalos nei naudos. Viena
vertus, ir vėl visas būrys politikų ap -
gavo rinkėjus ir atsisakė jiems pati -
kė tų mandatų. Kita vertus, ir toliau
matėme absurdišką spektaklį, kai dėl
to, kas valdys Kauną, tariamasi Vil -
niuje, o dėl sostinės valdžios net ir
Briuselyje. Nematau jokių racionalių
argumentų, kodėl žmonėms neturi
bū ti suteikta teisė tiesiogiai rinkti
sa vo atstovus į vietinę valdžią be
kokių nors sąrašų tarpininkavimo.

Negi ir po visų tų valdžios dėlio-
nių, kurias mums teko stebėti pasta -
rosiomis savaitėmis, kas nors dar sa -
kys, kad rinkimų tvarkos keitimas
kel tų grėsmę politinių partijų pas-
tovumui?

O ar mes iš tiesų turime bent vie -
ną tikrą politinę partiją?

Lrt.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žur-
nalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius,
religijotyrininkas.

Postų dalybos ar 
rūpinimasis gėriu?
ANDRIUS NAVICKAS

1. Juozapas iš Arimatėjos. 2. Ro-
mėnų sargyba. 3. Marija Magdalie tė.
4. Apaštalas Jonas. 5. Apaštalas Pet -
ras. 6. Apaštalas Tomas. 7. Šven toji
Dvasia.  8. Nikodemas. 9. Angelai. 10.
Kleopas. 11. Pilotas. 12. Jėzus.

dainos Čyvienės nuotr.
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Labdaros fondo metinis susirinkimas

Labdaros fondo (LF) metinis na-
rių su sirinkimas vyko š. m. ba-
landžio 3 d., sekmadienį, 1:30

val. p. p. Toronto Lietuvių namuose.
Susirinkime da ly vavo 82 nariai 6 su
įgaliojimais, 2 organizacijų atstovai.
Susirinkimui sklan džiai vadovavo A.
Simanavi čius. 

Po prezidiumo pristatymo, dar-
botvarkės tvirtinimo ir praeitų metų
metinio susirinkimo protokolo skai -
tymo sekė valdybos pirmininkės G.
Paulionienės pranešimas. Pažymėta,
kad prie Labdaros slaugos namų pas-
tato pristatytas priestatas (kainavo
98,000 Kanados dol.), palengvinantis
lankytojams ir gyventojams bet ko-
kiomis oro sąlygomis patogiau patek-
ti į Slaugos namus. Švietimo fondas,
kurio komitetą sudaro 3 Lietuvių
namų (LN) ir 2 LF atstovai, studi-
juojančiam jauni mui paskyrė pen-
kias stipendijas (bendra suma – 5,500
dol.). Ruošiami nauji įstatai, kuriuos
numatoma pristatyti ateinančiais
metais. 

Iždininkui E. Makauskui nega lė-
jus dalyvauti, jo pranešimą perskai tė
dr. R. Zabieliauskas. Jis pabrėžė,  jog
išlaidos didėja, atlyginimai kyla,
Slaugos namus slegia 5.724,000 dol.
skola ir metinės palūka nos (apie
400,000 dol.). Baigdamas pranešimą
dr. Zabieliauskas pareiškė, kad lat-
viai jau seniai yra surinkę pakan-
kamai lė šų padengti visas turėtas
Kristus Darzs slaugos namų skolas,
kai tuo tarpu lietuviai to dar nėra
padarę. Jei gerbia mas daktaras būtų
galėjęs atviriau ir iš samiau pamąs-
tyti, neabejotinai būtų su radęs keletą
priežasčių, kodėl lietuviai iki šian-
dien nėra surinkę pa kankamai lėšų
apmokėti nekilnoja mojo turto pas-
kolą. Pradžiai galėčiau paklausti, ar
mes visi tikrai vienin gai  dirbome,
kurdami savo lietuviš kus slaugos na-
mus? Buvo kuriamos frakcijos, buvo
skaldymosi, buvo asmenišku mų, am-
bicijų, grąsinimų teismais ir t. t.
Galima tik stebėtis, kad lie tuviški
slaugos namai iš viso išvydo pasaulį.
Dar ir šiandien girdime tą pačią pa-
sakė čią, kad LF buvo įsteig tas tik
vienam tikslui – lietuviškų slaugos
namų steigimui. LF čarteris, išduo-
tas Kanados valdžios 1977 m. lie pos
18 d., pirmame punkte pažymi, kad
Fondo tikslas yra puoselėti ir remti
lie tuviš ką tapatybę, antrame punkte
– rem ti jaunimo veiklą, trečiame –
remti senjorus, pastatant vieną ar
dau giau namus jų apgyvendinimui.
Niekur nėra minimi slaugos namai
(angliš kai   „nursing homes”).  

LF, pavyzdžiui, 1983 metais jauni-
mo, sporto ir kitoms lietuviškoms or -
ganizacijoms išmokėjo 43,410 dol. šal-
pos, 1985 m. – 65,516 dol. LN savano-
riai, Fondo globojami, lankydavo neį-
galius tautiečius, gyvenančius savo
namuose arba ka nadiečių valdo-
muose slaugos namuose. Toks ligo-
nių lankytojų Sociali nių reikalų ko-
mitetas LN ir LF rėmuose buvo įs -
teigtas 1983–1984 metais. Ligonių lan -
kymas buvo LN ir LF užduotis iki
Fondo atskyrimo nuo LN. Šalia li go -
nių lankymo, Socialinių reikalų ko -
miteto darbuotojai talkininkaudavo,
atstovaudami tautiečių reikalams

įvai riose valdiškose, net ir imigraci-
jos įstaigose. LF dar ir šiandien galė-
tų tęsti anksčiau puose lėtą veiklą,
tikrai dar yra nemažai tau tiečių, ne-
gyvenančių slaugos na muose, tačiau
reikalingų pagalbos.

Toronto Lietuvių namams 1973
m. persikėlus į naujas patalpas  (1573
Bloor St West), LN skyrė nemokamas
patalpas lietuvių pensi nin kų klubui.
LN ir LF finansiškai rėmė, padė jo
išlaikyti klubą. Pensininkų klubui,
Lietuvių namams pritarus, pasiry-
žus įsigyti savus apartamentus, LN ir
LF talkininkavo, skolino lėšas (50,000
dol.) 1984 m. birželio 5 d. įvyko pensi-
ninkų apartamentų „Vilniaus rūmų”
atidarymas.

Socialinių reikalų komiteto su-
rinktomis žiniomis, Toronto ir jo
apylinkėse gyveno bent apie 60 asme-
nų, reikalingų slaugos namų prie -
žiūros. Dauguma jų buvo prižiū rimi
kanadiečių arba kitų tautybių slau -
gos namuose, kuriuose nebuvo jokios
lietuviškos aplinkos. 1986 m. LN ir
LF val dyba nusprendė: ,,1986 m. sau-
sio mėn. su V. Kulnio ir J. R. Juodžio
gali mybių (feasibility) pranešimais,
ar chitekto F. Nicol pranešimu ir 1986
m. liepos 14 d. pasamdant adv. D.
Smith dėl autoaikštės zonos pakeiti-
mo iš nere zidencinės į rezidencinę”
(iš ,,Lietu vių namų 50-mečio” leidi-
nio, p. 51.). „1990 m. liepos 24 d. svei-
katos minist rė E. Caplan išdavė Slau-
gos namų leidimą su pažadėta para-
ma išlaikyti 60 gyventojų lietuvių
lėšomis pastatytame pastate” (ten
pat).

Pravartu būtų, jei LF surinktų
duomenis, kas aukojo Slaugos namų
statybai, kokios aukotojų-rėmėjų pa-
jamos, profesija, amžius, ar turi arti-
mų as me nų Slaugos namuose ir pan.
Tai bū tų vertingi duomenys, ieškant
lėšų ateityje. Jei to neįmanoma atlik-
ti, ga lima kreiptis į latvių slaugos
namus, kurie, manau, turi panašius
duomenis. Gal pasimokytume iš lat-
vių ne vien telkiant lėšas, bet ir dar-
niai vi suomeniškai veikiant. 

Kadangi po valdybos pranešimų
buvo leista kelti klausimus tik tomis
te momis, kurios buvo aptartos pra-
ne ši muose, galvojau, jog po valdybos
rin kimų, kai bus skaičiuojami bal-
sai, bus galima išsamiau padisku-
tuoti. Deja, deja, skaičiuojant balsus,
visi susirinkime dalyvavę na riai bu-
vo pakviesti į gretimą salę pasivai-
šinti Revizijos komisijos pir mi nin-
kės G. Kobelskienės paruošto mis gar-
džiomis vaišėmis. Tautie čiams pasi-
vaišinus tikrai neeilinio skonio gar-
dumynais, buvo paskelbti rinkimų
rezultatai. Į valdybą išrinkti:  P. Dun-
deras, O. Jurėnaitė, R. Smol s kis, I.
Turczyn ir R. Vaišvilaitė, į Re vizijos
komisiją – E. Stravinskas.

* * *
Pavasariop vyks keli lietuviškų

organizacijų metiniai ataskaitiniai
su sirinkimai. Jų metu pateikiami
pranešimai apie praėjusių metų veik-
lą, finansiniai atsiskaitymai, pris-
tatomi ateities planai. Visose lietu-
viškose organiza cijose yra priimta
turėti revizijos ko misijas. Atrodo,
kad lietuviškos ,,skaid riabalsės lakš-
tingalos” atsirado ir Kanados lietu-
viškų organizacijų padangėje – revi-

VYTAS KULNYS

Omaha surengti velykiniai pus-
ryčiai ir kepsnių išpardavi-
mas – tai „Aušros” šokėjų pas-

tangos surinkti pinigų ateinančiai
tautinių šokių šventei Boston mieste.
Po pusryčių vyko šokėjų ir tėvelių
pokalbis su vadovais. Atsira dus šo-
kėjams ir mokytojams sutikus, „Auš-
ros” šokėjai bus paruošti šokių šven-
tei.  Šiuo metu „Aušrai” vadovauja
Danguolė Antanėlytė-Hanson, jai
talkina dr. Matz Aaron Micke vičius,
Gailutė Reškevičiūtė ir Juena Liedie-

nė. Tikėkime, kad Omaha lietuviai
parems „Aušros” šokėjus, o Omaha
jaunimas didžiuosis dalyvaudamas
šokių šventėje.

Nors Omaha lietuvių telkinys
smarkiai retėja, bet jo veikla ir toliau
yra gražiai tvarkoma. Tai LB valdy-
bos dėka. Esame laimingi, kad turi -
me savo bažnyčią, kuri yra lyg lie -
tuvybės centras, o svetainė – lietuvių
žinių ir poilsio centras.

Algimantas  Antanėlis

Velykiniai pusryčiai

zijos komisijų pavida lu. Revizijos
komisija, pagal įsigalė jusias tradici-
jas, metų gale patikrina iždą, įverti-
na organizacijos veiklą. Negaliu
atsikratyti liūdnos išvados, kad kele-
tas paskutinių lietuviškų organiza-
cijų metinių susirinkimų į pra eitį
buvo palydėti lietuviškos gamtos
apdovanotų vokalinių talentų tarsi
lakštingalomis suo kiančiais balsais.
Štai kelios „čiulban čios” frazės: „Val-
dyba veikia sutartinai, sklandžiai, at-
lieka pareigas, tiks lingai darbuojasi
veikloje, neturime pastabų...” Kai
kada dar pridedama, kad iždininko
pateiktos ataskaitos ati tinka ban-
kuose laikomus indėlius. 

Štai vienas Toronto lietuviško
klubo (jo pavadinimas redakcijai yra
žinomas) revizijos komisijos čiulbe-
sio rezultatas. Revizija praneša, jog
vis kas yra tvarkoje, atsiskaitymai
tvar kingi ir t. t. Tuo tarpu klubo iždi -
ninkas, ekonomistas, baigdamas savo
pranešimą pareiškė, kad per metus iš
administracijos negalėjo gauti reika -
lin gų dokumentų, kad galėtų padary-
ti teisingą finansų suvestinę. Ir pa-
brėžė, kad buvo parašęs valdybai
laišką, iškelda mas, jo nuomone, ne-
aiškiai vedamą sąskaitybą, kur būti-
nas tikslesnis dėmesys ir tyrimas.
Susirinkimo nariams pageidaujant,
buvo perskai tytas iždininko pareiš-
kimas valdybai su plačiai išdėstyto-
mis detalėmis. Vy ko komiškas farsas.
Vienas autori tetin gas autoritetingos

iš vai zdos tautietis autoritetingai šo-
vė „švarų” kaltinimą norintiems
išgirsti iždinin ko laiško turinį. Ke-
liantieji šiuos klausimus tik be reika-
lo nori viešai plauti nešvarius marš-
kinius. Neįma no ma būtų logiškai
atsakyti į šį netikėtą „švarų” kalti-
nimą. Gar bingam tautiečiui ramiai
buvo pa aiškinta, kad jis, būdamas
valdyboje, tikrai nenorės dėvėti ne-
švarius marš kinius. Štai prie ko pri-
ėjome Kana dos lietuviškame gyve-
nime – sekame dau giapartinio Lie-
tuvos Seimo pa vyz džiu, vietoj to, kad
logiškai spręstume kilusias proble-
mas, šaipomės, atstumiame asmenis,
ypač jaunąją kar tą, remiamės „lakš-
tingalų” išva domis. 

Baigdamas norėčiau pasidalinti
savo patirtimi iš ilgoko gyvenimo
me tų patirties. Ne tie žmonės yra tei-
singi ir tavo draugai, kurie tave giria
ir aukština, bet tie, kurie padeda pa-
stebėti tavo paties nepastebimas klai -
das. Tai galima pritaikyti ir re vizi-
joms – tegul jos tampa lietuviš kais
kietasnapiais krankliais, kurie ke lia
garsų triukšmą ir neleidžia val dy-
boms pamiršti, kad jos yra teisybės ir
narių gerovės saugotojai, o ne skaid-
riai suokiančios lakštingalos.

Vytas Kulnys – aktyvus Kanados
lietuvių veikėjas, Lie tu vių namų ir
Labdaros fondo veik loje dalyvauja
nuo 1982 m.

Omaha LB valdybos (pirmininkė Kristina Jonikaitė) nariai laukia pietų lankytojų (iš k.):
Augenius Radziūnas, Silvija Totilas, Irena Šarkaitė Methc, Birutė Prišmantienė,
Danguolė Antanėlytė-Hanson.

AAllggiioo  PPrraaiiččiioo  nuotr.
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Jungtinis Amerikos pabaltijiečių komitetas
(agl. The Joint Baltic American National
Committee, JBANC), apjungiantis lietuvių,

latvių ir estų visuomenines organizacijas – Estų
Amerikos tarybą, Amerikos latvių sąjungą ir
Amerikos lietuvių tarybą, š. m. balandžio 1–2 d.
JAV sostinėje Washington, DC surengė devintąją
konferenciją. Šių trijų organizacijų 1961 metais
įkurta bendra Baltijos kraštų organizacijų ats-
tovybė per penkis dešimtmečius atliko ir vis dar
atlieka reikšmingą vaidmenį atstovaujant pabalti-
jiečių interesams Washington. JBANC įkuriant
1961 metais, lietuviams atstovavo tuometinis
ALT’o pirmininkas, ,,Draugo” redaktorius Leo-
nardas Šimutis ir ALT’o sekretorius bei ,,Nau-
jienų” redaktorius Pijus Grigaitis. 

Šių metų konferencijoje dalyvavo per 30 prele-
gentų, atstovaujančių įvairioms valdžios įstai-
goms, tyrimo centrams ir žiniasklaidai. Šiais me-
tais dalyvavo ir lietuvių studentų atstovai, kurių
dalyvavimą parėmė ALT’as ir Šiaurės Amerikos
lietuvių studentų sąjunga (ŠALSS).

ALT’o delegacijos apsilankymas 
LR ambasadoje

Prieš konferenciją Amerikos lietuvių tarybos
(ALT’o) delegacija buvo priimta Lietuvos Respub-
likos ambasadoje, kur ji susitiko su Lietuvos Sei-
mo Užsienio reikalų komiteto pirmininku Ema-
nueliu Zingeriu ir LR ambasadoriumi JAV Žygi-
mantu Pavilioniu. ALT’o delegaciją sudarė ALT’o
pirmininkas Saulius Kuprys, ALT’o įgaliotinis
Centrinės Europos komisijoje dr. Stasys Bačkaitis,
ALT’o atstovas Baltic Institute Bronius Čikotas,

,,Lietuvos vyčių” pirmininkė Bernice Aviža ir jos
padėjėja Debra Miller, JBANC tarybos pirminin-
kas Henry Gaidis, ALT’o reikalų vedėjas Paulius
Vertelka ir Woodrow Wilson Center vyresnioji
mokslininkė dr. Nida Gelažytė.

Konferencijos pradžia – JAV Kongrese 

Penktadienį popiet konferencijos posėdžiai
vyko JAV Kongreso Rūmų salėje, kur dėmesys
buvo skirtas žmogaus teisių klausimams gvildenti.
Pirmame simpoziume dalyvavo Jason Bruder, Se-
nato Užsienio reikalų komiteto narys (Senate
Foreign Relations Committee), Alex Gladstein,
Žmogaus teisių paramos fondo atstovas (Human
Rights Foundation), Aleksandr Kozulin, Balta-
rusijos kandidatas į prezidentus 2006 metais, Sam
Patten, organizacijos ,,Freedom House”, kuri
remia laisvės plėtrą visame pasaulyje, vyresnysis
Eurazijos programos vadovas, bei Don Ritter,
buvęs JAV Kongreso narys. Ypatingas dėmesys
buvo skirtas Baltarusijai, kurioje grėsmingai ruse-
na stalinizmo palikimas, ypač pavojingas Baltijos
kraštams. Lietuva remia Baltarusijos demokra-
tines jėgas, jas globoja ir skatina demokratinių
vertybių plėtrą šalyje. 

Baltijos šalys – ištikimiausios 
JAV sąjungininkės

Žmogaus teisių fondo atstovas Alex Gladstein
išsakė susirūpinimą dėl tebevykdomų žmogaus
teisių pažeidimų įvairiose pasaulio šalyse. Kaip
pavyzdį jis nurodė Olimpines žaidynes, kurių pras-
mė yra valstybių sugyvenimo ir žmogaus kilnumo

viešas išpažinimas. Tačiau, klausė Gladstein, kaip
tai suderinti su sprendimu 2008 metų Olimpines
žaidynes rengti komunistinėje Kinijoje – valstybė-
je, akiplėšiškai pažeidinėjančioje žmonių teises.
(Kitą dieną panašus klausimas buvo iškeltas ir dėl
2014 metais planuojamų Olimpinių žaidynių Soči

mieste – vietovėje, kur rusai vykdė plataus masto
žudynes prieš Kaukazo tautas.) Senato komiteto
atstovas Jason Bruder pasidžiaugė Estijos, Lat-
vijos bei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu ir
šių šalių pasiekimais (įstojimu į Europos Sąjungą,
NATO) bei teigė, jog Baltijos šalys yra bene
ištikimiausios JAV sąjungininkės Europoje. 

Sukrečiantis Kozulin liudijimas

Svečiai buvo sukrėsti Aleksandr
Kozulin pranešimo. Kozulin 2006 me-
tais kandidatavo į Baltarusijos prezi-
dentus, bet kelios savaitės prieš rin-
kimus buvo sumuštas ir sulaikytas
policijos po to, kai bandė patekti į
Baltarusijos liaudies seimą. Minsko
teismas Kozulin nuteisė kalėti 5,5
metų už tariamą chuliganizmą ir
riaušių kurstymą taikiuose protes-
tuose. Jis susirinkusiems papasako-
jo apie politinę padėtį Baltarusijoje
bei ragino Ameriką ir Europos
Sąjungą bendradarbiauti ir padėti jo
šaliai, vienintelei likusiai nedemok-
ratinei valstybei Europoje, siekti
demokratinės santvarkos. Buvęs
Kongreso narys Ritter ragino stip-
rinti bendradarbiavimą tarp JAV ir
ES bei dėkojo Baltijos šalims už
stiprią paramą demokratinėms jė-
goms Baltarusijoje kovoje su Lu-
kašenka diktatūra. Ritter pasidžiau-
gė, salėje matydamas jaunus žmo-
nes, pabrėžė, kad svarbu, jog jie ak-
tyviai dalyvautų demokratijos plėt-
roje. 

Antroje tos dienos dalyje, kurios
tema – tarptautinės strategijos ir jų
problemos,           Nukelta į 10 psl.

JJBBAANNCC  kkoonnffeerreenncciijjaa  ssttuuddeennttųų    aakkiimmiissJJBBAANNCC  kkoonnffeerreenncciijjaa  ssttuuddeennttųų    aakkiimmiiss

Lietuviai studentai, ALT - ŠALSS stipendininkai, JBANC konferencijos metu dalyvavo priėmime Latvijos ambasadoje, kur susitiko su
Latvijos prezidentu Valdžiu Zatlers. Iš k: ALT’o iždininkas Dalius Savickas, Aldona Gintautaitė, Karolina Zygmantaitė, prez. Zatlers,
ŠALSS pirmininkas ir ALT’o vykdomasis direktorius Paulius Vertelka, Laura Stankevičiūtė, Linas Vaitkus, Marius Bulskis, Margarita
Pupšytė ir Paulius Stasiukonis.                                                                                                                                                ingos Lukavičiūtės nuotr.

Konferencijos metu paminėta 50 metų veiklos  sukaktis

Aleksandr Kozulin, kovotojas už žmogaus teises Balta-
rusijoje, pranešė apie sunkią demokratijos padėtį tame
krašte. Šalia sėdi vertėja.



Vieno Lietuvos televizijos kana -
lų realybės šou „Kelias į žvaigždes”
išgarsėjęs dainininkas Robertas
Kupstas pateko į JAV sostinės žurna-
lo puslapius.

„Dieną – biurokratas, naktį –
popžvaigždė”, – taip Amerikos lietu-
vį, dirbantį JAV valstybės departa-
mente, pristatė „Washington Life
Ma gazine”.

Nespalvotoje nuotraukoje prasi -
sagstęs marškinius R. Kupstas žvel-
gia iš žurnalo puslapio, pozuodamas
Washington, DC džiazo klube „Blues
Alley”.

Šioje scenoje jis keliskart daina-
vo Frank Sinatra populiarias dainas,
svingą, kitus amerikietiškus kūri -
nius duetu su Flavius Mihaeis – kitu
politikos sferoje dirbančiu vaiki nu,
vakarais tampančiu dainininku.

„Tai nėra lengva ir užima daug
laiko. Kenčia mano socialinis gyveni-
mas ir kartais nesu atsakingas drau-
gas”, – žurnalui pasakojo 24 metų R.

Kupstas, JAV prisistatantis Bylos
pavarde.

„Washington Life Magazine” jį
pa vadino ne tik buvusia Lietuvos
realybės šou žvaigžde, bet ir dukart
„Eurovizijos” finalininku, nors R.
Kupstas nė karto neperėjo konkurso
nacionalinės atrankos.

Pastaruoju metu Lietuvoje daini -
ninkui ne itin sekėsi – pernai Lietu -
vos radijo patriotinės dainos konkur-
sui R. Kupsto įdainuota „Dėl mūsų
Lietuvos” nepateko net į dešimtuką.

Tačiau Amerikos lietuvis nenus-
tojo lipęs į sceną.

Už Atlanto jis retkarčiais pasiro-
do kabareto stiliaus vakaruose Wa -
shington, DC restoranuose ir klubuo -
se.

Savo pomėgio R. Kupstas nepa -
miršo net gavęs rimtą darbą JAV val -
s tybės departamento tarptautinės
energetikos skyriuje. „R. Kupstas-
Byla gyvena dvilypį gyvenimą”, –
pabrėžė Washington, DC žurnalas,
Amerikos lietuvį aprašęs kylantiems
karjeristams skirtame priede „Kas
kitas”.

„Esu amerikietis, bet pagal kil -
mę – lietuvis. Kalbu dviem kalbomis
ir save laikau dvikultūriu”, – ame -
rikiečiams pasakojo R. Kupstas.

Jis teigė, kad rudenį planuoja
pradėti tarptautinių santykių studi-
jas Stanford University, tačiau tikisi
toliau dainuoti su F. Mihaeis ir
įrašyti ne perdainuotų, o originalių
dainų albumą.

Rita Stankevičiūtė
Lrytas.lt
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Gyvenimas – galimybė mylėti

JAV sostinės žurnalas „Washington Life
Magazine” Amerikos lietuvį R. Kupstą
aprašė kylantiems karjeristams skirtame
skyrelyje „Kas kitas”.

RAMUNĖ LAPAS

Motinos dienos savaitgalį kino
teatruose pasirodo naujas britų re ži -
sieriaus Roland Joffe filmas ,,There
Be Dragons” (ankstesni žymūs jo fil-
mai – ,,The Mission”, ,,The Killing
Fields”), kurio centre – katalikų ku -
nigo, ,,Opus Dei” prelatūros įkūrėjo,
2002 metais paskelbto šventuoju
Josemaria Escriva portretas (akto-
rius Charlie Cox). Įdomu, kad nacio -
nalinė filmo premjera beveik sutam-
pa su popiežiaus Jono Pauliaus II
bea tifikacijos procesu. Būtent šis
popiežius 2002 metų spalio 6 dieną
Josemaria Escriva paskelbė šventuo-
ju. Tuomet kanonizacijoje Šv. Petro
aikštėje Romoje dalyvavo čikagiečiai
dr. Linas ir Rima Sidriai, kurie yra ir
aistringi naujojo R. Joffe filmo sklei-
dėjai bei rėmėjai.

Filmo premjera – penktadienį

Rima ir Linas išpirko vieną va -
ka rinį gegužės 6 d. seansą Woodridge
AMC Lowes kino teatre, į kurį pak -
vietė savo draugus bei pažįstamus.
Anot R. Sidrienės, R. Joffe nors ir ži -
nomas, bet yra nepriklausomas reži -
sierius, kuriantis kokybiškus ne-
užsakiminius filmus. Jis imasi
svarbių temų (,,Mission” pasa kojo
apie jėzuitų misiją Pietų Ame rikoje,
,,The Killing Fields” – apie pilietinį
karą     ir komunistinio režimo
žiaurumus Kambodžoje) ir nešališ -
kai jas pa-teikia. Teigiamai ir įkve -
piančiai R. Joffe pavaizdavo St. J.
Escriva savo naujajame filme. Labai
svarbu, kad ,,There Be Dra gons” jau
pačią pirmą savaitę su lauktų didelio
žiūrovų dė mesio, kitaip filmo
rodymas nebus pratęstas. Ypa tingai
kritiškas yra pirmasis šio mėnesio
savaitgalis – gegužės 6, 7, 8 dienos.
Tad L. ir R. Sidriai ragina visus lietu-
vius jiems patogiu laiku ir patogioje
vietoje pasižiūrėti šį filmą ir tokiu
būdu pa-rodyti platintojams, kad
toks menas yra svarbus. 

Asmeniniai įspūdžiai

Nors ir dalyvavo šv. Josemaria
ka  nonizacijoje, gyvenime ,,Opus
Dei” įkūrėjo Rima ir Linas nebuvo
sutikę. Tiesa, jie pažinojo jo įpėdinį,
visą gyvenimą dirbusį su St. Jose -
maria, Alvaro del Portillo (mirusį
1994 m.). 

Įspūdžiai iš kanoni zacijos cere-
monijos neišdils visą gyvenimą. Tą
2002 metų spalį Sidriai lankėsi Ro -
moje su dviem jauniau siais savo vai -
kais ir vyriausia dukra. Į Šv. Petro
aikštę žmonės suplūdo iš viso pa -
saulio. Oficialiai – 300,000, nors jiems
atrodė, kad susirinkusiųjų tikrai yra
koks pusė milijono. Kiti Sidrių vai -
kai tais metais dalyvavo jaunimo su -
si tikime su popiežiumi Kanadoje,
taigi visi šeimos nariai vienaip ar
kitaip tais metais bendravo su Jonu
Pauliumi II.

Rima pasakojo, kad pirmosios
šv. Josemaria knygos, kurias ji per-
skaitė, buvo ,,The Way” ir ,,Christ Is
Passing By”. ,,The Way” (,,Kelias”) –
jo dvasiniai patarimai. Knygoje
,,Christ Is Passing By” ypač jos
dėmesį patraukė mintys apie vedy-
bas. Knygoje ji taipogi matė nemažai
dokumentikos – įrašyti šv. Jose maria
pokalbiai su žmonėmis. Iš jų matyti,
koks jautrus, žavus ir tuo pačiu tu -
rintis gerą humoro jausmą buvo
Escriva. Ta charizma, ispaniškas
temperamentas, humoras, bet tuo

pačiu ir gilumas, sugebėjimas rasti
kelią į kiekvieno žmogaus sielą,
Rimai ir yra patraukliausi jo as -
menybės bruožai. Jai taipogi artima
,,Opus Dei” mintis būti arti Dievo
savo kasdieniniame gyvenime. 

Religija sudomino agnostiką

Gyventi šventą gyvenimą kasdie -
nybėje – pagrindinė ,,Opus Dei” min -
tis. ,,Tai nėra sekmadienio reikalas”,
– mokė Escriva. Tradiciškai žmonės
manė, kad turi pasitraukti iš pa sau -
lietiško gyvenimo – turi tapti kunigu
ar vienuoliu. St. Josemaria sakė:
,,Ne, tą viską galima daryti kasdieny-
bėje, kaip pirmieji krikščionys”. 

Kodėl tiek ginčų iki šiol kelia
,,Opus Dei” ir pati Escriva asmeny-
bė? Rimos nuomone, kalta antikata-
likiška tapusi mūsų spauda – nepri-
ima teigiamai nieko, kas katalikiška.
Tiek Amerikoje, tiek Europoje. Euro -
pa taip pat pasidarė nereliginga.
Apie katalikybę žmonės gali kalbėti
ką nori, bet nedrįsk ką nors neigia -
mo pasakyti apie kitus tikėjimus –
spauda tave puls. Todėl įdomu, kad
režisierius R. Joffe, pats būdamas
žydų kilmės, ėmėsi tokios temos –
mūsų dienų šventojo. Vadinantis
save ,,neapsisprendusiu agnostiku”,
režisierius labai susidomėjo medžia-
ga, leidžiančia ,,į religiją pasižiūrėti
rimtai”.

Meilė – tai laisvė

Filmo ,,There Be Dragons” veiks-
mas vyksta Ispanijos pilietinio karo
metu. Šiame romantiniame nuotykių
epe pasakojama dviejų jaunų vyrų
gyvenimo istorija. Vaikystės draugų
Josemaria Escriva (akt. Charlie Cox)
ir Manolo Torres (akt. Wes Bentley)
keliai išsiskyrė per politinius per-
versmus, dar prieš karą. Jam prasi -
dėjus, jie atsiduria priešingose sto -
vyk  lose. Josemaria tapo kunigu ir
bando skleisti susitaikymą įkurda -
mas ,,Opus Dei” judėjimą. Manolo
pasirinko karą ir tapo fašistų šnipu.
Istorija prasideda mūsų dienomis,
kai įspanų žurnalistas Robertas (akt.
Dougray Scott), atsisveikindamas su
savo mirštančiu tėvu Manolo, sužino,
kad artimas jo vaikystės draugas
buvo dabartinis kandidatas į šven -
tuo sius. Filme nagrinėjamos tokios
amžinos temos – išdavystė, meilė, ne -
apykanta, atleidimas, draugystė ir
gy venimo prasmės paieškos. ,,Susi -
taikymas yra svarbu” – tai pagrindi -
nė mintis, kurią režisierius norėtų,
kad žiūrovai išsineštų iš filmo. Anot
Joffe, gyvenimas yra galimybė my -
lėti: ,,Tai pasirinkimas, ir priimdami
tokį sprendimą, jūs tampate laisvi.
Jūs netapsite laisvi nekęsdami”. Jis
pabrėžia, kad krikščionybė yra meilė
ir šv. Josemaria mokymas ,,skatina
dvasinį ryšį su Dievu paprasčiau -
siuo se dalykuose – gaminant valgį,
lei džiant laiką su šeima ar net pyks -
tantis”. Režisieriaus žodžiais, ,,tai fil-
mas apie tai, ką reiškia būti šventu
šiandien ir dabar”. 

Dvilypis R. Kupsto gyvenimas

Lietuvos kosmoso asociacijos direktorius Vidmantas Tomkus ir Kosmoso mok -
s lo ir technologijų instituto direktorius Domantas Bručas 2011 m. balandžio antro-
je pusėje viešėdami JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosminės erdvės adminis-
tracijoje (NASA) ryšių mezgimo ir bendradarbiavimo krypčių aptarimo tikslais,
užsuko ir į Balzeko lietuvių kultūros muziejų Čikagoje ir susitiko su muziejaus
įkūrėju ir prezidentu bei Lietuvos Respublikos garbės konsulu Stanley Balzeku, Jr. 

Iš kairės: Vidmantas Tomkus, Domantas Bručas, Stanley Balzekas, Jr. ir Al gi -
mantas Remeika.                                                                            karilės Vaitkutės nuotr. Pagrindinio vaidmens atlikėjas Charlie Cox.

Elena Jasinevičius, gyvenanti  Darien, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Raimonda Apeikis, gyvenanti Los  Angeles, CA atsiuntė dosnią 75
dol. auką „Draugo” leidybai paremti. Labai Jums ačiū.

Romas  Skripkus, gyvenantis Solana Beach, CA, pratęsdamas me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. Tariame nuoširdų
ačiū.
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LLIIEETTUUVVOOSS  IIRR  PPAASSAAUULLIIOO  NNAAUUJJIIEENNOOSS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

JAV vyriausybės nariai aplankė viesulų aukas

Lietuva skatina Pietų Kaukaze 
nesutariančių šalių dialogą

Tripolis (BNS) – Libijos pulki-
ninko Muammar Gaddafi pajėgos
pradėjo išpuolius prieš sukilėlius ir
sudegino Vakarų šalių ambasadas po
to, kai per NATO antskrydį žuvo 29
metų M. Gaddafi sūnus ir trys anū-
kai. M. Gaddafi, nuo vasario vidurio
kovojantis su sukilėliais, kurie nori
palaužti jo autoritarinį valdymą,
trunkantį jau 41 metus,  NATO ant-
skrydžio metu nenukentėjo. 

Buvo užpultos ir sudegintos Di-

džiosios Britanijos ir Italijos ambasa-
dos, JAV prekybos ir konsulinių rei-
kalų departamentas taip pat nuken-
tėjo nuo M. Gaddafi pajėgų po to, kai
M. Gaddafi režimo šalininkai per te-
leviziją pareiškė ketinantys atkeršy-
ti. Už bet kokį pasikėsinimą į M. Gad-
dafi gyvybę gali būti apkaltintos Di-
džiosios Britanijos ir Prancūzijos pa-
jėgos, kurios pažeidžia įsipareigoji-
mus NATO, siekdamos apsaugoti Li-
bijos civilius.

M. Gaddafi pajėgos pradėjo išpuolius 

Demonstrantai reikalavo teisių 
nelegaliems imigrantams

Washington, DC, (ELTA) –
Tūkstančiai žmonių gegužės 1 d. JAV
dalyvavo demonstracijose, reikalau-
dami keisti imigracijos įstatymą. Per
mitingą Los Angeles mieste demonst-
rantai ragino prezidentą Barack
Obama laikytis savo rinkimų pažadų
ir suteikti leidimą gyventi šalyje mi-
lijonams nelegalių imigrantų. 

Dauguma mitingo dalyvių buvo
atvykėliai iš Meksikos ir Lotynų
Amerikos. Organizatorių teigimu,
proteste dalyvavo 10,000 žmonių. Po-
licija kalbėjo apie 3,500 dalyvių.
Anot žiniasklaidos, tūkstančiai žmo-
nių į gatves išėjo ir Milwaukee mies-
te Wisconsin valstijoje.

Spėjama, kad JAV gyvena 11
mln. nelegalių migrantų. Daugelis jų
dirba jausdami baimę, jog bus iš-
siųsti. Per praėjusius biudžetinius
metus, kurie baigėsi rugsėjo pabaigo-
je, iš šalies buvo išsiųsta kaip niekad
daug imigrantų – 392,000.

Vilnius (BNS) – Vokietija ir
Austrija nuo gegužės 1 d. panaikino
apribojimus darbo jėgos judėjimui iš
Lietuvos ir kitų valstybių, kurios
2004 m. tapo Europos Sąjungos (ES)
narėmis. Vokietija gali pasirodyti pa-
traukli daliai lietuvių – tai rodo ir iš-
augęs besimokančiųjų vokiečių kal-
bos skaičius. Tačiau tokio masto ma-
sinės emigracijos kaip į Didžiąją Bri-
taniją ar Airiją nesitikima. 

Lietuviai domisi Vokietijos tei-
kiamomis galimybėmis – lietuvių
bendruomenė kasdien užverčiama
tautiečių, ypač ieškančių bet kokio
darbo, užklausimais, darbuotojų gru-
pes renka ir Lietuvoje veikiančios
įdarbinimo agentūros. Vokietijoje be
darbo leidimų jau nuo sausio gali
dirbti sezoniniai darbininkai, o nuo
gegužės panaikinami apribojimai įsi-
darbinti visiems darbuotojams iš
naujųjų Europos Sąjungos šalių. 

Anot žinovų, lengviau darbą su-

sirasti pavyks kvalifikuotiems spe-
cialistams. Statistika rodo, kad į Vo-
kietiją pernai išvyko 3,800 Lietuvos
gyventojų – ji buvo ketvirtoji pagal
populiarumą šalis emigrantams iš
Lietuvos po D. Britanijos, Airijos ir
Ispanijos. Vokietija ir Austrija po ES
plėtros pasinaudojo teise 7 metus ap-
riboti priėjimą prie savo darbo rin-
kos naujų ES šalių gyventojams. 

Panaikinus apribojimus dirbti
Vokietijoje, padidėjo besikreipian-
čiųjų į  Lietuvos ambasadą Berlyne
skaičius. Tačiau ambasada nėra ta
institucija, kuri tarpininkauja darbo
paieškos ir apsigyvenimo Vokietijoje
klausimais. Tokią informaciją ir pa-
tarimus ES mastu teikia Europos už-
imtumo tarnybos (EURES) specialis-
tai, taip pat ir EURES Lietuva atsto-
vai, dirbantys Lietuvos teritorinėse
darbo biržose. Ambasada pataria at-
sakingai priimti sprendimą emigruo-
ti į Vokietiją. 

Washington, DC (BNS) – JAV
vyriausybės nariai gegužės 1 d. apsi-
lankė šalies pietinėje dalyje, kad ap-
žvelgtų viesulų padarytus nuosto-
lius. Delegacija, kurioje buvo ir vi-
daus saugumo sekretorė Janet Napo-
litano, Alabama ir Mississippi valsti-
jose susitiko su šeimomis, nukentėju-
siomis nuo nelaimės. 

JAV prezidentas Barack Obama
šias valstijas, taip pat Georgia  valsti-
ją, paskelbė katastrofos teritorijomis.

Tai leidžia valstybei paremti atski-
rus asmenis. Tarp delegacijos narių
taip pat buvo žemės ūkio sekretorius
Tom Vilsack. 

Gelbėtojai šešiose viesulų nu-
siaubtose provincijose rado 344 aukų
kūnus. Tūkstančiai žmonių buvo su-
žeisti ar neteko pastogės. Vien tik Tus-
kaloosa mieste Alabama valstijoje pra-
ėjusią savaitę viesulai sugriovė 5,700
pastatų. Draudikai nelaimės nuosto-
lius regione vertina 2–5 mlrd. dol.

Vokietija ir Austrija atveria darbo rinką 

Prezidentė įteisino sprendimą 
neatleisti N. Venckienės

Raginama keisti Šengeno sutartį
Paryžius (ELTA) – Italija ir

Prancūzija kreipėsi į Europos Sąjun-
gos (ES) vadovus ragindami pataisyti
Šengeno sutartį, numatančią kelio-
nes be patikrinimo valstybių pasie-
nyje. ES prezidentui Herman Van
Rompuy ir Europos Komisijos (EK)
pirmininkui Jose Manuel Barroso
siųsto laiško tekstą išplatino Elizie-
jaus rūmai.  Silvio Berlusconi ir Ni-
colas Sarkozy Romoje sprendė dviša-
lius nesutarimus, kam priimti tūks-
tančius migrantų iš Šiaurės Afrikos,
ir po susitikimo skelbė išsprendę vi-
sas problemas. 

Italijos premjeras ir Prancūzijos
prezidentas laišku siūlo Europos va-
dovams pakeisti Šengeno susitarimą
– leisti laikinai grąžinti pasienio pa-
tikrinimą, pavyzdžiui, jei kyla sun-
kumų prižiūrint išorines sienas.  Ita-
lijos premjeras teigė, kad sutartis tu-
ri būti lankstesnė. Pirmiausia kalba-
ma apie tai, kad būtų sustiprintas
agentūros, atsakingos už ES išorinių
sienų apsaugos klausimus, vaidmuo
ir jos finansinis savarankiškumas.

Be to, Paryžius ir Roma siūlo įvesti
keletą įstatymų pataisų, kurios leistų
valstybėms, pasirašiusioms Šengeno
sutartį, glaudžiau bendradarbiauti
pasienio kontrolės srityje, o ateityje
tai taptų „Europos sienų inspekto-
rių” institucija. 

Prancūzija ir Italija siūlo, susi-
darius ypatingai padėčiai, kiekvie-
nai Šengeno zonos šaliai suteikti ga-
limybę „laikinai sugrąžinti sienų
kontrolę”. Italija dar neseniai skun-
dėsi nesulaukianti kitų ES narių soli-
darumo, o Prancūzija tvirtino, kad
Roma nori perkelti rūpesčius ant ki-
tų pečių, todėl tyčia atvykėliams iš-
duoda leidimus gyventi pusmetį, tai
leidžia imigrantams netrukdomai
važinėti po 25 šalis, pasirašiusias
Šengeno susitarimą ir panaikinusias
tarpusavio sienų kontrolę. S. Berlus-
coni pripažino, kad kaimynė kasmet
priima po  50,000 imigrantų, o tik
kiek mažesnė Italija – vos 10,000. Pri-
imamų imigrantų skaičiumi pasau-
lyje Prancūzija nusileidžia tik Ame-
rikai.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė dekretu įteisino
sprendimą atsisakyti atleisti Nerin-
gą Venckienę iš Kauno apygardos
teismo teisėjos pareigų. Valstybės va-
dovė neteisina N. Venckienės ir pažy-
mi, kad teisėjos vieši pasisakymai
nekorektiški, neatitinka mandagu-
mo reikalavimų ir teisėjos vardui
garbės nedaro, tačiau, pasak D. Gry-
bauskaitės, būtina įvertinti aplinky-
bes, kuriomis jie buvo išsakyti.

Prezidentės nuomone, Garbės

teismo siūloma bausmė teisėjai yra
neadekvati padarytam nusižengi-
mui. Griežčiausia nuobauda – atlei-
dimas iš pareigų, pasak D. Grybaus-
kaitės, Teisėjų garbės teismo nebuvo
taikyta už kur kas sunkesnius prasi-
žengimus.

Pagal Teismų įstatymą, prezi-
dentui atsisakius atleisti teisėją iš
darbo, Teisėjų garbės teismas privalo
nagrinėti bylą iš naujo, teigiama Pre-
zidentūros spaudos tarnybos prane-
šime.

Dauguma mitingo dalyvių buvo at-
vykėliai iš Meksikos ir Lotynų Ame-
rikos.                           ELTA nuotr.                           

Baku (President.lt) – Pietų Kau-
kazo šalyse besilankanti Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė Azerbaidžane susitiko su
šios šalies prezidentu Ilham Alijev.
Susitikime aptarti aktualūs ESBO
klausimai, dvišaliai Lietuvos ir Azer-
baidžano santykiai, bendradarbiavi-
mo galimybės.  

Aptariant Lietuvos pirmininka-
vimo ESBO svarbiausius uždavinius
prezidentė pabrėžė, jog Kalnų Kara-
bacho nesutarimas yra vienas ilgiau-
siai užsitęsusių ir atnešantis abiejų
šalių žmonėms daug skausmo.  

„Lietuva, kaip ESBO pirminin-
kaujanti šalis, vienareikšmiškai pa-
sisako tik už taikų sprendimą. Su

prezidentu I. Alijev kalbėjau, jog abi
pusės turi žengti pasitikėjimą skati-
nančius žingsnius – tokius, kaip
snaiperių atitraukimas, tiesioginio
ryšio, vadinamosios karštosios lini-
jos tarp kariuomenės vadų užmezgi-
mas. Būtinas atviras ir geranoriškas
dialogas”, – kalbėjo D. Grybauskaitė. 

Lietuvos ir Azerbaidžano vado-
vai taip pat aptarė tolesnį dvišalį ben-
dradarbiavimą verslo, švietimo ir
kultūros srityse. Lietuvos Respubli-
kos prezidentė pabrėžė, jog mūsų vals-
tybė yra pasirengusi vykdyti studen-
tų mainus su Azerbaidžanu ir priim-
ti Lietuvoje norinčius studijuoti šios
šalies studentus. 

Vilnius (ELTA) – Italijos kompozitoriaus Sandro Di Stefano miuziklas
,,Karolis. Pašaukė mane” vainikavo savaitgalį Vilniuje vykusį Nacionalinį
Dievo Gailestingumo kongresą. Kūrinio premjera sostinės Katedros aikš-
tėje buvo skirta popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimui palaimintuoju. 

ELTA nuotr.
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Neužmirštamam Popiežiui –
nežemiška pakyla

Motinos diena, Dievo Gailes-
tingumo šventė ir popie-
žiaus Jono Pauliaus II beati-

fikacija – štai tokia šiemet spalvinga
Atvelykio sekmadienio švenčių
puokštė ir neišardoma jų kompozi-
cinė jungtis!

Vos devynerių metų sulaukęs
Karolis Vojtyla neteko mamos Emi-
lijos, kuri savo vaikams (ir vyresnia-
jam sūnui Edmundui) nuo pat  kū-
dikystės skiepijo meilę Jėzui ir Ma-
rijai. Todėl nenuostabu, kad savo
pontifikato pradžioje popiežius pasi-
šventė Dievo Motinai, pasirinkda-
mas šūkį: „Totus Tuus” (Visas Tavo).
Jonas Paulius II neabejojo, kad 1981
m. gegužės 13 dieną į jį turko M. A.
Agdža paleistą kulką į šalį nukreipė
Mergelė Marija. 1982 metų gegužės 13
dieną Popiežius nuvyko į Fatimą
padėkoti Marijai už išgelbėtą gyvybę
ir nuvežė iš jo kūno išimtą kulką.

Prancūzų akademijos narys
Andre Frossard rašė: „Pasikėsinimo
metu į jį paleistai kulkai tetruko vie-
no ar dviejų milimetrų, kad ji būtų
mirtina, o jis, vos atgavęs sąmonę,
atleido žudikui ir niekad, žinoma,
nesutiko paduoti prieš jį skundo.
Išlikusį per stebuklą, jį tik stebuklas
ir domino. ‘Viena ranka šovė, –
pasakė išeidamas iš ligoninės, – kita
kreipė kulką.’ Ten, kur mes matome
nusikaltimą, jis matė tik malonę.”

Visagalis ir mums leidžia patirti
gyvenimo išbandymus, kurie mus
neretai kaip kulkos sužeidžia, bet
nuo mirties Jo ranka mus saugo.
Žvelgiant per amžinybės prizmę, daž-
nai jie yra slapti ir mūsų pačių dar
mažai suvokiami palaiminimai, ku-
rie kaip ugnis išdegina visas mūsų
egocentrizmo priemaišas, trukdan-
čias visur pastebėti dieviškojo gailes-
tingumo ženklus.

Prisiminkime Joną Paulių II, ku-
ris 1993 metais baigdamas viešnagę
mūsų šalyje, Marijos, Bažnyčios Mo-
tinos globai pavedė Lietuvos ateitį.
Todėl per Marijos motiniškas rankas
iš dangaus besiliejantis gailestingu-
mas pirmiausia pripildo tuos žmo-
nes, kurių širdys kaip išdžiūvusios
kempinės sugeria visus Dievo Tėvo,
Jėzaus ir Jo Motinos siunčiamus
palaiminimus.

Minėdami Viešpaties Gailestin-
gumo šventę sutelkime dėmesį į
Šventojo Tėvo žodžius, kuriuos jis
ištarė Lietuvos lenkams 1993 metais
rugsėjo 5 dieną, lankydamasis Vil-
niaus Šventosios Dvasios bažnyčioje:
„Mano brangieji, būkite pasekėjais
sesers Faustinos kūdikiškos meilės
Švenčiausiajai Trejybei. Iš šios nuo-
lankios ir ištikimos Dievo tarnaitės
mokykitės įvairiomis aplinkybėmis
būti dangiškojo Tėvo vaikais, pasi-
aukojusiais Įsikūnijusio Žodžio mo-
kiniais ir paklusniais Šventosios
Dvasios Gaivintojos ir Guodėjos
įrankiais. Palaimintoji Faustina te-
užtaria kiekvieną iš mūsų ir pamoko

žvelgti į amžinybę. Tepaskatina Die-
vą turėti mūsų gyvenimo centru –
taip, kaip ji tai darė. Tada mūsų
evangelinis liudijimas ir tarnavimas
broliams bus tikrai vaisingas.”

Šis Dievui atsidavimas ir evan-
gelinė tarnystė kiekvienam žmogui
labiausiai ryškus Karolio Vojtylos
asmenyje. Jo paskelbimas palaimin-
tuoju – tai viso jo gyvenimo dorybių
pripažinimas herojiškomis. O jo už-
tarimu įvykęs mokslui nepaaiškina-
mu būdu vienuolės pagijimas yra
tarsi jo bažnytinės (kanoninės) bylos
pabaigoje uždėtas raudonas antspau-
das, atveriantis galimybę vieša mal-
da kreiptis į šį šventą popiežių, idant
artimiausiu laiku jam būtų pripažin-
tas ir visuotinis Bažnyčios kultas,
kuris oficialiai skiriamas palaimin-
tuosius skelbiant šventaisiais.  

1995 metų sausyje pontifikas
Jonas Paulius II lenkų vyskupams su
jautriu šmaikštumu kalbėjo apie sa-
vo senatvę: „Žmonės kalba, kad Po-
piežius sensta ir negali vaikščioti be
lazdelės. Tačiau šiaip ar taip, aš dar
judu... Jūs turėsite apie mane kal-
bėti, kad aš buvau ne tik Popiežiumi,
bet čiuožiau slidėmis, plaukiau bai-
dare, ir kas žino, kuo dar. Ir kad kar-
tais aš laužiau kojas.” Vis dėlto, svei-
katai silpnėjant, ilgainiui jam vis
sunkiau buvo atlikti tokias atsakin-
gas Kristaus vietininko pareigas.   

Jono Pauliaus II žemiškojo gyve-
nimo saulėlydyje dėl progresuojan-
čių ligų kylanti kančia buvo jo nuo-
latinė palydovė. Tai visi matė. Pasak
popiežiaus Benedikto XVI, „atjauta
buvo milžiniška. Matėsi, kad ken-
čiančio popiežiaus magisteriumas
netgi pranoko kalbančio popiežiaus
magisteriumą”.

Tačiau ant amžinybės slenksčio
stovinčio paskutiniai Šventojo Tėvo
užrašyti žodžiai: „Esu laimingas.
Būkite ir jūs. Kartu su džiaugsmu
melskimės. Džiaugsmingai viską pa-
vedu Mergelei Marijai”, – išties liudi-
jo apie nepalaužiamą jo dvasios stip-
rybę, kuri sklido iš jau merdinčio
kūno.

Nuosekli kūrinio ištikimybė Kū-
rėjui, Atpirkėjui ir Motinai Marijai
atsipirko tūkstanteriopai: daugybė
pasaulio gyventojų, stebėję neuž-
mirštamo popiežiaus Jono Pauliaus
II istorines laidotuves, po šešerių
metų matydami jo beatifikacijos iš-
kilmes, galės pripažinti: „Šis šventas
žmogus buvo labiausiai panašus į
Kristų. Kaip Jėzus, pakeltas ant kry-
žiaus, visus patraukė prie Savęs, taip
ir Karolis Vojtyla, susivienijęs su Jo
kančia, anot popiežiaus Benedikto
XVI, „giliau sujaudino žmonių širdis
negu tai, ką galima nuveikti darbuo-
jantis. (...) Bažnyčioje įvyko visiška
pervarta”.

Bernardinai.lt

Kun. Vytenis Vaškelis, SJ – Kau-
no arkivyskupijos ekonomas, Kauno
šv. Antano Paduviečio parapijos kle-
bonas.

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

ŠŠVVEENNTTAADDIIEENNIISS

2 šv. Velykų sekmadienis

Iš kairės: Bronius ir Stasė Vaškeliai, Algis Zaparackas, Kazimiera Bradūnienė, Justinas
Pikūnas ir Kazys Bradūnas.
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Matyt, kitiems psichologams bu-
vo sunku pavaizduoti senatvės išgy-
venimų plotmę ir konkrečius to am-
žiaus poreikius bei kitas besikei-
čiančias asmens savybes. Tuomet
man buvo 41-eri, bet knygą rašiau
keletą metų. Ši knyga susilaukė
antros ir trečios laidos; ji taip pat
buvo išleista pavadinimu ,,Interna-
tional Student Edition” Tokijuje (Ja-
ponija), Trečiojo pasaulio šalims
(todėl ši laida buvo parduodama žy-
miai pigiau). Kiek vėliau ši knyga
buvo išleista portugalų kalba Sao
Paulo (Brazilija). Visas laidas skai-
čiuojant, knygos tiražas galėjo pasiek-
ti 100,000 egzempliorių. Kitos knygos
taip pat sulaukė 2-jų, 3-jų laidų. 

Pikūno testas PGS (grafoskopinė
skalė žmonių analizavimui, tyri-
mams bei diagnozei nustatyti) su-
laukė kelių angliškų ir dviejų lietu-
viškų laidų. Metams bėgant, kny-
gų/monografijų skaičius priartėjo ir
perkopė 20. Išsamių straipsnių ir
kitų rašinių nebandau tiksliai su-
skaičiuoti, galbūt jų buvo išspaus-
dinta daugiau negu 300. Vedžiau gau-
sų susirašinėjimą su įvairiomis
įstaigomis dėl Lietuvos laisvės rei-
kalų. Didinau tarptautinį dėmesį
Lietuvai. Gavau daug teigiamų atsa-
kymų ir jie džiugino mane. 

1961 m. UD man suteikė full pro-
fessor, t. y. ordinarinio profesoriaus,
vardą. Tai įvyko gana anksti, nors
jau buvau dvi knygas ir keletą moks-
linių straipsnių parašęs bei porą
mokslinių pranešimų (APA ir Mi-
chigano akademijoje) skaitęs, o ma-
no paties sukurtas testas (PGS) buvo
išleistas prieš keletą metų. 1962 m.
gavau National Science Foundation
(NSF) finansinę paramą mokslinių
tyrimų projektams kurti – 10 savai-
čių praleidau Florida State Univer-
sity (Tallahas-see, FL), kurdamas su
kolegomis iš daugelio valstijų tyrimų
projektus, dalindamasis su kitais
jaunais profesoriais patirtimi, klau-
sydamasis iškilių vadovų tyrimų re-
zultatų. 

1978 m. kaip iškilus psichologas
buvau pakviestas APA metiniame
suvažiavime Toronte (Kanada) būti
pasikalbėjimų vadovu. Tai buvo pro-
ga pristatyti save, savo karjerą bei
tyrimų plotmę, kad jaunesni dėstyto-
jai galėtų klausti ir sužinoti, kas
jiems rūpi: kaip kopti mokslininko
karjeros laiptais, kaip gauti pinigų
(grantus) tyrimams ir pan. 

Ilgą laiką buvau UD senato na-
riu, Psichologijos departamento pir-

mininku, Vaikų psichodiagnostikos
centro direktoriumi, taip pat UD
mokslinių tyrimų komiteto nariu bei
UD Lietuvių studentų draugijos mo-
deratoriumi. Prisimenu, keletą kartų
šventėme Vasario 16-ąją, sukvietėme
profesūrą, kalbėjome apie Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimą 1918
metais, itin sunkią tautos padėtį ją
1940 m. klastingai SSRS karinėms jė-
goms užgrobus. 1941 m. Trečiajam
reichui Lietuvą okupavus buvo taip
pat blogai: 1943 m. uždarytas Vytauto
Didžiojo universitetas (VDU), pa-
skelbta mobilizacija, prasidėjo pri-
verstinis vežimas darbams į Vokie-
tiją... Tiesiog neišpasakytai blogiau
buvo sovietams vėl sugrįžus ir visą
Lietuvą okupavus 1944 metais: ma-
sinės deportacijos į Sibirą, kruvinos
lietuvių partizanų kovos už Lietuvos
laisvę, priverstinis kolchozų sudary-
mas, suėmimai naktimis, kankini-
mai kalėjimuose, šeimų ardymas. 

UD rėmuose įkūriau Vaikų psi-
chodiagnotikos centrą, vėliau pava-
dintą Vaiko ir šeimos centru, visą 10-
metį buvau jo direktorius. Būdamas
UD senatoriumi, Graduate school
Tyrimų bei kitų komitetų nariu daly-
vavau plačioje universiteto valdymo
veikloje. Skaičiau pranešimus Michi-
gan mokslo ir meno akademijoje,
Religion in Education Foundation
simpoziume Carmel Valley (CA), po-
piežiaus Jono Pauliaus II Wayne Sta-
te University (WSU) simpoziume, po
kelis kartus Amerikos psichologų
sąjungos suvažiavimuose bei Mokslo
ir kūrybos simpoziumuose ir kitur.
Prisidėjau prie WSU Psichologijos
departamento veiklos, jo direkto-
riaus buvau kviečiamas rengiant ir
vykdant bendras tarpuniversitetines
programas. 

Per visus savo 36 akademinio
darbo metus UD dėsčiau ir vasaros
abejose sesijose, t. y. du kartus po
šešias savaites. Tiesa, vienais metais
po chirurginių operacijų prasirgau
pavasario semestrą ir vasaros sesi-
jas. Vasaros atostogoms likdavo maž-
daug vienas mėnuo. Akademinius ir
visuomeninius darbus kelis kartus
labai sutirštino triūsas ,,Draugo”
romanų vertinimo komitete. Gauni
apie 10 romanų ir per trumpą laiką
turi vakarais ir savaitgaliais juos
perskaityti ir įvertinti. Prisimenu,
kartą ,,Draugo” romano vertintojai
pasidalino į 2:2:1. Kam paskirti pre-
miją? 1982 m. teko skaityti ir vertinti
JAV LB Kultūros tarybos knygų der-
lių. 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOgAS�–�ŠIRDIES��LIgOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

SkELBiMŲ SkYRiAUS 
TEL. 773-585-9500

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIgŲ�gYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIgOS�–�CHIRURgIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�gYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�gYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

Alerginis rinitas

Kas yra alerginis rinitas?

Alerginis rinitas yra įvairiais
požymiais, ypač nosies ir akių, pa-
sireiškianti liga, kai žmogus įkvepia
į savo kvėpavimo sistemą alergeną –
dulkes, pleiskanas ar žiedadulkes.
Kasmet šia liga apserga apie 10–30
proc. suaugusiųjų. Dažniausiai ja
serga vaikystėje ir paauglystėje, me-
tams bėgant, liga sušvelnėja.

Kas ligą sukelia?

Alergenas kaip dulkės ar žieda-
dulkės kai kuriems žmonėms sukelia
alergijas. Kai žmogus, turintis aler-
ginį rinitą, įkvepia alergeną, orga-
nizmas iš karto sureaguoja ir išski-
ria tam tikras chemines medžiagas,
įskaitant histaminą. Visa tai sukelia
alergijos požymius: niežulį, ištinimą
ir pagausėjusias gleives. Alergenai
yra sezoniniai ir metiniai. Pavasarį
alergijas sukelia medžiai, vasarą –
žolės, o rudenį – piktžolės ar pelėsiai.
Tuo tarpu metiniai alergenai siejami
su patalpose esančiais gyvūnais, dul-
kių erkėmis ar tam tikrais pelėsiais.

Tam tikros ligos yra siejamos su
alergijomis. Jei žmogus turi alergiją,
jis turi daug didesnę tikimybę išvys-
tyti ir kitas ligas kaip egzema ir ast-
ma. Alergijos yra dažnas reiškinys.
Be aplinkos, genai taip pat turi ne-
mažą įtaką. Tad nėra nuostabu, kad
alergijos, dažnai pastebimos šeimose,
pernešamos iš kartos į kartą.

Požymiai

Požymiai dažniausiai pasireiš-
kia iš karto po susidūrimo su aler-
genu:

– Niežtinti nosis, gerklė, akys,
oda;

– Problemos su uosle;
– Sloga;
– Čiaudulys;
– Ašarojimas.
Požymiai, galintys išsivystyti

vėliau:
– Nosies užgulimas;
– Kosulys;
– Užgultos ausys;
– Gerklės skausmas;
– Pajuodę ir patinę paakiai;
– Nuovargis, susierzinimas, gal-

vos skausmas.

Testai

Gydytojas nustato alerginį rinitą
po apžiūros ir požymių įvertinimo.
Paciento požymių istorija yra nepa-
prastai svarbi, nustatant šią ligą,
įskaitant požymių skirtumus dienos
metu ar tam tikru sezonu, naminių
gyvūnų auginimą, sąlytį su alerge-
nais ir dietos pokyčius.

Alergijos testai gali parodyti
konkrečius alergenus, sukeliančius
alergijos požymius. Odos testai yra
labiausiai paplitę testai alergijai nus-
tatyti. Jeigu odos testai negali būti

atliekami, ligą gali padėti nustatyti
kraujo testai.

Gydymas

Geriausias gydymas yra alerge-
nų, sukeliančių reakcijas, vengimas.
Esant nestipriai ligos formai gali
būti itin naudingas nosies valymas.
Druskos tirpalas yra parduodamas
vaistinėse arba galima jį pasidaryti
namie, sumaišant puodelį šilto van-
dens su puse šaukštelio druskos ir
žiupsneliu kepimo sodos.

Vaistai, naudojami alerginiam
rinitui:

Antihistaminai sumažina alergi-
jos požymius, tačiau kai kurie gali
sukelti mieguistumą.

Kortikosteroidai, ypač nosies
purškikliai, yra itin veiksmingi, ge-
riausiai veikia, kai naudojami nuo-
lat, tačiau gali būti veiksmingi ir
trumpesniais periodais.

Nosies užgulimą gydantys vais-
tai gali padėti sumažinti slogos požy-
mius. Svarbu žinoti, kad tokios rū-
šies purškikliai turėtų būti vartoja-
mi ne ilgiau, kaip tris dienas.

Alergijos injekcijos yra kartais
patariamos, kai alergeno negalima
išvengti ir žmogui tampa sunku susi-
tvarkyti su ligos požymiais. Į tai
įeina ir  reguliarios alergeno injekci-
jos, kurios duodamos vis didesniais
kiekiais.

Prognozė

Ligos prognozė yra gera. Daž-
niausi ligos požymiai veiksmingai
šalinami vaistais. Sunkesni ligos va-
riantai gydomi injekcijomis. Vaikai
dažnai šią ligą išauga, stiprėjant
imuninei sistemai. Tačiau jeigu su-
augęs žmogus yra alergiškas tam
tikram alergenui, tai lieka ilgą laiką.
Viena dažniausių ligos rimtesnių
formų yra sinusitas.

Apsisaugojimas

Geriausias apsisaugojimas yra
alergenų vengimas. Prasidėjus sezo-
niniam žiedadulkių pagausėjimui,
žmonėms patartina likti namuose,
primenant, kad

– pavasarį žiedadulkes labiausiai
skleidžia medžiai;

– žolės turi didžiausią įtaką vėlų
pavasarį ir vasarą;

– ambrozija ir kiti vėlai žydintys
augalai žiedadulkes skleidžia rude-
nį.

Parengta pagal  NIH informaciją

Dovilė Baniulytė – University of
Wisconsin, Madison medicinos stu-
dentė.

SSVVEEIIKKAATTAA

DOVILĖ BANIULYTĖ

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�gYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Wanted: 
Dental Tech all phases 

40 hrs. Call Chris at 
815-838-5424

SEAMSTRESS (SEWinG) 
Little�English�Draperies�&�Valances,�

Full�&�Part-time
Paid�Benefits.�Vertidrapes�Mfg

(773) 478-9272

SPA Constantine
Massage Therapist, Esthetician
& Nail Tech needed. Call Penny

at 708-805-2696

Romualdas Veitas, gyvenantis Milton, MA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums dosnią 100 dol. auką
laikraščio išlaidoms sumažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Stasė Dzekčiorius, gyvenanti Niverville, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Adolfas Kanapka, gyvenantis Wasaga Beach, Canada, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė laikraščio leidybai 50
dol. auką. Esame Jums labai dėkingi.

Vytautas P. Aukštinaitis, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Vida Jankauskas, gyvenanti Maspeth, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai Jums ačiū,
kad mus remiate.

Jonas Stankus, gyvenantis Evergreen Park, IL, pratęsdamas me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. Tariame nuoširdų
ačiū.
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ALT o atstovų pasitarimas Lietuvos ambasadoje. Iš k: JBANC tarybos pirm. Henry
Gaidis, Woodrow Willson Center vyr. mokslininkė dr. Nida Gelažytė, ALT’o atstovas Bal-
tic Institute Bronius Čikotas, ALT’o atstovas Centrinės ir Rytų Europos koalicijoje dr.
Stasys Bačkaitis ir ALT’o ir JBANC valdybos pirmininkas Saulius Kuprys.

JBANC konferencijoje dalyvavo (iš k.): ,,Lietuvos vyčių” Centro valdybos pirmininkė
Bernice Aviža, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos Visuomeninių reikalų komiteto pir-
mininkas Algis Lukas, Lietuvos ambasados įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas ir
Lietuvos Seimo Užsienio reikalų  komiteto pirm. Emanuelis Zingeris.

,,Energetikos saugumas yra raktinis klausimas” – pokalbis Latvijos ambasadoje. Iš k:
Latvijos prezidentas Valdis Zatlers, ŠALSS pirm. Paulius Vertelka ir dr. Stasys Bačkaitis. 

Jason Bruder, JAV Senato Užsienio reikalų komiteto atstovas, kalbėjo apie žmogaus
teisių pažeidimus, ypatingą dėmesį skiriant dabartinei padėčiai Baltarusijoje.

Atkelta iš 5 psl.  dalyvavo Sally
McNamara (Heritage Foundation),
Andris Spruds (Latvijos tarptautinių
reikalų institutas) bei Marik String,
JAV Senato Užsienio reikalų komite-
to narys. Pastarasis kalbėjo apie
norimą statyti gynybinį postą Čekijo-
je, kuris padėtų sustiprinti Baltijos
šalių saugumą ir kuriam Rusija
griežtai priešinasi. JAV vis dar
bando tartis su Rusija ir teigia daran-
ti viską, kad būtų pasiektas susitari-
mas. Į klausimą apie atominę elek-
trinę, kurią planuojama statyti Bal-
tarusijoje, ir jos galimą žalą Lietuvai
String atsakė, jog visas statymo
planas turi būti patvirtintas ES, o tą
darant, reikia užtikrinti, jog atominė
elektrinė yra saugi, patikima ir
atitinkanti tarptautinius reikalavi-
mus. Deja, to dabar nėra. McNamara
kalbėjo apie galimą glaudesnį Ang-
lijos, Skandinavijos ir Baltijos šalių
bendradarbiavimą, siekiant tarpu-
savio saugumo užtikrinimo. „Bendri
šios pirmos konferencijos dienos
įspūdžiai labai dėkingi”, – pareiškė
studentas Paulius Stasiukonis. Jis
tvirtino išgirdęs daug svarbių žinių
iš pirmųjų lūpų, aiškiau pradėjęs
suvokti ateities veiklos gaires.

Priėmimas 
Latvijos ambasadoje

Pirmos dienos sesijoms pasibai-
gus, visi nuskubėjome į ,,Washington
Court” viešbutį, iš kur vykome į
Latvijos ambasadą. Pakeliui į am-
basadą Šiaurės Amerikos lietuvių
studentų sąjungos (ŠALSS) nariai
dalijosi įspūdžiais apie konferenciją.
Ambasadoje buvome jauniausi va-
karo svečiai, todėl stengėmės pasi-
dalinti savo sumanymais ir planais,
apsikeisti informacija su kitais da-
lyviais. Latvijos ambasadoje turė-
jome galimybę ne tik iš arčiau pa-
matyti, bet ir paspausti ranką Lat-
vijos prezidentui Valdis Zatlers. Mū-
sų studentų būrys nemažai laiko
skyrė pokalbiui su dr. Bačkaičiu,
ALT’o atstovu Centrinių ir Rytinių
Europos koalicijoje, kurio įžvalgios
pastabos pasirodė vertingos, ypač
kalbant apie Lietuvos energetikos
saugumą. 

Priėmime dalyvavo per 200 sve-
čių. Priėmimo metu Latvijos prezi-
dentas NATO generolui William T.
Hobbins už jo įnašą į Baltijos kraštų
apsaugos plėtrą įteikė Latvijos Res-
publikos valstybinį ordiną. Atkrei-
pęs dėmesį į generolo keturias
žvaigždutes, Henry Gaidis, JBANC
tarybos pirmininkas, pastebėjo, kad
aukštesnio rango kariškį vargu ar
besutiksi. Gaidis jau daug metų
atstovauja ALT’ui JBANC tarybai,
rašo karinės istorijos klausimais,
yra vienas iš lietuvių muziejaus ku-
ratorių Baltimore mieste. 

Sveikino trys prezidentai

Šeštadienio rytą šalia JAV Ka-
pitolijaus esančiame ,,Washington
Court” viešbutyje įvyko oficialus
konferencijos atidarymas. Konferen-
ciją atidaręs Kuprys, baigiantis
kadenciją JBANC valdybos pirmi-
ninkas, pabrėžė JBANC istorinę

svarbą ir jos našią veiklą, kuri pa-
dėjo pramušti daug ledų Washington.
JBANC veiklos apžvalga įrodė, kiek
galima pasiekti vieningai dirbant dėl
bendro tikslo. 

Suvažiavimą raštu pasveikino
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė ir Estijos prezidentas Toomas
Hendrik Ilves. Žodžiu – Latvijos pre-
zidentas Valdis Zatlers, šių metų
JBANC konferencijos garbės svečias.
Jį pristatė Amerikos ambasadorė
Latvijai Judith Garber, kuri ta proga
perskaitė šiltą JAV Valstybės depar-
tamento sekretorės Hillary Clinton
sveikinimą. Konferencijos posė-
džiuose dalyvavo LR ambasadorius
JAV Pavilionis, ambasadoriaus pa-
vaduotojas Simonas Šatūnas ir įga-
liotasis ministras Rolandas Kačins-
kas. Dalyvavo ir Moldovos ambasado-
rius Igor Munteanu, kuris prašė
pabaltijiečių pagelbėti išvedant rusų
karines pajėgas iš Moldovos.

Prezidento Zatlers kalba

Latvijos prezidentas Zatlers savo
kalboje pabrėžė tvirtą strateginę ir
ekonominę partnerystę tarp JAV ir
Baltijos šalių. Prezidentas taip pat
kalbėjo apie JBANC svarbą ir šios or-
ganizacijos 50 metų veiklą. JBANC,
sakė Zatlers, įvykdė savo pagrindinę
misiją Baltijos šalims atgavus ne-
priklausomybę. Jis džiaugėsi, kad
JBANC ir toliau nenuilstamai skati-
na politinį sąmoningumą JAV, gin-
dama Baltijos kraštų teises. 

Šeštadienį – keturi 
simpoziumai

Simpoziume, skirtame Baltijos
kraštų verslo santykiams su ES ir
JAV, dalyvavo JAV ambasadorė Lat-
vijai Judith Garber, Peterson Ins-
titute atstovas Anders Aslund ir ES
delegacijos narys Laszlo Deak. 

Aslund savo pranešime aptarė
tarptautinę ekonominę krizę ir jos
poveikį Baltijos kraštams. Jis tvirti-
no, kad krizė Latvijoje buvo gera
pamoka ne tik Latvijai, bet ir kai-
myninėms šalims. Dalis klaidų buvo
„lengvas kreditas” – pigus pinigų
skolinimasis ir ES centrinio banko
neveiksmingumas. Šios klaidos nei-
giamai paveikė visų trijų Baltijos
šalių ekonomiką, sumažino jų ben-
drąjį vidaus produktą vidutiniš-
kai ketvirtadaliu (Lietuvoje apie 17
proc.). Savos valiutos nuvertinimas
nebuvo išeitis, todėl visos Baltijos
šalys apkarpė savo išlaidas, atsikratė
nereikalingų valdžios įstaigų ir sten-
gėsi patenkinti iškeltus reikalavimus
euro įvedimui. Pasak Aslund, sie-
kiant pakelti Baltijos šalių ekono-
miką, yra privalu ir toliau plėtoti
tarptautinę prekybą bei vystyti vie-
tinę pramonę, o tai sąlygoja tolimes-
nį ekonominį augimą Baltijos kraš-
tuose. Moksleivio Mariaus Bulskio
manymu, ši diskusija buvo viena iš
įdomiausių, nes jos metu buvo kalba-
ma apie Baltijos regiono ekonomiką
ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyk-
domą ekonominę politiką. Baltijos
kraštų sėkminga veikla yra sektinas
pavyzdys kitoms ES šalims.

Bus daugiau.

Straipsnį paruošė studentai: Paulius Vertelka, Aldona Gintautaitė,
Margarita Pupšytė, Karolina Zigmantaitė, Paulius Stasiukonis, Linas Vaitkus,
Marius Bulskis ir Laura Stankevičiūtė.

Konferencijos metu paminėta
50 metų veiklos  sukaktis
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A † A
ALDONA RIMIENĖ

PUNIŠKAITĖ

Gimė 1927 m. birželio 3 d. Lietuvoje, Virbalyje.
Mirė 2011 m. balandžio 24 d. Minnesota.
Gyveno Comfrey, MN, anksčiau Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnus Vytas su  sužadėtine Laura Dobozenski,

gyvenantys Excelsior, MN; duktė Audra Brizgienė su vyru Rai -
mondu, gyvenantys Homer Glen, IL; anūkai Brianna, Dylan ir
Lauren bei kiti giminės.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. dr. Motiejaus Rimo; duktė a. a.
Aloyzo ir a. a. Elenos.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 6 d. nuo 4 v. p. p.
iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 7 d., 9:30 val. ryto. Iš Pet -
kus Lemont laidojimo namų a. a. Aldona bus palydėta į Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Ka zimie-
ro lietuvių kapinėse.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti lai-
dotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. dir. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės nariui

A † A
ANTANUI SEREIKAI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ONAI,
sūnėnams ANTANUI, AUDRIUI, dukterėčiai NIJO-
LEI su šeimomis Lietuvoje.

Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės šauliai

Mylimai  žmonai

A † A
URŠULEI ZINKUS

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Gen. Daukanto Jūrų
Šaulių kuopos narį VINCĄ ZINKŲ, jo dukrą ir vai -
kaičius.

Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės nariai

A † A
DANGUOLĖ THERESA LIPINIS

Mirė 2011 m. balandžio 29 d.
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Gyveno Darien, IL.
Nuliūdę liko: vyras Viktoras; sūnus Paul Lipinas su žmona

Tracy ir jų vaikai Kristin ir Paul Jr.; duktė Diana Wiltfong su
vyru Bob ir jų vaikai Daniel ir Adam; liūdi sesuo Rasutė Pe-
teraitis; dukterėčia Lisa DeMatteo ir švogeris Frank Scaglione
su šeimomis bei  kiti giminės ir artimieji.

Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 3 d. nuo 3 val. p. p.
iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar-
cher Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 4 d., 8:45 val. r. Iš Pet-
kus Lemont laidojimo namų  a. a. Danguolė bus palydėta į Our
Lady of  Peace bažnyčią, 709 Plainfield Rd., Darien, IL, kurioje
9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus pa-
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Mokyklinė olimpiada 
„Skambėk, lietuviškas žodi!’’

Kasmet, baigiantis mokslo me -
tams, Ragainėje dirbantys
lietuvių kalbos ir etnokultū-

ros mokytojai rengia mokykloje lie-
tuvių kalbos olim piadą, kurioje daly-
vauja visų klasių mokiniai. Tai tarsi
ataskaita už visus mokslo metus.

Šių metų mokyklinėje lietuvių
kalbos olimpiadoje dalyvavo visų
kla sių mokiniai. Eilėraščiai moki -
niams buvo parinkti mokytojų pagal
jų amžių. Kiekviena mokytoja iš savo
klasių atrinko po 4–6 geriausius mo -
kinius, kurie varžėsi dėl prizinių vie -
tų ir teisės dalyvauti regioninėje lie -
tuvių kalbos olimpiadoje Įsrutyje.

Lietuvių kalbos olimpiada Ra-
gai nės vidurinėje mokykloje prasi-
dėjo mokytojos Liucijos Glinskienės
dek lamuojamomis eilėmis apie Lie-
tuvą:

Kažkur Europos vidury prie 
Baltijos smėlėtos

Sau dainą suokia vyturys ir
kalvos ten smėlėtos.

Tenai šalis mūs mylima – ji
Lietuva vadinas.

Lig ašarų man artima žiedais
ramunių ji pasidabinus.

Gandrai iš tolimų kraštų į
Lietuvą pargrįžta,

Nes jiems čia taip ramu, ramu,
čia meile trykšte trykšta.

Šių eilių klausėsi 16 konkurso
da lyvių, mokinių tėvai, klasių moky-
tojos, kiti moksleiviai, atėję pak-
lausyti savo draugų. Olimpiadą vedė
mokytoja Liucija Glinskienė. At-
rankos į srities olimpiadą komisiją
sudarė lietuvių kalbos ir etnokul-
tūros mokytojai Vida Martišaus-
kienė, Feliksas Ali mas, Zina Bud-
ginienė, direktoriaus pavaduotoja L.
Ivanova, tėvų atstovas J. Rupšas.

Olimpiadą pradėjo I klasės moki -
niai, kuriuos paruošė mokytoja V.
Martišauskienė. Toliau klausėmės II
klasės mokinių (mokytoja Z. Budgi -
nienė), III klasės mokinių (mokytoja
L Glinskienė), IV klasės mokinių
(mokytoja Z. Budginienė) ir vyresnių
klasių mokinių, paruoštų mokytojo
J. Glinskio. Iš jautrių vaikiškų šir-
delių išgirdome eiles apie Lietuvą,
gamtą, vaikystę, mamą, Velykas, Tė-
vynę. Mo kiniai deklamavo Maironio,
A. Matučio, K. Kubilinsko, P. Stra -
vinskaitės, J. Erlicko, V. Bladykaitės,
S. Nėries ir kitų poetų eilėraščius. 

Ragainės pedagogai dėkojo olim -
piados dalyviams, apdovanodami
juos spalvingais Padėkos raštais,
atminimo dovanėlėmis ir lietuviško -
mis knygutėmis. Kiekvienas konkur-
so dalyvis prisiminimui gaus po nuo-
trauką. Olimpiados dalyvių bendra
nuotrauka pasirodys spaudoje.

Į srities olimpiadą, kuri vyks ba -
landžio mėn. Įsrutyje, komisija atrin -
ko du geriausiai pasirodžiusius da -
lyvius: tai 4b klasės mokinę Čuviliną
Keniją, kuri deklamuos Vytės Nemu -
nėlio eilėraštį „Teta’’ (mokyt. Zina
Budginienė) ir 10b klasės mokinę
Kristiną Simonavičiūtę – Kosto Kor -
sako eilėraštį „Lietuvos žemėlapis’’
(mokyt. Liucija Glinskienė). Kristina
dalyvaus ir lietuvių kalbos gramati -
nių užduočių konkurse. Visi nuošir -
džiais plojimais palinkėjo regioninės
olimpiados dalyviams geriausios
sėkmės.

Už paramą organizuojant mo -
kyk linę olimpiadą ir galimybę nu -
pirkti vaikams dovanėles ir knygeles
nuoširdžiai dėkojame užjūrio lietu -
viams ir Čikagos Mažosios Lietuvos
lietuvių draugijai.

Zina Budginienė ir Jonas Glins-
kis – Karaliaučiaus krašto Ragainės 2
vid. mokyklos  lietuvių kalbos ir etno-
kultūros mokytojai.

ZINA BUDGINIENĖ
JONAS GLINSKIS

LLiiuucciijjooss  GGlliinnsskkiieennėėss nuotr.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
��  Lietuvių rašytojų draugija ge gužės 6
d., penktadienį, 7 val. v. kvie čia į žur na   -
listo Algio Vaške vičiaus knygos „Ame ri -
ka: ir tolima, ir artima” sutiktuves Čiur -
lionio galerijoje, Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Sutiktuvėse dalyvaus knygos autorius A.
Vaške vičius.

��  Maloniai kviečiame atvykti  į Lietu vių
Fondo 48-ąjį metinį narių suvažiavimą.
Suvažiavimas vyks š. m. gegužės 7 d.,
šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th Street, Lemont, IL
60439). Registracija 8:30 val. r., su -
važiavimo pradžia 9:30 val. r. 

��  Operinės muzikos mylėtojai ir Vio le -
tos Urmanos gerbėjai gegužės 7 d. nuo
1 val. p. p. iki 3:55 val. p. p. (EST) Ra -
dio Broadcast bangomis (Chicago – 720
AM) galės pasiklausyti Richard Straus
operą ,,Adriadne auf Naxos”. Adriadne
vaidmenį atliks  V. Urmana. 

��  Motinos dienos pusryčiai gegužės 8
d. vyks Pasaulio lietuvių centro pokylių
salėje po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv. Mi -
šių Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi si -
joje.  

��  Ar girdėjote, kad į Vytauto Didžiojo
rinktinės Šaulių namus (2417 W 43
Rd. St., Chicago, IL) pasveikinti ma mas
sugužės pulkas talentingų menininkų –
mu zikantų, poetų, dainininkų... Kvie čia -
me visus apsilankyti ir pa tiems viską pa -
ma tyti. Renginys vyks gegu žės 8 d.,
sek madienį, 1 val. p. p. Įėjimas nemo -
ka mas! Veiks virtuvė ir baras.

��  Cicero apylinkės LB metinis susirin -
kimas vyks ,,Kavutės kambaryje” gegu -
žės 15 d. tuoj po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje. Darbo tvar kėje valdy-
bos veiklos pranešimai, metinė finan -
sinė ataskaita, naujos valdybos rinki-

mai, diskusijos, sumanymai, patarimai.
Dabartinė valdyba maloniai kviečia
visus lietuvius dalyvauti susirinkime.

��  Gegužės 18 d. 7 val. v. Alytaus liau -
dies dainų ir šokių ansamblis ,,Dainava” 
koncertuos Jaunimo centre, Čikagoje.
Tel. pasiteiravimui 773-778-7500.

�� Kviečiame visus į V. Kudirkos litua -
nistinės mokyklos (214 Ripley Pl., Eli -
zabeth, NJ) Atvirų durų dieną, kuri įvyks
gegužės 8 d. 9–11 val. r. Po apsilanky-
mo mokykloje 12 val. p. p. kviečiame
da  lyvauti Šv. Petro ir Povilo parapijos
vai kų choro ,,Varpelis” ruošia moje Ma -
my čių šventėje. 

��  Šv. Kazimiero parapija ir lietuvių
organizacijos praneša, kad gegužės 7–8
dienomis Šv. Kazimiero parapijoje lan -
ky sis vyskupas Gintaras Grušas. Šešta-
dienį, gegužės 7 d., 3 val. p. p. svečias
suteiks Sutvirtinimo sakramentą parapi-
jos jaunimui. Sekmadienį, gegužės 8 d.,
10:30 val. r. kun. G. Grušas aukos šv.
Mišias Šv. Kazimiero bažnyčioje (2718
St. George S., Los An geles, CA 90027). 

��  Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulatas New York ir JAV LB New York
apygarda gegužės 12 d., ketvirtadienį, 6
val. v. maloniai kviečia  į M. K. Čiurlio-
nio 100-osioms mirties metinėms skirtą
vakarą. Programoje: M. K. Čiurlionio
dar   bų reprodukcijų ir fotografijų parodos
atidarymas, smuikininkės Editos Orliny -
tės koncertas, dr. Stasio Goštauto pas -
kai ta  ,,M. K. Čiurlionis. Po šimto metų”.
Renginys vyks LR generaliniame kon-
sulate (420 Fifth Ave., 3rd Fl., New
York, NY 10018). Apie dalyvavimą ma-
loniai prašoma pranešti el. paš tu: ny@
urm.lt  arba tel. 212-354-7840.

IŠ ARTI IR TOLI...

Kaišiadorių� rajono�savivaldybė�skel-
bia,� kad� iki� birželio� 20�d.� laukia� siūlymų
poeto� ir� eseisto� Jono�Aisčio� literatūrinei
premijai� gauti.� Premija� konkurso� būdu
skiriama� už� reikšmingiausius� pastarųjų
dvejų� metų� meninės� kūrybos� darbus,
kuriuose� jaučiamas� aistiškos� dvasios
puoselėjimas,�už�J.�Aisčio�kūrybos�paliki-
mo�tyrinėjimą�ir�populiarinimą,�paskelb-
tus� mokslinius� ir� spausdintinius� darbus
apie�poeto�gyvenimą,�kūrybą,�pilietiš�ku�-
mą�ir�kitus�reiškinius,�papildančius�poeto
biografiją.

Kandidatus�premijai�gauti�gali�siūlyti
Lietuvos�rašytojų�sąjunga�ir�kūrybinės�or�-
ganizacijos,� mokslo� ir� kultūros� įstaigos,
aukš�tosios� mokyklos,� veiklos� grupės,

pavieniai�asmenys,�pateikdami�Kaišiado�-
rių� rajono� savivaldybei� siūlymus� ir� dar-
bus,�už�kuriuos�siūloma�premija,�adresu:
Bažnyčios�g.�4,�LT–56121�Kaišiadorys,�Lie�-
tuva,�J.�Aisčio�premijai.

Laureatui,�kurį�išrinks�Kaišiadorių�ra�-
jono�savivaldybės�mero�sudaryta�komisi-
ja,�bus� įteiktas�diplomas� ir�piniginė�pre-
mija�liepos�3�d.�Rumšiškėse,�minint�J.�Ais�-
čio�gimtadienį.

Jono�Aisčio�premija� gali� būti� skiria-
ma�tam�pačiam�asmeniui�tik�vieną�kartą
ir�tik�jam�gyvam�esant.

Informaciją� teikia� Rita� Janušaitytė,
tel.��(8�346)�20�492.

Romualdas Urmilevičius
Kaišiadorių�rajono�savivaldybės�meras

Tris�dienas�– nuo�penktadienio�iki�sekmadienio�– gintaro�vasarvietėje�(Union�Pier,�MI)
vyko�lietuvių�menininkų�paroda�,,Meno�ataka�2011!”��Dailininkai�suruošė�savo�darbų
parodą,�mokėsi�sukurti�atviruką,�naudojant�gamtinę�medžiagą,�susipažino�su�veltinio
vėlimo�technika,��mokėsi�verti�vėrinį,�statė�smėlio�pilis.�

Skelbiamas literatūrinės Jono Aisčio 
premijos konkursas

Šių metų balandžio 5 dieną dr. Robertas Vitas (sėdi pirmas iš kairės) skaitė paskaitą
University of Illinois at Chicago Lietuvių kultūros studentams apie demokratijos
istoriją ir demokratijos raidą tarpukario Lietuvoje.            ,,,,DDrraauuggoo””  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Pranešame,�jog�Lietuvos�Respublikos�(LR)�generalinis�konsulatas�New�York�2011
m.� gegužės� 19–20� d.� Atlanta,� gA� rengia� išvykstamąją� konsulinę� misiją.� Dėl� regis-
tracijos�prašome�rašyti�el.�paštu�ny@mfa.lt arba�skambinti�į�generalinį�konsulatą�tel.
212-354-7840.�

Išsamesnė�informacija�apie�konsulinę�misiją�skelbiama�LR�generalinio�konsulato
New�York�interneto�svetainėje�www.ltconsny.org

Konsulinių�misijų�metu�generalinio�konsulato�darbuotojai�priims�piliečių�doku�-
men�tus� dėl� LR� pasų� keitimo/išdavimo,� asmens� grįžimo� pažymėjimų,� Lietuvos� Res�-
publikos�pilietybės,�civilinės�būklės�apskaitymo,�gyvenamosios�vietos�deklaravimo.

LR generalinio konsulato New York info

Konsulinė misija Atlanta, GA

Balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC atidaryta iški-
laus Lietuvos menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą ir gyvenimą
pristatanti kilnojamoji paroda. Šiais metais minimos 100-osios M. K. Čiurlionio mi-
rimo metinės. Šia proga UNESCO 2011 m. yra paskelbusi M. K. Čiurlionio metais. 

LLRR  aammbbaassaaddooss  WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Užsidaro restoranas ,,Seklyčia”
Su� apgailestavimu�pranešame,� kad�Vyresniųjų� lietuvių� centro�patalpose�25-ius

metus�vei�kęs�restoranas�,,Seklyčia”��nuo�š.�m.��gegužės�1�dienos�uždaromas.�Nustojus
veikti�restoranui,�maistas�nebebus�pristatomas�į�namus.�Jei�ateityje�įvyks�pasikeitimų,
apie�tai�pranešime�spaudoje.

Visos�kitos�institucijos,�įsikūrusios�šio�Centro�patalpose�(2711�W.�71st�St.,�Chicago,
IL;�tel.�773-476-2655),�tęs�savo�darbą.�Dirbs�Socialinių�reikalų�tarybos�raštinė,�kurioje
teikiami� socialiniai�patarnavimai,� ,,Paguodos� telefono”�centrinė�būstinė.�Centre� taip
pat�yra� įsikūrę� ,,Dirvos“� laikraščio�redakcija,�žurnalo� ,,Pensininkas“�redakcija� ir�admi�-
nistracija,�lietuviškos�labdaros�organizacijos�,,Lietuvos�vaikų�viltis“�ir�Lietuvos�našlaičių
globos�komitetas.�Čia� taip�pat�veikia�Lietuvos�partizanų� fondas�bei�Marquette�Park
specialios�apsaugos�raštinė.��

Tradicinė�vyresniųjų�lietuvių�trečiadienio�popietė�bus�ruošiama�įprasta�tvarka�–
programa�prasidės�trečiadieniais�2�val.�p.�p.�susirinkimų�salėje.

Į�Vyresniųjų�lietuvių�centro�raštinę�galite�paskambinti�tel.�773-476-2655�arba�tel.
773-476-5999�arba�parašyti�el.�pašto�adresu�lhservices@sbcglobal.net.

Vyresniųjų lietuvių centro info

Lietuvių tautinių šokių an  samblio ,,Grandis” koncertas 
,,Kojo mis žemės nesiekiau” vyks gegužės 7 d., šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje (Le mont, IL) 

Dalyvaus šokių gru pės ,,Spin dulys”, ,,Suk tinis”, ,,Lau mė”, Lie tuvos vyčių šokėjai
bei ,,Švyturys” iš Cleveland ir ,,Gintaras” iš Toronto.  Pra  džia 6 val. v. Po koncerto –
šventinė va  karienė. Prašoma bilie tus į koncertą ir vietas vakarienei už sisa kyti iš anks -
to! Kreipki tės į Žibutę Pranc kevi čie nę el. paštu zibi@voras.com; tel. 630-257-0153 ar ba
į Liną Žliobie nę el. paštu lzlioba@aol.com; tel. 630-660-8218.

Smėlio darbai Gintaro vasarvietėje.                                          dainiaus darbuto nuotr.


