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• Tema: Teisė pasirinkti - 2,9
• Pavojingas slydimas paviršiu

mi - 3,8
• Bendruomenės ateitis... - 4-5
• Antrasis „LithNYC” piknikas 

NevvYork, NY-5

• LTSC knygų mugė - 5,9
• „Zarasų parapijos istoriją" 

atvertus - 6
• Kruopiuose atidengtas pa

minklas A. VVigmore - 8
• Paskutinė kadencija (67) - 9
• Mirties fabrikas Auschvvitz - 

10-11
• Šventadienis -11

Valiutų santykis
1 USD — 2.66 LT
1 EUR — 3.45 LT
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New Jersey paminėta Baltų vienybės diena
Jackson, NJ - (LR 

ambasados JAV ir „Draugo” 
info) - Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV Žygiman
tas Pavilionis ir LR generali
nis konsulas New York Val
demaras Sarapinas kartu su 
Latvijos bei Estijos nuolati
niais atstovais prie Jung
tinių Tautų Norman Penke 
bei Margus Kolga ir Baltijos 
šalių bendruomenėmis JAV 
spalio 6 dieną New Jersey 
valstijoje surengė tradicinį Baltijos 
vienybės dienos minėjimą.

Pasak ambasadoriaus, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vienybė svarbi ne 
tik dėl bendros istorijos ir reikšmin
gų pasiekimų per pastarąjį dešimt
metį, bet ir dėl pasauliui siunčiamos

Ž. Savickas užsitikrino galiūnų Čempionų lygos nugalėtojo vardą

Vilnius (ELTA) - Lietuvos 
stipruolis Žydrūnas Savickas 
laimėjo Vilniuje, „Siemens are
noje”, vykusį galiūnų Čempio
nų lygos pusfinalį ir užsitikrino 
pirmą vietą bendrojoje įskaito
je. Likus vienam etapui iki bai
giamųjų varžybų, Ž. Savickas, 
turintis 200 taškų, antrą vietą 
užimantį serbą Ervin Katon 
lenkia 98 taškais ir yra nebepa- 
vejamas. Serbijos galiūnas paty
rė peties traumą ir varžybų 
Vilniuje nebaigė.

Ž. Savickas galiūnų Čempionų 
lygos nugalėtoju tapo antrą kartą. Jis 
šiose varžybose buvo nepralenkia
mas ir 2008 m. Triskart pasaulio čem

Patirtimi dalinosi jaunieji vadovai iš Rytų Europos ir Azijos
Vilnius (Delfi.lt) - Spalio 5-7 die

nomis Vilniuje vyko pirmoji tarptau
tinė jaunųjų vadovų akademija 
„Demokratijos stiprinimas Rytų 
Europos šalyse”, kurią organizavo 
Jaunųjų lyderių forumas. Jaunieji 
politologai, nevyriausybinių organi
zacijų vadovai ir kovotojai už demok
ratines idėjas iš daugiau nei dešim
ties Rytų Europos ir Azijos šalių dis
kutavo kartu su Lietuvos politikais 
bei diplomatais.

Armėnijos, Azerbaidžiano, Bal
tarusijos, Gruzijos, Latvijos, Lietu
vos, Rusijos, Moldovos, Mongolijos, 
Taivanio ir Ukrainos atstovai disku
tavo apie visuotinai pripažintų verty
bių - pagarbos žmogaus teisėms, de
mokratijai, lygybei, įstatymo virše
nybei, solidarumui ir teisingumui 
puoselėjimą.

Bendradarbiaujant su užsienyje 
studijavusiais lietuviais ir grįžusiais 
į Lietuvą pasidalinti savo žiniomis 
bei įgauti vertingos patirties jaunųjų 
profesionalų programos „Kurk 
Lietuvai” dalyviais spalio 5 d. vyko 
„Jaunųjų lyderių kontaktų užmezgi
mo vakaras”, kurio svečias užsienio

žinios apie laisvės tvarumą. „Žmo
gaus orumą ir šalies laisvę įmanoma 
apginti net stipriausio totalitarinio 
režimo akivaizdoje, kaip ir įmanoma 
pakeisti savo visuomenes į pažan
gias, progreso bei aukšto išsivystymo 
siekiančias Europos šalis”, - sakė Ž.

Ž. Savickas (v.) galiūnų Čempionų lygos nugalėtoju tapo 
antrą kartą. ELTA nuotr.

pionas 37-erių metų Ž. Savickas var
žybose Vilniuje surinko 73,5 taško ir 
antrą vietą užėmusį savo tėvynainį 
Vidą Blekaitį pranoko 12,5 taško. 
Trečia vieta atiteko pasaulio vice

reikalų viceministras Evaldas 
Ignatavičius tardamas sveikinimo 
žodį pabrėžė aktyvaus jaunimo svar
bą. Tarp vakaro svečių buvo premje
ro patarėjas Mykolas Majauskas.

Tarptautinė akademija vyko dvi 
dienas. Atidarymo metu dalyviams 
sveikinimo žodį tarė Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas Ema
nuelis Zingeris, užsienio reikalų 
viceministre Asta Skaisgirytė-Liauš
kienė, Valstybinio Chengchi univer 

Jaunieji vadovai iš Rytų Europos ir Azijos. Organizatorių archyvo nuotr.

Pavilionis. Jis pridūrė, kad 
Baltijos valstybės pasirengusios 
dalintis savo sėkmingų demok
ratinių reformų patirtimi su 
kitomis pažangos ir laisvės sie
kiančiomis šalimis.

Šventėje dalyvavusių Balti
jos valstybių išeivių JAV amba
sadorius prašė padėti išlaikyti 
JAV vykdomosios valdžios ir 
Kongreso dėmesį Baltijos regio
no saugumui. Generalinis kon
sulas padėkojo Rasos Miliutės 

vadovaujamai vienai jauniausių 
Lietuvių Bendruomenių apylinkių 
JAV - Centrinei New Jersey - už ini
ciatyvą organizuojant šventę ir 
pabrėžė, kad Baltijos sesių stiprybė 
slypi jų vienybėje.

čempionui Vytautui Lalui 
(58,5 tšk.).

„Šis laimėjimas tik dar 
kartą patvirtina, kad lietu
viai yra stipriausi pasauly
je. Galiūnų Čempionų lygos 
pusfinalis Vilniuje priklau
sė mums. Šiemet tapau pa
saulio galiūnų čempionu 
bei laimėjau galiūnų Čem
pionų lygą. Metai buvo 
labai geri”, - sakė Ž. Savic
kas.

Ketvirtą vietą užėmė 
lenkas Krzysztof Radzikowski, penk
tą - dar vienas lietuvis - Saulius 
Brusokas (54,5 tšk.). Varžybas pradė
jo 13 sportininkų, o baigė 10.

siteto Taivane profesorius 
Kwei-Bo Huang, Tarptautinio res
publikonų instituto regioninio pada
linio Baltarusijai direktorius Jake 
Jonės, Mongolijos Zorig fondo projek
tų vadovė Zolzaya Batkhuyag, 
Europos Humanitarinio universiteto 
plėtros ir tarptautinių ryšių prorek
torius Darius Udrys ir Nacionalinio 
demokratijos instituto (NDI) 
Baltarusijos programos direktorius 
Michael Padraic Murphy.

DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILUNOIS 60629 
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWWDRAUGAS ORG

Delfi.lt


2 2012 SPALIO 9, ANTRADIENIS DRAUGAS

Redakcijos žodis TEMA: TEISĖ PASIRINKTI

Šios savaitės pradžioje paskelbti 
pirmieji šių metų Nobelio premijos lai
mėtojai. Nobelio medicinos premijos 
laureatais tapo britas seras John 
Gurdon ir Shinya Yamanaka iš Japoni
jos - abu už svarbius atradimus ka- 
mieninių ląstelių srityje, konkrečiai - 
subrendusių, specializuotų ląstelių 
perprogramavimą, kad jos taptų ne
brandžiomis ląstelėmis, galinčiomis 
išsivystyti į visus kūno audinius. Nors 
Nobelio komiteto pranešime žodis 
„klonavimas" neminimas, bet būtent 
už tai yra apdovanoti seras Gurdon ir 
Yamanaka. Tik praėjusią savaitę japo
nų mokslininkai pranešė, kad naudo
damiesi Yamanaka metodu jie pelių 
odos ląsteles pavertė kiaušinėliais, iš 
kurių išsivystė peliukai. Pasak Nobelio 
komiteto, apdovanotųjų mokslininkų 
atradimas „sukūrė naujas galimybes 
ligoms studijuoti ir diagnozės bei te
rapijos metodams plėtoti". Bet tuo pa
čiu jis dar labiau paaštrino sankirtą 
tarp mokslo ir etikos bei moralės prin
cipų.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 2 6t h by 

the Lithuanian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500.
Period ica I dass postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $150.00. 

Postmasten Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629-5532
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą 
nesiunaame. Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį 

pažymime, iki kada prenumerata galioja.
„Draugo"prenumerata yra mokama iš anksto.

GARBĖS PRENUMERATA $250.00 
JAV 

metams $150.00 *1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 

Kanadoje (USD) 
metams $390.00 • 1/2 metu $210.00

• 3 mėn.$110.00 
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis

oro paštu 
metams $615.00 *1/2 metų $315.00 

į Lietuvą reguliariu paštu 
metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV 

metams $95.00 >1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD)

metams $150.00 »1 /2 metų $120.00
• 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
oro paštu 

metams $220.00 *1/2 metų $120.00 
į Lietuvą reguliariu paštu 

metams $70.00
Vyriausioji redaktorė - Dalia Cidzikaitė 

daliaxidzikaite@gmail.com 
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė - 

Renata šerelytė 
rainbow.vilnius@gmail.com

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos 
gavus prašymą, ką nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

EI. paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org

P
rie kavos puodelio Pi
lies gatvėje gaunu atsi
šaukimą. Vyrukas su 
ateitininkų ženkliuku atlape 

mandagiai padėjo ant stalo ir 
nunėrė tolyn. „Ateik ginti 
orumą”, - perskaitau atviru
ko dydžio lapelyje, nutvieks
tame meilios spalio saulutės. 
Dramatiškos raudonos raidės juoda
me fone liepia šeštadienį 18 vai. būti 
prie Nacionalinio dramos teatro. Dar 
kelios citatos, šūkis, kad esą gana 
niekingo meno. Tiesa, kas laikoma 
grėsme mano orumui ir ano niekingo 
meno pavyzdžiu, lapelyje neliko vie
tos paaiškinti. Turbūt manoma, kad 
priešas visiems žinomas. Juo toliau, 
juo mažiau šios akcijos rengėjams 
svarbu, ką teigia jų puolamas „Si
renų” festivalio spektaklis, kaip jį ko
mentuoja kritikai ir pats režisierius. 
Mestos magiškos formulės: „Krikš
čioniškų simbolių išniekinimas”, 
„Pasityčiojimas iš tikinčiųjų jaus
mų”, „Šventvagystė” ir tt.

Šeima iš Kanados, su kuria daug 
metų bičiuliaujamės, pasakoja dabar, 
kaip viešėdama Vilniuje užsuko į 
bažnyčią miesto centre. Buvo Mišios, 
kunigas per pamokslą atsiliepia į 
svarbiausią dienos temą. Jam pikta 
ir apmaudu, kad mūsų tikintieji ne
moka taip ginti savo šventų dalykų, 
kaip tai daro musulmonai. Nieko ne
pasakysi, šios rūšies pamokų tik ir 
trūksta mūsų bažnyčiose.

Anądien buvau sutikęs ir tuos, 
kurie rinko parašus po peticija, rei
kalaujančia uždrausti Romeo Castel- 
luccio spektaklį. Ir vėl - jauni žmo
nės žibančiomis akimis. Džiaugėsi, 
kad parašų jau per 900, kad juos rink
ti labai padėjo moderniosios techno
logijos. Dar jiems patiko, kad teatro 
vadovas buvo išbalęs ir sutrikęs. Vi
sai be reikalo klausiu, ar matėte tą 
spektaklį. Sako, pamačius bus vėlu. 
Tikra tiesa. Tai gal tada visus spek
taklius, koncertus, parodas, spaudą 
kažin kaip iš anksto patikrinti, už
bėgti blogiui už akių? Nebūtų Vil
niuje pražiūrėta žinomos dailininkės 
paroda su lesbietiškomis „Giesmių 
giesmės” interpretacijomis ar koks 
akivaizdžiai užgaulus laisvamanio 
filosofo straipsnis. Ironizuoju toliau, 
užsimenu apie galimybę fiziškai susi
doroti su šventvagysčių autoriais. 
Jaunuoliai kalba rimtai, sako su
prantą meno prigimtį ir menininko 
laisvę, bet vis tiek esanti riba, kurios 
peržengti niekam nevalia. Žinoma, 
apie menininko laisvės ir raiškos 
ribas galima kalbėti. Tai pirmiausia 
bus paties menininko sąžinės, jo 
padorumo ir profesionalumo klausi
mas. Kita vertus, atidumas, jautru
mas vienas kito sielos virpesiams pa
siekiamas ne piketais, bet susitiki
mais, pažintimi, bendravimu. Dabar 
ana be perstojo kaltinama pusė kele
tą sykių parodė norą megzti pokalbį, 
tačiau atsakymas buvo tie patys bur
tažodžiai apie įžeistus jausmus ir 
pamintą orumą.

Esama šioje istorijoje ir visai 
juokingų aplinkybių. Skandalą įžie
bė ir nuolat kurstė ne kas kitas, o keli 
laikraščiai, kuriuos nuolat keikia ir 
pravardžiuoja tie patys radikalieji 
katalikai. Paleidus skambias antraš
tes apie Jėzaus veidą, drabstomą iš
matomis, galima buvo nutuokti, kas 
dėsis katalikiškoje šalyje. Tie patys 
laikraščiai paskui į valias šaipysis iš 
Bažnyčios ir kaltins raganų medžiok
lėmis. Užvirusi pekla be galo maloni

Ne tie pabūklai. 
Ir taikinys ne tas

JULIUS SASNAUSKAS, OFM

ir politikams, tiesiog dovanėlė rinki
mų išvakarėse. Vieni tampa aršiais 
šventenybių gynėjais, kiti čiulba apie 
laisvę ir demokratiją - tokiais atve
jais pro šalį neprašausi, ta ar kita sto
vykla tave išgirs ir laikys gelbėtoju.

Pranašo Izaijo eilutės apie ken
čiantį Dievo Tarną, kuriame nebuvo 
gražumo, liepia mums nuščiūti ir 
klauptis iš pagarbos prieš kiekvieną 
Kristaus randą ar jo švento kūno de
formaciją. Esu matęs kine, kaip rau
donarmiečiai šaudo į šventųjų at
vaizdus. Namuose laikau medinę Pie

Gal dėl to jau kuris laikas visuotinė Bažnyčia oficialiame lygme
nyje vengia būti literatūros ir meno kūrinių teisėju, palikdama 
tikintiesiems galimybę patiems pasirinkti, kas šiose srityse yra 
vertinga ir kas nepriimtina. Tai atsakingas, pastangų reikalaujan
tis uždavinys, neapsaugotas nuo klaidos, nuo asmeniškumų ir 

nuomonių skirtumo tarp to paties tikėjimo žmonių.

tą, kurioje likusios pokario kulkų 
žymės. Šiurpu, bet pajunti, kaip ūgte
lėjo ir iš tiesų prabilo simbolis. 
Nemačius Castellucio spektaklio, 
nepasakysi, kokia Jėzaus veido kon
cepcija ten glūdi. Pats režisierius 
visuose savo komentaruose neištaria 
nė vieno blogo žodžio apie krikščio
nių tikėjimą ar šventus simbolius, o 
sceną su vaikais, mėtančiais grana
tas į „Salvator mundi”, vadina nekal
tųjų akistata su nekaltuoju ir net 
meilės šauksmu. Vienas teatro kriti
kas iš liberalaus britų dienraščio 
šiame epizode išgirsta tikėjimo ilge
sio gaidas, Dievo praradimo skaus
mą. Kelių Prancūzijos ir Belgijos vys
kupų nuomonė apie Castelluccio 
spektaklį jau pateikta ir mūsų 
žiniasklaidoje. Nepaisant nieko, žūt
būt laikytis sąmokslo teorijos? Įtarti, 
kad režisierius meluoja ir veidmai
niauja, trokšdamas prakišti žiūro
vams savo klastingą antikrikščioniš- 
ką provokaciją? O gal visi Vakarai 
taip atbuko, kad nebejaučia šventva
gystės užkrato, ir tik mes, išgyvenę 
ateizmo tvaną, dar nepraradome 
jautrumo tam, kas kėsinasi apjuodin
ti mūsų tikėjimą?

Gali būti daugybė teologinių, 
filosofinių, estetinių argumentų, 
kurie leistų Jėzaus veidui atsidurti 
pačioje bjauriausioje, nuo garbinimo 
ir vadinamojo orumo labiausiai 
nutolusioje aplinkoje. Golgotos kal
nas yra tam precedentas. Net ir 
šventvagystės prasme, jeigu jau var
tojame tą žodį. O ir paskui dailės 
kūriniuose, literatūroje argi nesuti
kome Jėzaus konclagerio kalinio dra
bužiais, su automatu rankoje, Jėzaus 
klouno ar benamio valkatos veidu? 
Negirdėjome apie Jėzų kartuvėse ar 
tremtyje, tarp pamišėlių ir nusikaltė
lių? Kai buvo imta linksniuoti tas 
nelemtas išmatas, prisiminiau skai
tęs apie vadinamojo Pasislėpusiųjų 
krikščionių laikotarpio įvykius XVII 
a. Japonijoje. Tų, kurie neatsižadėda
vo savo tikėjimo, laukė kankinimai ir 
baisios egzekucijos, tarp jų - skandi
nimas išmatų duobėse. Ar būtų erezi
ja sakyti, kad ir Jėzus ten ėjo kartu

su savo išpažinėjais?
(...)
Žinoma, švento karo 

aistros pagautas žmogus 
visa tai gali pavadinti paista
lais, kurių pagalba siekiama 
pateisinti ar paslėpti pagrin
dinį dalyką - šventvagystės 
faktą. Tiems jaunuoliams 

žibančiomis akimis neprikiši blogų 
ketinimų. Juo labiau - tikėjimo sto
kos. Buvo ir bus krikščionių, kurie 
matys pasaulį nuolat puolamą pikto
sios dvasios ir priskirs sau dievišką 
misiją tiesiog fiziškai susigrumti su 
tamsybių jėgomis. Tačiau literatūra 
ir menas šioje perspektyvoje yra 
labai klampus ir beviltiškas kovos 
laukas. Ir ne tik dėl to, kad protestuo
tojams čia dažnai pritrūksta elemen
taraus išprusimo bei nuovokos. Dar 
ne per seniausiai eretiškais ar šėto
niškais vadinti kūriniai, žiūrėk, 

tampa klasika ir nebepiktina net 
uoliausių Dievo garbės gynėjų. Kitas 
autorius savo tikrą neapykantą 
krikščionybei išreikš taip, kad jos 
nepagaus joks žmogus iš gatvės. 0 
dar kitur bus priešingai - drastiški 
žodžiai ir vaizdai dengs slaptą, dro
vią meilę Viešpačiui, ir puldamas 
tokį kūrinį žudysi šventus dalykus. 
Pagaliau joks tikras menininkas 
lengvai neatiduos ir neparduos savo 
laisvės kurti, ieškoti, provokuoti. Net 
grasinant susidoroti, kaip rodo dau
gybė pavyzdžių. Gal dėl to jau kuris 
laikas visuotinė Bažnyčia oficialia
me lygmenyje vengia būti literatūros 
ir meno kūrinių teisėju, palikdama 
tikintiesiems galimybę patiems pasi
rinkti, kas šiose srityse yra vertinga 
ir kas nepriimtina. Tai atsakingas, 
pastangų reikalaujantis uždavinys, 
neapsaugotas nuo klaidos, nuo asme
niškumų ir nuomonių skirtumo tarp 
to paties tikėjimo žmonių.

Piketų metu kartojami pasaky
mai, kad kažkas „mane žeidžia”, 
„užgauna mano jausmus“ „žemina 
mano orumą”, yra gana rizikingos 
sąvokos. Kitą sykį atsiras (ir atsiran
da) tokių, kurie šauks, kad jų jaus
mus įžeidžia kryžiai, skambinimas 
varpais, tikybos mokymas ir kt Ape- 
iuosime į tai, kad mūsų dauguma, 
kad Europa pastatyta ant krikščio
niškų pamatų? Net jeigu statistika 
bei įstatymai ir bus mūsų pusėje, 
šventų dalykų labui iš tokių situacijų 
neliks didelės naudos. Daugės tik 
bjaurių etikečių, plūdimosi, reikala
vimų panaikinti krikštą. Vaisin
giausias čia tėra dialogo kelias, kurį 
pastaraisiais metais aistringai skel
bia ir rodo kardinolas Gianfranco Ra- 
vaši, Popiežiškosios kultūros tarybos 
pirmininkas. Jo pokalbiai ir as
meninės draugystės su žymiais Va
karų intelektualais agnostikais ne 
tik kelia susižavėjimą, bet ir stiprina 
Bažnyčios autoritetą, kuria prielai
das abipusiam supratimui ir pagar
bai. Tai - patikima ateities Bažnyčios 
strategija, kuriai klaikia alternatyva
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ivo išpažinėjais?

Žinoma, švento I 

'os pagautas žmogus Į 
tai gali pavadinti paista- 
kurių pagalba siekiama I 
isinti ar paslėpti pagrin- į 
dalyką - šventvagystės t 

ą. Tiems jaunuoliams 
akimis neprikiši blogų į 

jo labiau - tikėjimo sta 
r bus krikščionių, kurie 
įlį nuolat puolamą pikto 
ir priskirs sau dievišką 

)g fiziškai susigrumti su 
gomis. Tačiau literatūra 
šioje perspektyvoje yra t 
jus ir beviltiškas kovos Į 
e tik dėl to, kad protestuo- Į 
lažnai pritrūksta elemen- ; 
išimo bei nuovokos. Dar į 
ausiai eretiškais ar Šėta į 
dinti kūriniai, žiūrėk, Į 

ia oficialiame lygme- ! 

ių teisėju, palikdama ■ 
kas šiose srityse yra ' 

pastangų reikalaujan- 
nuo asmeniškumų ii 
žmonių.

sika ir nebepiktina net 
Jievo garbės gynėjų. Kitas 
savo tikrą neapykantą 
bei išreikš taip, kad jos 
joks žmogus iš gatvės. O 
ous priešingai - drastiški 
vaizdai dengs slaptą, te 
Viešpačiui, ir puldamas 
į žudysi šventus dalytos, 
joks tikras menininkas 
atiduos ir neparduos savo 
•ti, ieškoti, provokuoti.Net 
susidoroti, kaip rodo dali 
zdžių. Gal dėl to jau kuris 
uotinė Bažnyčia oficialia- 
lyje vengia būti literatūros 
sūrinių teisėju, palikdama 
ms galimybę patiems pasi- 
> šiose srityse yra vertinga 
priimtina. Tai atsakingas, 
reikalaujantis uždavinys, 
•tas nuo klaidos, nuoasme-

S
palio mėnesio 1 d. Seimo konfe
rencijų salėje buvo surengta 
spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavę visuomeninio judėjimo „Už 

teisingumą” atstovai svarstė, kaip 
„Lietuvoje įveikti neteisingumo įša
lą”. Žinoma, konferencijos organiza
torių bei dalyvių norai buvo gražūs. 
Kas gali smerkti tuos, kurie trokšta 
didesnio ir platesnio teisingumo bei 
mažesnės korupcijos aukščiausiosios 
valdžios koridoriuose?

Vis dėlto konferencija paliko slo
gų įspūdį. Vien populistiniai šūkiai, 
vien pasigyrimai apie gausėjančias 
gretas, vien pasižadėjimai daug ir at
kakliai dirbti. Konferencijos suma
nytojo parlamentaro Gintaro Songai
los pranešime teigta, jog „vasario 
mėnesį Lietuvoje kilo visuomeninis 
judėjimas ‘Už teisingumą’, kuris gy
nė neteisėtai atleidžiamus FNTT 
pareigūnus”. Taip pat tvirtinta, jog 
„prie šios Sąjūdžio pirmeivių, Nepri
klausomybės akto signatarų iniciaty
vos prisijungė ir kitos visuomeninės 
jėgos, nebiudžetinės tautinės kryp
ties politinės partijos, vėliau su- 
sibūrusios į susivienijimą ‘Už Lietu
vą Lietuvoje’.” Tokiu būdu esą gimė 
visuomeninis-politinis judėjimas „Už 
teisingumą Lietuvoje”, kuris galėjo 
tapti plačiu, Lietuvos piliečius vieni
jančiu judėjimu. Bet sistema, su
prask, padarė viską, kad šias pajėgas 
išsklaidytų, taip visuomenininkus 
bandant nustumti nuo pirminio tiks
lo: kovos su aukšto lygio korupcija ir 
valdžios savivale.

Konferencijoje dalyvavę Kovo 11- 
osios akto signatarai, politikai Romu
aldas Ozolas, Bronislovas Genzelis,

Pavojingas slydimas i
paviršiumi

GINTARAS VISOCKAS s
Alvydas Medalinskas piktinosi, jog 
valdžia daro viską, kad šį pavasarį gi
męs visuomeninis-politinis darinys 
būtų ignoruojamas, o informacija 
apie jį - visaip, visada ir visur už- 
gniaužiama. Todėl šiomis dienomis, 
kai „valdžios savivalę pajunta net 
mokytojai ir moksleiviai”, vėl kyla 
klausimas, „ar galime įveikti netei
singumo įšalą Lietuvoje, kurį pradė
jome laužti pavasarį, o jeigu taip, tai 
ką reikia daryti ir kokias kliūtis 
įveikti, kad šį tikslą pasiektume”.

Iš tiesų - ko griebtis, kokią takti
ką naudoti? Atsakymas - akivaizdus. 
Pirmiausia - liautis rengti menkai 
naudos teduodančias spaudos kon
ferencijas. Taip pat liautis apgau
dinėti save, esą tokių konferencijų 
perdavimą internetiniu stebi tūks
tančiai tiesos ir teisybės ištroškusių 
Lietuvos piliečių.

Antra, pats metas visuomeninio 
judėjimo „Už teisingumą Lietuvoje” 
aktyvistams paaiškinti, kodėl jie do
misi toli gražu ne visomis bylomis. 
Pastaruoju metu iš darbo atleisti bu
vo ne tik FNTT pareigūnai. Atleista 
buvo ir VšĮ „Karoliniškių poliklini
ka” darbuotoja, medikų profsąjungos 
vadovė Albina Kavaliauskaitė. Tik 
po ilgo bylinėjimosi maratono specia

listė grąžinta į darbą. Iš poliklinikos 
vadovybės dabar ji sulaukianti pačių 
įvairiausių spaudimų. Bet jos bėdo
mis judėjimas „Už teisingumą Lietu
voje” kažkodėl nesusidomėjo. Per 
daug smulku, neįspūdinga?

Šiuo metu Lietuvos apeliacinia
me teisme nagrinėjama garsioji Me
dininkų žudynių byla. Nejaugi Kovo 
U-osios akto signatarams nerūpi Me
dininkų žudynių bylos narpliojimo 
ypatumai? Šios bylos atgarsiai pasie
kė net Latviją, ir, regis, dėl šios bylos 
tarp oficialiojo Vilniaus ir oficialio
sios Rygos kyla įtampa. Kovo lf-osios 
Akto signatarui Br. Genzeliui asme
niškai dar šių metų pavasarį buvo 
papasakota apie kai kurias silpnąsias 
šios bylos vietas, tačiau signataras 
byla nesusidomėjo.

Vilniaus apygardos teisme nūnai 
narpliojama garsioji narkotikų pla
tintojų byla. Judėjimo „Už teisingu
mą Lietuvoje” dalyviams neįdomu, 
kodėl kaltinamųjų suole - vien smul
kūs narkotikų platintojai ir nė vieno 
stambaus narkotikų vadeivos? Jeigu 
įvykiai ir toliau klostysis taip, kaip 
jie klostosi dabar, po metų ar dvejų 
mūsų teisėsauga nuteis tik iešminin
kus, o narkotikų platinimo sumany
tojai bei organizatoriai, įskaitant ir

narkotinių medžiagų tiekėjus, liks 
nenubausti.

Valdžios ir teisėsaugos spaudimą 
vis dažniau jaučia žurnalistai, atlie
kantys konkrečius, sudėtingus žur
nalistinius tyrimus. Tačiau neteko 
girdėti, kad judėjimas „Už teisingu
mą Lietuvoje” imtų viešai svarstyti, 
kodėl naudinga dekriminalizuoti Lie
tuvoje žodžio laisvę - panaikinti bau
džiamąją atsakomybę už šmeižtą ar 
įžeidimą. Štai A. Kavaliauskaitė, be
je, nepriklausanti judėjimui „Už tei
singumą Lietuvoje”, nuoširdžiai su
sidomėjo žodžio laisvės tema. O spa
lio 1-osios konferencijos rengėjai apie 
tai nė neužsiminė. Jie tik piktinosi, 
jog stambioji žiniasklaida į juos ne
kreipia dėmesio. Tačiau nutylėjo, jog 
didelių tiražų neturinti žiniasklaida, 
pavyzdžiui, laikraštis „XXI amžius”, 
jų niekad neignoravo. Jie patys ne
rasdavo laiko pabendrauti su ypatin
gai didelių tiražų neturinčiais leidi
niais.

Subtilų, rafinuotą valdžios ir tei
sėsaugos spaudimą vis dažniau jau
čia ir advokatai, dalyvaujantys sudė
tingose, rezonansinėse baudžiamo
siose bylose. Tačiau spalio 1-ąją pus
tuštėje parlamento konferencijų salė
je kalbėję judėjimo „Už teisingumą 
Lietuvoje” atstovai tesvarstė, ar neat
sirastų advokatų, kurie jų interesus 
teismuose gintų nemokamai. Advo
katai išties kai kurių bylų galėtų im
tis nemokamai, ypač tokių, kurios vi
suomeniškai plačiai reikšmingos. Ta
čiau tikra bičiulystė - tik ta, kimi 
naudinga abiem pusėms. Judėjimo
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Mielieji Tautiečiai,

Esate savo Tėvynės vaikai, šiuo metu išsibars
tę po visą pasaulį. Kokia Lietuva bus rytoj, ko
kiems žmonėms suteiksite teisę kurti mūsą vals
tybės ateitį - priklauso nuo Jūsų.

Tik kartu dirbdami galime įveikti Lietuvą 
kamuojančius sunkumus, išspręsti kylančias pro
blemas.

Kviečiu Jus visus spalio 14 d. vyksiančiuose 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose išreikš
ti savo valią. Nepamirškite, kad Jūsų nuomonė 
labai svarbi. Balsuokite pasitikėdami savimi, 
nes nuo to priklauso Jūsų ir Jūsų artimųjų ateitis.

Jūsų kandidatė
Naujamiesčio rinkimų apygardoje

(f

Visą informaciją apie 

savo ambasados arba

www.degutiene.lt

galimybę iš anksto balsuoti paštu arba rinkimų dieną rasite 

Vyriausios rinkimų komisijos (www.vrk.lt) tinklalapiuose.

Politinė reklama apmokėta iš I. Degutienės politinės kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. ADV#047908

provokuoti.Net
http://www.degutiene.lt
http://www.vrk.lt
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Bendruomenės ateitis - „žiežirbėlių” rankose

VVA apylinkių pirmininkų suvažiavimui pasibaigus

LORETA TIMUKIENE

T
urbūt ne be reikalo sakoma, 
kad viščiukus skaičiuojame ru
denį - taip jau yra, jog apie 
nuveiktus darbus, ateities planus pap

rastai šnekama rudenį, kada grįžta
ma po vasaros atostogų ir galima su
sėdus suskaičiuoti į darbų aruodą 
Šubertus grūdus. Ne išimtis - ir po 
visas Jungtines Valstijas išsibarstę 
Lietuvių Bendruomenės žmonės, 
susibūrę į apylinkes, o šios - į apygar
das. Jau tapo tradicija, kad susirinkę 
jie aptaria savo veiklą, dalinasi suma
nymais ir patirtimi, sprendžia proble
mas. Būten tuo tikslu, atidėję visus 
darbus į šalį, saulėtą rugsėjo šeštadie
nį į Pasaulio lietuvių centrą, Lemont, 
IL ir rinkosi JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos (VVA) apylinkių pirminin
kai ir atstovai.

Suvažiavimą pradėjusi apygardos 
pirmininkė Birutė Kairienė pristatė 
svečius - visai neseniai į Čikagą pa
skirtą Lietuvos Respublikos genera
linį konsulą Marijų Gudyną, konsula
to darbuotoją Agnę Vertelkaitę, LR 
garbės konsulą Colorado valstijoje dr. 
Joną Prunskį. Generalinis konsulas 
trumpai papasakojo apie save ir pa
kvietė Bendruomenės žmones ben
dradarbiauti su konsulatu, kreiptis 
iškilus kokiai problemai ar turint 
klausimų, pasiūlymų. A. Vertelkaitė 
susirinkusius supažindino su artėjan
čių rinkimų į LR Seimą tvarka ir 
paragino visus, turinčius balsavimo 
teisę, ja pasinaudoti.

Apie savo apylinkes pasakojo jų 
pirmininkai - Salomėja Daulienė 
(Brighton Park), Marija Remienė (Ci
cero), Birutė Vilutienė (East Chicago, 
IN), Sigita Nusbaum (Indianapolis), 
Violeta Valaitytė (Lemont) ir Wauke- 
gan-Lake County apylinkės atstovas 
Remigijus Ivanovas. Susirinkime ne
dalyvavo gana veiklių Marųuette 
Park (pirmininkė Aušrelė Sakalaitė) 
ir Naperville (pirmininkė Daina Jan- 
kavičius) apylinkių atstovai.

Ilgus metus Brighton Park apy
linkei vadovaujanti S. Daulienė sakė, 
kad per vasarą jų apylinkėje ypatingų 
renginių nevyko, buvo suruošti pie
tūs, už kuriuos gautos lėšos bus pa
skirtos JAV LB Švietimo tarybai. M. 
Remienė tvirtino, kad dauguma jos 
vadovaujamos Cicero apylinkės narių

Iš k.: J. Prunskis, A. Vertelkaitė, M. Gudynas, B. Nainys. L. Tlmukienės nuotrauko

WA apylinkių pirmininkų suvažiavimo dalyviai su LR generaliniu konsulu M. Gudynu (v.).

yra vyresnio amžiaus, apylinkė išsi
laiko, kadangi turi patalpas ir veikia 
prie lietuviškos parapijos. East Chi
cago apylinkės pirmininkė B. Vilu
tienė papasakojo, kaip susikūrė jos 
vadovaujama apylinkė. Ji pasidžiau
gė, kad jau kuris laikas Bendruo
menės žmonės palaiko draugiškus 
ryšius su JAV valdžios atstovais. Ta
čiau liūdna, kad ši apylinkė yra mirš
tanti - Vasario 16-osios minėjime da
lyvavo tik 12 vyresnio amžiaus žmo
nių.

Lemont apylinkės pirmininkė V. 
Valaitytė pasidžiaugė, kad jų apy
linkė yra didžiausia visoje apygardo
je. Vasario 16 dienos minėjime daly
vauja apie 80 proc. apylinkės narių. 
Didžiausią jų dalį sudaro vyresnio 
amžiaus žmonės, trečiabangių yra 
apie 30 proc. Žmonės užsiėmę, nespė
ja, per metus apylinkėje pasikeitė be
veik 150 narių. V Valaitytė sakė, jog 
jie tikisi glaudesnių ryšių su Krašto 
valdyba, ir ragino į apylinkių veiklą 
įtraukti kuo daugiau naujų žmonių. 
„Turime dirbti, jeigu norime išlaikyti 
lietuvybę, palikime šone asmenišku
mus”, - kvietė pirmininkė.

R. Ivanovas, pristatydamas Wau- 
kegan-Lake County apylinkę, kuriai 
vadovauja Algimantas Birgiolas, sa
kė, kad tai - viena iš seniausių Čika
gos apylinkių, dabar joje yra 450 žmo
nių. Apylinkės renginiai vyksta kartu 
su mokykla, surinktos lėšos skiria
mos mokyklai, lietuviškai spaudai.

Indianapolis pirmininkė S. Nus
baum papasakojo apie gausybę įdo
mių apylinkės renginių, pasakojimą 
papildydama gausybe nuotrau

kų. Indianapolis apylinkės veikla la
bai atgijo, pradėjus vadovauti jaunai, 
energingai pirmininkei - ši apylinkė 
yra pavyzdys, ką gali padaryti jaunas, 
sumanus žmogus. Sigita sakė, kad jų 
apylinkė, dalyvaudama įvairiuose 
vietiniuose renginiuose, sugebėjo 
išpopuliarinti Lietuvos vardą 
Indianapolis mieste. Apylinkę gar
sina ir kapela „Biru Bar” - jos muzi
kantai linksmina ne tik vietinius lie
tuvaičius, bet kviečiami ir į kitas apy
linkes. Indianapoliečiai nuomojasi 
patalpas iš Latvių centro, padeda ten 
tvarkyti patalpas, aplinką. Sigitos 
nemaža darbo Bendruomenėje patir
tis sako, kad veiklios apylinkės recep
tas - stipri valdyba ir autoritetą turin
tys žmonės. Pirmininkė tvirtino neį
sivaizduojanti apylinkės be senosios 
kartos ir jaunimo - nepamirštant vy
resniųjų, naujiems žmonės reikia 
skirti įpareigojimus, tada jie pasijau
čia esą reikalingi. S. Nusbaum nuo
mone, reikia rengti kuo daugiau įdo
mių, nenusibodusių renginių, į ku
riuos ateitų ištisos šeimos. Sigita pasi
džiaugė, kad apylinkės žmonės įsigijo 
tautinius drabužius - jais pasipuošę 
lietuvaičiai sulaukia ne tik tautiečių 
dėmesio, jie yra mielai kviečiami į 
amerikiečių renginius.

Be abejo, VVA yra keletas apylin
kių, vietovių, kur veikla dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių yra beveik ap
mirusi. „Mūsų tikslas ir būtų atgai
vinti tų apylinkių darbą, prikelti jas 
naujam gyvenimui. Labai svarbu, kas 
vadovauja apylinkei, kaip sugeba 
suburti žmones vienam bendram tiks
lui”, - sakė apygardos pirmininkė B. 

Kairienė. Ji pastebėjo, kad reikia ieš
koti kelių, kaip Bendruomenės veiklą 
padaryti patrauklesnę, įdomesnę jau
nam žmogui. „Taip pat reikia ne
pamiršti, kad LB svarbiausias tikslas 
yra ugdyti tautiškumą, tam pa
sitelkiant kultūrą ir ypatingai didelį 
dėmesį skiriant švietimui, - kalbėjo 
B. Kairienė. - Ir dar vienas svarbus 
veiksnys, kad organizacija gyvuotų - 
lėšos. Tad mums reikia išmokti auko
ti.”

Suvažiavime dalyvavusi žurna
listė Ligįja Tautkuvienė siūlė prista
tant Lietuvą atkreipti dėmesį į tai, 
kaip tai daroma. Ji tvirtino „Lietuvių 
dienose”, vykusiose Čikagoje, pasige
dusi tautiškumo. Konsulato atstovė A. 
Vertelkaitė į priekaištus dėl meninės 
programos turinio atsakė, kad tąkart 
buvo sunku prikalbinti atlikėjus daly
vauti šventėje, o dalyvaujantys ne 
visada pristato tik lietuvišką kultūrą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) Seimo narės Milda Šatienė ir 
Miglė Tauragytė papasakojo apie 
Seimo darbą, kuriame dalyvavo 32 
atstovai iš JAV PLB Seimas priėmė 
keletą nutarimų, vienu iš jų pasiūlyta 
keisti Pilietybės įstatymą, kitu nuta
rimu siūloma kurti instituciją, kuri 
rūpintųsi išeivijos reikalais.

VVA valdybos narės M. Tauragy- 
tės nuomone, PLB ryšys su valstybe 
turi būti apibrėžtas, naujas, nenu
trūkstantis. Pasak jos, nustebino at
stovų iš Europos pasisakymai Seime, 
kad egzistuoja JAV ir likęs pasaulis. 
„Kažką darome ne taip, jeigu visas pa
saulis į mus žiūri su priešiškumu ar 
nepasitikėjimu. Prieš 60 metų mūsų 
apibrėžti tikslai ir uždaviniai jau ne 
visada atitinka šiandienos tikrovę, 
šįkart jautėsi praraja tarp JAV ir kitų 
šalių atstovų”, - sakė viena iš PLB 
Seimo narių. Jos nuomone, siekiant 
palaikyti gerus santykius su Lietuva, 
reikia glaudesnių bendradarbiavimo 
ryšių - kai Lietuvos atstovai atvažiuo
ja į JAV, į jų darbotvarkę turėtų būti 
įtraukti ir susitikimai su Lietuvių 
Bendruomene. B. Vilutienė, kuri daug 
metų dalyvavo PLB Seime, sakė, kad 
nuo seno į atstovus iš JAV buvo žiūri
ma kitaip. Kokios to priežastys - sun
ku vienareikšmiškai atsakyti, tačiau 
jau ne iš vieno šių metų PLB Seimo 
dalyvio teko išgirsti, kad pastaruoju 
metu ypač aktyviai PLB Seimo darbe 
dalyvauja atstovai iš Europos šalių, 
nors Jungtinių Valstijų delegacija ir 
išsiskiria savo gausa.

Brighton Park apylinkės iždi
ninkas Liudas Kuzmarskis papasako-



bėjo, kad reikia ieš- 
mdruomenės veiklą 
esnę, įdomesnę jau- 
'aip pat reikia ne
svarbiausias tikslas 
tiškumą, tam pa- 
ą ir ypatingai didelį 
švietimui, - kalbėjo 
dar vienas svarbus 

janizacija gyvuotų - 
reikia išmokti auka

e dalyvavusi Šurna- ; 
kuvienė siūlė prista- 
creipti dėmesį į tai, 
Ji tvirtino „Lietuvių 
ose Čikagoje, pasige- 1 
.Konsulatoatstovėk ' 
ekaištus dėl meninės 
110 atsakė, kad tąkart 
albinti atlikėjus daly- 
o dalyvaujantys ne 
ik lietuvišką kultūra, 
jtuvių Bendruomenės 
irės Milda Šatienė ir 
rtė papasakojo apie 
sūriame dalyvavo 32 
i PLB Seimas priėmė 
l, vienu iš jų pasiūlyta i 
s įstatymą, kitu nata- 
kurti instituciją, kuri 
jos reikalais, 
bos narės M. Tąuragy- 
’LB ryšys su valstybe 
rėžtas, naujas, nesu- 
įsak jos, nustebino at- 
os pasisakymai Seime, 
JAV ir likęs pasaulis. 

j ne taip, jeigu visas pa
turi su priešiškumu ar 
1. Prieš 60 metų mūsų 
ai ir uždaviniai jau ne 
ra šiandienos tikrovę 
praraja tarp JAV ir kitų 
, - sakė viena iš PLB 
Jos nuomone, siekiant 
s santykius su Lietuva, 
snių bendradarbiavimo 
įtuvos atstovai atvažiuo- 
iarbotvarkę turėtų būti 
įsitikimai su Lietuvių Į 
e. B. Vilutienė, kuri daug 
o PLB Seime, sakė, 
tovus iš JAV buvo žiūri- 
kios to priežastys - s® į 
šmiškai atsakyti, tačiau 
no šių metų PLB Seto’ 
išgirsti, kad pastaruoju 
rtyvial PLB Seimo dari* 
stovai iš Europos šalti . 
jų Valstijų delegacija 
ro gausa.
1 Park apylinkės izi 
is Kuzmarskis papas^

jo, kaip turi būti tvarkomi apylinkių 
dokumentai, finansiniai reikalai.

Susirinkime kalbėjęs ilgametis 
Bendruomenės narys Bronius 
Nainys sakė, kad pati svarbiausia 
LB ląstelė yra apylinkė. Okupacija 
baigėsi, Lietuvos nebereikia išlais
vinti, šiandien liko ne mažiau svar
bus uždavinys - lietuvybės išlaiky
mas. Tačiau, anot B. Nainio, pavojai 
iš Rusijos nedingę, gali pasikartoti 
Ribbentrop-Molotov paktas - tad kol 
kas nesame saugūs. Jo nuomone, kad 
ir kaip būtų sunku, neturėdami lėšų 
turėtume išsiversti patys ir nebepra
šyti iš Lietuvoje gyvenančio nuskur
dinto mokesčių mokėtojo pinigų išei
vijai. „Nejaugi mes, turtinga išeivija, 
negalime išsiversti be Lietuvos 
pagalbos?” - klausė B. Nainys.

Ilgametis Bendruomenės veikė
jas prisiminė, kaip anksčiau kelios 
mokyklos ruošdavo bendrus rengi
nius - dailiojo žodžio konkursus ir 
kt., kurie suburdavo žmones. Rūpi
nantis lėšų telkimu, ypač svarbu at
naujinti žurnalą „Pasaulio lietuvis”, 
kuriame turėtų būti visų Bendruo
menių naujienos.

JAV LB XIX Tarybos prezidiumo 
pirmininkas Juozas Polikaitis kal
bėjo apie būsimą sesiją - ji būsianti 
šiek tiek kitokia, kadangi joje daly
vaus nemažai naujų žmonių, 
kuriuos reikia supažindinti su tary
bos veikla, jos struktūra. Kadangi 
sesijos narių sudėtis tokia įvairi, 
organizuojant pirmą sesiją, nutarta 
atsižvelgti į žmonių poreikius. Nu- 
pręsta pasiūlyti kitokią sesijos 
formą - diskusijas užsienio lietu
viams. svarbiomis temomis: apie 
švieimą, kultūrą, išeivijos santykius 
su Lietuva. Taryba nustato veiklos 
gaires, tačiau anksčiau dažnai būda
vo priimama daug nutarimų, kurie 
nebuvo įvykdomi. Tad bus ieškoma 
naujų darbo formų.

Į L. Tautkuvienės pastabą apie 
dingstančius rinkimų sąrašus buvo 
atsakyta, kad visų delegatų į JAV LB 
XX Tarybą rinkimų sąrašai ir proto
kolai yra saugomi. Jei kas nori pa
sitikslintų gali kreiptis į apygardos 
pirmininkę.

Bediskutuojant įvairiais klausi
mais prieita prie išvados, kad apylin
kių valdybų nariams reikia artimiau 
bendrauti su lituanistinėmis mokyk
lomis, glaudžiau bendradarbiauti su 
mokinių tėveliais ir mokytojais, 
rengti bendrus renginius. Ypatingai 
reikia ieškoti glaudesnio bendravi
mo su didelėmis mokyklomis, tokios 
kaip Maironio ir Čikagos lituanisti
nės. Sprendžiant šiuos uždavinius, 
daugiau turėtų prisidėti ir Vidurio 
vakarų apygardos valdyba. Buvo 
iškeltas klausimas ir dėl glaudesnio 
apygardos bendradarbiavimo su 
apylinkėmis. B. Kairienė atsakė, kad 
gal kiek per mažai buvo bendrauja
ma su tolimesnėmis apylinkėmis, 
tokiomis kaip Indianapolis, Greater 
St Louis, Minnesota, to priežastis - 
tolimi atstumai ir užimtumas. „Bet 
stengiamės palaikyti ryšius su šio
mis apylinkėmis telefonu ar elektro
niniu paštu. Artimesnių apylinkių 
renginiuose paprastai dalyvaudavo 
vienas ar kitas apygardos valdybos 
narys. Būtų labai gerai, kad apygar
dos valdybą sudarytų apylinkių pir
mininkai ar bent valdybų nariai - 
tuomet visi klausimai būtų spren
džiami daug sklandžiau ir greičiau”, 
- sakė WA valdybos pirmininkė.

Beklausant suvažiavimo daly
vių, galvoje kirbėjo viena mintis - 
ten, kur žiba žiežirbėlė, įsikuria ir 
kaitri ugnis, tad Bendruomenės atei
tis-tokių „žiežirbėlių” rankose.

New York, NY

Antrasis „LithNYC” piknikas 

parėmė „Atleto” ir Neringos veiklą

Algio Norvilos nuotraukos

ALGIS NORVILĄ
V

Š
ių metų rugsėjo 15 dieną Ap
reiškimo parapijos mokyklos 
kieme įvyko antras „LithNYC” 
piknikas, skirtas paremti New York 

lietuvių „Atleto” klubo ir stovyklos 
Neringa veiklą.

Piknikas duoda progą jaunoms 
lietuvių šeimoms susiburti po ilgų 
vasaros atostogų, pabendrauti, pasi
džiaugti lietuviška aplinka, sugrįžti 
prie lietuviškos veiklos. Šiemet pik
niko metu vyko žaidimai vaikams, 
tautinių šokių pasirodymas, Co- 
lorado Romo koncertas, gausi lote
rija, o, atsiradus savanoriams, buvo 
ir skanaus lietuviško maisto.

Piknike pasirodė neseniai iš Bos- 
ton XIV Lietuvių tautinių šokių 
šventės sugrįžęs New York „Tryp
tinis”, vadovaujamas Lauryno Vis- 
mano. Pašokti keturi šokiai. Po šokių 
„Tryptinis” pagerbė ir apdovanojo 
savo grupės mokytojus Lauryną Vis- 
maną, Aldoną Marijošienę ir Cheryl 
Milukas, kurie atliko labai didelį 
darbą paruošdami savo šokėjus šokių 
šventei. Tikimės, kad jie veiklą tęs ir 
toliau!

Toliau Laurynas Vismanas vedė 
loteriją su daugeliu premijų. Buvo- 
daug laimingų laimėtojų. Lyg to ne
būtų gana, muzikinę programą pri
statė svečias iš vakariau - Colorado 
Romas, susirinkusiems padainavęs

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro knygų mugė

S
palio 27 d., šeštadienį, Čikagos 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
vėl šurmuliuos Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro (LTSC) knygų 

mugė. Mintis ją surengti kilo pernai 
LTSC valdybos pirmininkui dr. Au
gustinui Idzeliui, kuris įsitikinęs, kad 
lietuviškos knygos yra vertingos ir 
įdomios. Be to, labai dažnai, prireikus 
kokio nors leidinio, žmonės nežino, 
kur jo ieškoti. Tam ir egzistuoja 
LTSC: čia galima ne tik pasiskolinti 
knygų iš bibliotekos, bet ir jų įsigyti.

Visi parduodami dalykai yra 
LTSC dublikatai - dalykai, kurių mes 
turime po du, tris ar daugiau vienetų. 
Kadangi archyvai nuolat plečiasi ir 
mums reikia daugiau erdvės, nėra

ir sau pritaręs gitara.
„LithNYC” jau turi nemažą gru

pę darbininkų; Jiems šiais metais 
labai daug padėjo savanoriai drau
gai: virtuvėje - Denise Jankauskas, 
Sigita Penikas, Cheryl Milukas, Ed 
Kezys, Kristina Matusaitis, Tracey 
Bell, Marija Lukoševičius ir Rūta 
Kvederas, prie baro - Juozas Milu
kas, Rich Nemickas ir Jason Linkus. 
Prie įėjimo svečius sutiko Aldona ir 
Kęstutis Augylius, Emily Milukas ir 
Gema Benokraitis. Krautuvėlę tvar
kė Daina Penikas, Nida Angeliades, 
Asta Lukoševičius, Tomas Klimas- 

prasmės laikyti keliolika to paties 
daikto kopijų. Pirkdami mugėje žmo
nės ne tik įsigyja knygą, bet kartu ir 
paremia centrą finansiškai.

Kaip archyvai atsiduria pas 
mus?

Kai žmonės atiduoda LTSC savo 
archyvus: laiškus, dokumentus, nuo
traukas, dažnai kartu jie atiduoda ir 
knygas bei laikraščius, žurnalus. Juos 

zmūsų bibliotekos vedėja Enata 
Skrupskelytė visuomet kruopščiai pa
tikrina. Tada knygos arba papildo 
LTSC biblioteką, arba atsiranda dub
likatų kambaryje.

Kodėl mes iš karto dublikatų 

Mikalauskas ir Sonia Gerges. Vedant 
loteriją pagalbos sulaukėme iš Tomo 
Svirinavičiaus ir Lauryno Vismano. 
Su jaunimu dirbo Austė Norvilaitė, 
Krista Angeliades ir Emily Milukas. 
Su tvarkymu padėjo Algirdas Baro
nas ir Deivis Pavasaris.

„LithNYC” dėkoja visiems drau
gams ir geradariams, kurie padėjo 
suruošti, vesti šį pikniką ir sutvarky
ti aplinką jam pasibaigus - be jūsų 
nebūtume galėję paruošti kiemo, 
pagaminti daugelio maisto patiekalų, 
surengti gausios loterijos. Nuoširdus 
ačiū visiems!

neišmetame?
Būtų mažiau galvosūkio ir išlai

dų ... LTSC darbuotojai viliasi, kad 
vėliau ar anksčiau didžioji dalis kny
gų vėl suranda savo skaitytoją. LTSC 
vis dar siunčia knygas į Lietuvą. Ka
dangi didžiosios bibliotekos jau turi 
sukaupusios nemažą išeivijoje leistų 
knygų rinkinį, šiuo metu žvalgomės į 
mažesnių miestelių bibliotekas. Atro
do, kad bendradarbiaujant su Lietu
vos Edukologijos universitetu netru
kus bus sudaryta siunta išeivijoje leis
tų knygų, kurios keliaus į Vilniaus 
krašto mokyklas.

Be to iš praėjusios mugės rezulta
tų supratome, kad ir čia, išeivijoje, tos 
knygos būna įdomios ir reikalingos. 
Paprastai jas parduodame už labai 
nedidelę kainą, taigi besidomintys 
gali pigiai įsigyti tikrai vertingų leidi
nių.

Nukelta į 9 psl.
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„Zarasų parapijos istoriją" atvertus
GITANA VASALAUSKIENĖ

Z
arasų bažnyčios 150-ies metų jubiliejus įpras
mintas nauju leidiniu - Zarasų parapijos kle
bono Remigijaus Kavaliausko parengta kny
ga „Zarasų parapijos istorija”. Zarasų krašte nuo 

1993 metų besidarbuojančio kunigo knyga - atkak
laus, kruopštaus darbo, lietuviškų, rusiškų, len
kiškų leidinių archyvuose peržiūros ir šio krašto 
gyvenimo pažinimo rezultatas. Istoriniai, informa
ciniai, biografiniai straipsniai, statistikos duome
nys, autentiški raštai, kelių šimtmečių archyviniai 
dokumentai, dvasininkų susirašinėjimas su vys
kupijos kurija sukuria išsamų parapijos gyvenimo 
vaizdą.

Zarasų parapijos istorija neatsiejama nuo 
miesto kūrimosi istorijos: juk dar prieš pirmąjį 
Zarasų paminėjimą čia būta bažnyčios ir vienuoly
no. Knygoje primenama Zarasų vardo kilmė, urba
nistinė raida, pasitelkus dr. Liudo Jovaišos, laisvo 
istoriko Kazio Misiaus ir kt. išvadas, pateikiamos 
kelios miesto kūrimosi hipotezės. Aptariama 
Zarasų parapijos trijose skirtingose vyskupijose 
padėtis, daug dėmesio skiriama nelengvoms baž
nyčios statyboms, pradedant pirmąja bažnyčia dar 
prieš 1508 m., kol jos statytojų ir klebonų rūpesčiai 
dovanoti miestui patvarią ir gražią šventovę buvo 
vainikuoti bažnyčios konsekravimu 1906 m., sutei
kiant jai Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų titulą.

Skaitytojai gali praskleisti Zarasų bažnyčios 
Madonos paslapties uždangą: apie Švč. Mergelės 
Marijos - Kelio Rodytojos (Hodegetria) didžiojo 
altoriaus paveikslą pateiktos mokslininkų išvados, 
paveikslo atsiradimo šioje bažnyčioje hipotezės. 
Vargu, ar daugeliui žinomas paveikslo aptaiso apa
čioje esantis užrašas, liudijantis XVII a. pr. 
Vilniaus gaisrą. Supažindinama ir su naujausio
mis architektų atliktų bažnyčios fasadų ir interje
ro polichromijos tyrimų ataskaitomis. Pačiam 
knygos sudarytojui taip pat būta nemaža atradi
mų, kad ir įdomi varpų kilmės istorija: daugiau 

Knygos autorius kuri. R. Kavaliauskas.

nei prieš šimtmetį išlieti viename pagrindinių Ru
sijos varpų liejimo fabrike Gatčine, šie varpai skel
bia džiugią ar graudžią žinią ir XXI a. žmonėms.

Ypač skaudūs istorijos puslapiai: nutautinimo 
grėsmė XIX a. ir sukilimo padariniai, pasaulinių 
karų žaizdos, išlikusios žmonių sielose ir baž
nyčios sienose, sovietmetis. Knygoje rasime žinių 
ir apie Zarasų stačiatikių parapiją, bendratikystės 
reikalus mūsų krašte, Smėlynės parapiją, jos Šv. 
Kryžiaus atsiradimo bažnyčią. Dar gyvos zarasiš- 
kių atmintyje Šv. Juozapo bažnyčios, kapinių, Šal- 
tupės koplytėlės statybų ir atstatymo istorijos. 
Visa tai - parapijiečių prisiminimuose ir leidinio

Nors kunigas R. Kavaliauskas yra parengęs septynis lei
dinius, „Zarasų parapijos istorija", palydima Panevėžio 
vyskupo Jono Kaunecko laiminančio žodžio, pranoks
ta visus ankstesnius informatyvumu ir apimtimi.

autoriaus parengtose apybraižose.
Apžvelgtas su religiniu susijęs tautinis ir kul

tūrinis XX a. pr. Zarasų gyvenimas: bažnytinės 
muzikos puoselėtojų - Zarasų bažnyčioje besidar
bavusių vargonininkų darbai, Zarasų šviesuolių 
Juozo ir Antaninos Žagrakalių stiprybė ir altruiz
mas, advokato Antano Tumėno, daktaro Domi
ninko Bukonto veikla, mokyklos steigimas, parapi
jos katalikiškos organizacijos, kurių, pasirodo, pir
mosios nepriklausomos Lietuvos metu būta daug 
ir įvairių, telkusių tiek suaugusius, tiek vaikus: 
gražia patirtimi dalijosi pavasarininkai, ateitinin
kai, „Angelo sargo” sąjunga, Lietuvių katalikių 
moterų draugija, Šv. Vincento Pauliečio draugija, 
Katalikų veikimo centras, tretininkai, Švč. 
Sakramento brolija ir kt., kai kurios (Marijos 
Legionas, Gyvojo Rožinio draugija, „Caritas”, 
samariečiai, maltiečiai) išliko iki mūsų dienų. 
Išsamiai aptarti ir kitų draugijų („Saulės”, skautų, 
Šv. Kazimiero, Lietuvos šaulių sąjungos ir kt.) tiks
lai ir veikla.

Skaitytojai supažindinami su pirmosios nepri
klausomos Lietuvos spauda (straipsniai laikraš
čiuose „Viltis”, „Nepriklausoma Lietuva”, „Vai
ras”), kurioje aptariamos šio krašto problemos - 
lenkų ir lietuvių kovos dėl bažnyčioje vartojamos 
kalbos pamaldų metu, kunigų rūpestis dėl šios 
nesantaikos, kurios pasekmė - vyskupo Gasparo 
Cirtauto paskelbtas iškilmių draudimas (dalinis 
interdiktas) bažnyčiai.

Įdomūs Zarasuose dirbusių kunigų prisimini
mai: kanauninkai Bronius Šlapelis, Antanas Ba- 
laišis, Juozas Janulis, Petras Rauda, kunigas Anta
nas Juška, kunigas daktaras Juozas Čepėnas, mon
sinjorai Petras Baltuška ir Petras Kuzmickas dali
jasi mintimis apie XX a. vidurio Zarasų miesto ir 
bažnyčios gyvenimą.

Pateiktos net 46-ių Zarasuose dirbusių ar iš 
Zarasų parapijos kilusių kunigų biografijos, juk, 
pasak knygos autoriaus R. Kavaliausko, „neatvėrę 
šio istorijos lobyno, taip ir nežinotumėm, kad čia 
XX a. pradžioje klebonavo dviejuose Vakarų uni
versitetuose mokęsis ir daktaro laipsnį apsigynęs

nuolankus patriotas kun. Juozapas Liasauskis. 
Daug kalbų mokėjęs, o ypač savąja didžiavęsis ir 
skleidęs, tačiau pačioje jaunystėje pas Amžinąjį 
Tėvą iškeliavęs ir Petrūniškių kalnelyje atgulęs 
kun. Kazimieras Macius. Niekada neatsisakęs 
savo lietuvybės ir net savo pavardės neleidęs len
kinti kun. Konstantinas Butkis. Ir dar daug kitų 
nuostabių asmenybių, kurios savo pavyzdžiu rodė, 
kad Zarasų kraštas nuo amžių buvo Lietuva. Ir 
kaip sunku buvo išgyventi tą jautrų periodą, kai 
turėjai sugyventi su visais parapijiečiais ir kartu 
nešti Dievo Žodį ir tiesą”. Šiame skyriuje knygos 
sudarytojui talkino mokslininkė dr. Aldona 
Vasiliauskienė, parengusi kone dvi dešimtis išsa
mių straipsnių, atskleidžiančių kunigų asmenybių 
savitumą ir šviesą, jų veiklą, atitaisydama kai ku
riuos ankstesnių laikų leidinių netikslumus.

Knyga gausiai iliustruota senomis fotografijo
mis iš kraštiečių archyvų, pateiktas unikalus 1864 
m. Varšuvos žurnale „Tygodnik Illustrowany” 
išspausdintas pirmosios mūrinės Zarasų bažny
čios vaizdas. Leidinyje gausu šiandienos fotografų 
darbų, atspindinčių bažnyčios vidaus detales, 
švenčių ir kasdienes akimirkas.

Nors kunigas R. Kavaliauskas yra parengęs 
septynis leidinius, „Zarasų parapijos istorija”, 
palydima Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko lai
minančio žodžio, pranoksta visus ankstesnius in
formatyvumu ir apimtimi. Knygoje prasideda 
Zarasų krašto pasakojimas nuo miesto ir baž
nyčios kūrimosi pradžios iki atnaujinto jos veido 
šiandieną. „Zarasų parapijos istorija”, pasitikta 
Žolinės švenčių išvakarėse Zarasų viešojoje biblio
tekoje, sulaukė didelio kraštiečių ir svečių, garbin
gų dvasininkų dėmesio. Jo Ekscelencija Panevėžio 
vyskupas Jonas Kauneckas teigė jos puslapiuose 
pasinėręs į Zarasų praeitį, džiaugėsi, jog knygoje 
tarp daugybės iškilių dvasininkų yra tautosaki
ninko kunigo Antano Juškos, lietuvių kalbos puo
selėtojo kunigo Jono Katelės vardai. Naują vertin
gą leidinį aptarė ir valstybinio archyvo darbuotoja 
Aušra Rutulienė bei mokslų daktarė Aldona 
Vasiliauskienė, garbės kanauninkas kunigas Bro
nius Šlapelis. Ši knyga - tai dovana parapijiečiams 
bei norintiems pažinti Zarasų kraštą ir neabejoti
nas pagarbos ženklas visiems jo dvasingumo puo
selėtojams.
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS
Redaktorė Loreta Timukienė • EI. paštas: loretatim@gmail.com

Paryžius (URM) - Lietuvos ambasadoje Paryžiuje spalio 6-7 d. rinkosi ne tik Pran
cūzijos ar Lietuvos, bet ir Jungtinės Karalystės bei Vokietijos lietuvių jaunimo organiza
cijų nariai. Dvi dienas trukusio sąskrydžio metu 70 jaunuolių dalinosi veiklos patirtimi, 
dalyvavo mokymuose ir kultūros renginiuose. Pirmą kartą tokį sąskrydį šalyje suren
gusi Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga siekė suburti skirtingų lietuvių jaunimo or
ganizacijų narius, pasidalinti patirtimi ir aptarti būdus, kaip stiprinti sąjungų valdybų ir 
bendruomenių ryšius. Lektorius Vytautas Gaidamavičius jaunuoliams vedė mokymus 
apie žmogiškųjų išteklių valdymą, darbuotojų motyvavimą bei organizacijų stiprinimą. 
Seminarą parėmė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Sąskrydžio metu taip pat vyko 
džiazo trio koncertas, kuriame dainavo Prancūzijos lietuvė Viktorija Gečytė, buvo su
rengta šokių pamoka. Jaunuoliams perduotas LR Seimo pirmininkės Irenos Degutienės 
sveikinimas. URM nuotr.

Atidaryta antra „Nord Stream" linija
Maskva (BNS) - Rusijos prezi

dentas Vladimir Putin pareiškė Eu
ropai, kad jai bus užtikrintas nenu
trūkstamas dujų tiekimas „Nord 
Stream” dujotiekiu.

„’Nord Stream’ pajėgus paten
kinti augantį Europoje energetikos 
išteklių poreikį. Dujos bus tiekiamos 
tiesiogiai, trumpiausiu keliu, kuris 
jungia Rusijos dujų telkinius su rin
komis Europoje, be tranzito rizikos, 
stabiliai ir nenutrūkstamai”, - sakoma 
V Putin pranešime „Nord Stream” 
antros linijos atidarymo iškilmių da
lyviams.

V Putin pažymėjo, kad vartotojai 
Europoje kasmet galės gauti po 55 
mlrd. kub. metrų dujų. Tiesiant du
jotiekį, buvo išspręsti unikalūs tech
nologiniai uždaviniai: 2,500 km 
vamzdžių sudėta Baltijos jūros dugne 
per pustrečių metų, nurodė jis.

„Iš viso 100 mln. eurų investuota

į išsamius mokslinius ekologinius ty
rimus. ‘Nord Stream’ veiks automa
tiškai ir nuolat stebimas iš elektroni
nio kontrolės centro”, - sakė V Putin. 
Pasak jo, įdiegta aplinkos stebėsenos 
sistema, dalyvaujant tarptautinei 
mokslininkų ir inžinierių grupei, tad 
Jautrių Baltijos ekosistemų” saugu
mas užtikrintas.

Dujotiekiui reikalingą įrangą 
tiekė ir montavo Rusijos, Italijos, Vo
kietijos ir Japonijos bendrovės. Pa
saulio didžiausi bankai projektui 
skyrė rekordinę sumą - 6,4 mlrd. eu
rų. Jau svarstoma galimybė tiesti 
trečią ir ketvirtą „Nord Stream” lini
ją. Dujotiekį per Baltijos jūrą nuo Vy
borgo Rusijoje iki Greifsvaldo Vokie
tijoje eksploatuojanti įmonė „Nord 
Stream” mano, jog trečią ir ketvirtą 
linijas tiesti tikslinga ir techniškai, 
ir ekonomiškai.

D. Britanija j JAV deportavo islamistŲ radikalus

Ruošiamasi paminėti Tikėjimo metus

Vilnius (ELTA) - Siekiant ge
riau pasiruošti popiežiaus Benedikto 
XVI paskelbtiems Tikėjimo metams, 
Lietuvos vyskupų konferencija nu
mato sukurti internetinį puslapį, ku
ris suteiktų papildomos pagalbos vi
siems ieškantiems Dievo ar norin
tiems pagilinti savo tikėjimą.

Tikėjimo metus nuspręsta iškil
mingai pradėti vyskupijų katedrose 
spalio 11 d. Vyskupų konferencijos 
posėdyje Vilniuje išreikštas pageida
vimas, jog katalikiškos organizacijos 
labiau prisidėtų prie bendrų Tikėji
mo metų renginių. Vyskupai ragina į 
kvietimą minėti Tikėjimo metus at
siliepti katalikišką žiniasklaidą, jau
nimo bendruomenes, akademinės 
sielovados grupes, kunigų seminari
jas, parapijas ir kiekvieną tikintįjį. 
Planuojama išleisti naujų leidinių.

Vyskupai aptarė, kaip pasiruošti 
įgyvendinti ankstesniame posėdyje 
patvirtintas gaires nepilnamečių

seksualinio išnaudojimo prevencijai 
ir tyrimams, atliekamiems gavus kal
tinimus prieš dvasininkus ir Bažny
čios darbuotojus.

Kardinolas Audrys Juozas Bač- 
kis, neseniai grįžęs iš Europos vys
kupų konferencijų pirmininkų suva
žiavimo Šveicarijoje, supažindino su
sirinkusiuosius su svarbesnėmis že
myno naujienomis. Yra kilusi parašų 
rinkimo iniciatyva „Vienas iš mū
sų”, kuria siekiama pagarbos žmo
gaus gyvybei ir to, kad Europos Są
jungos fondų lėšomis nebūtų finan
suojami medicininiai bandymai su 
embrioninėmis kamieninėmis ląste
lėmis. Bus siekiama per metus su
rinkti milijoną ES piliečių parašų iš 
ne mažiau kaip septynių valstybių 
narių (tarp jų - ir Lietuvos) ir įparei
goti Europos Komisiją paruošti ES 
teisės aktus, reglamentuojančius 
žmogaus embriono apsaugą.

Londonas (BNS) - Terorizmu 
kaltinamas radikalus musulmonų 
dvasininkas Abu Hamza ir keturi jo 
bendrininkai buvo deportuoti iš Di
džiosios Britanijos į Jungtines Ame
rikos Valstijas. Tokį sprendimą priė
mė Londono Aukščiausiasis Teis
mas, taip nutraukdamas metų metus 
vykusius teisinius ginčus.

A. Hamza yra ieškomas už tero
ristinius išpuolius, įskaitant 16 įkai
tų paėmimą Jemene 1998 m., pasisa- 

R Korėja padidins savo
Seulas (BNS) - Pietų Korėja pa

gal naują sutartį su JAV padidins sa
vo raketų skrydžio nuotolį nuo 300 
iki 800 kilometrų. Sutartis su JAV 
leis Pietų Korėjai kurti naujas dides
nio nuotolio balistines raketas, galė
siančias pasiekti visą Korėjos liau
dies demokratinės respublikos teri
toriją, net jei jos bus paleistos iš Teč- 
žono miesto (100 kilometrų į pietus

kymus už smurtinį džihadą Afganis
tane 2001 m. ir rengimąsi įkurti dži- 
hado apmokymų stovyklą Oregon 
valstijoje 2000 ir 2001 m.

JAV valstybės departamentas sa
kė esąs patenkintas tokiu teismo 
sprendimu. Praėjusią savaitę Euro
pos žmogaus teisių teismas Strasbū
re, Prancūzijoje, patvirtino, kad A. 
Hamza žmogaus teisės nebūtų pažei
džiamos, jeigu jis būtų išduotas JAV.

raketų skrydžio nuotolj
nuo Seulo) rajono.

Sutartyje taip pat numatoma pa
didinti raketų kovinių užtaisų svorį. 
Pagal 1979 m. susitarimus Pietų Ko
rėjos raketų skrydžio nuotolis nega
lėjo viršyti 300 km, o svoris - 500 kg. 
Pietų Korėja tikisi, kad nauja sutar
tis leis užkirsti kelią ginkluotoms 
Šiaurės Korėjos provokacijoms.

H. Chavez laimėjo prezidento rinkimus

Jaunuosius šaulius žadama 
aprūpinti uniformomis

Vilnius (BNS) - Šiemet 600 jau
nųjų Lietuvos šaulių sąjungos narių 
bus aprūpinti naujomis Lietuvos šau
lių sąjungos uniformomis, kurių įsi
gijimu rūpinasi Lietuvos kariuome
nė. Šia uniforma pirmiausia bus ap
rūpinti labiausiai pasižymėję, ne
priekaištingai užsiėmimuose, praty
bose dalyvaujantys jaunieji šauliai, 
taip pat aukštesnes rengimo pakopas 
peržengę Šaulių sąjungos atstovai. 
Uniformą jaunieji šauliai vilkės per

užsiėmimus, pratybas, įvairių rengi
nių metu.

Šiuo metu Lietuvos šaulių są
junga vienija apie 7,000 šaulių, iš jų 
daugiau negu pusė yra jaunieji šau
liai. Organizacija talkina kariuome
nei, kai ši teikia pagalbą kitoms vals
tybės ir savivaldybių institucijoms 
bei įstaigoms. Ginkluotos gynybos 
nuo agresijos (karo) metu šauliai da
lyvautų valstybės ginkluotoje gyny
boje ir pilietiniame pasipriešinime.

Karakasas (BNS) - Hugo Cha
vez laimėjo Venesuelos prezidento 
rinkimus. Tai paaiškėjo suskaičia
vus 90 proc. balsų. Negalutiniais bal
savimo rezultatais, dabartinis Vene
suelos valstybės vadovas surinko 
54,42 proc. balsų, o už jo pagrindinį 
varžovą Henriųue Capriles balsavo 
44,97 proc. rinkėjų.

Nors galutiniai balsavimo rezul
tatai kol kas nežinomi, H. Capriles 
jau pasveikino H. Chavez su pergale 
rinkimuose, o H. Chavez savo tinkla- 
raštyje paskelbė laimėjęs rinkimus. 
Teisę balsuoti turi daugiau kaip 19 
milijonų Venesuelos piliečių. Rinkė
jų aktyvumas siekė 80,94 proc.

Paskelbta naujos Gruzijos vyriausybės sudėtis

Rinkimuose dalyvaus per 2,5 mln. piliečių
Vilnius (ELTA) - Spalio 14 d. vyk

siančiuose Seimo rinkimuose ir refe
rendume dėl naujos atominės elektri
nės statybos dalyvaus 2.579,466 rinkė
jai. Iš jų balsuoti užsienyje užsiregist
ravo 13,519 rinkėjų. Vyriausioji rin
kimų komisija (VRK) patvirtino tokį 
galutinį rinkėjų sąrašą. VRK duome
nimis, per šiuos rinkimus rinkėjų

yra apie 97,500 mažiau negu per 2008 
metų Seimo rinkimus.

Pasiruošimu rinkimams domėjo
si Lietuvoje viešėję Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo organizaci
jos (ESBO) Demokratinių institucijų 
ir žmogaus teisių biuro rinkimų ver
tinimo misijos atstovai.

Tbilisis (BNS) - Koalicijos „Gru
zijos svajonė” vadovas Bidzina Iva- 
nišvili paskelbė naujos šalies vy
riausybės sudėtį, .kuri bus pateikta 
tvirtinti naujam parlamentui. Pir
mas jo posėdis turėtų įvykti po dvie
jų savaičių.

Pats B. Ivanišvili ketina užimti 
ministro pirmininko pareigas. Į gy
nybos ministro pareigas jis siūlo par- 

JAV armijos delfinai ieškos
Podgorica (BNS) - Šeši JAV ka

rinio jūrų laivyno specialiojo dalinio 
delfinai ateinančias tris savaites Ko- 
toro įlankoje Juodkalnijoje ieškos 
bombų, torpedų ir minų. Sprogme
nys čia guli nuo abiejų pasaulinių ka
rų, taip pat karų, vykusių skylant Ju
goslavijai, laikų. Juodkalnijos žiny-

tįjos „Mūsų Gruzija - laisvieji demo
kratai” vadovą Iraklij Alasanija, o 
Užsienio reikalų ministerijai, jo ma
nymu, turėtų vadovauti koalicijos 
„Gruzijos svajonė” spaudos sekreto
rė Maja Pandžikidzė. Į vidaus rei
kalų ministro pareigas siūlomas vie
nas iš koalicijos vadovų Iraklij Gari- 
bašvili.

sprogmenų
bos, nors buvo dosniai finansiškai re
miamos JAV per praėjusius 15 metų 
nesugebėjo sunaikinti sprogmenų.

Kotoro įlanka Adrijos pietuose 
yra 30 km ilgio, stačių kalnų supa
mas fiordas, įtrauktas į UNECO pa
saulio gamtos paveldo sąrašą.

mailto:loretatim@gmail.com
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Kruopiuose atidengtas 

paminklas žaliavalgei

Anna VVigmore

Paminklas Anna VVigmore Kruopiuose.

V

Š
ių metų rugsėjo 22 d. Kruopiuo
se, Akmenės rajone, atidengtas 
paminklas Anna Wigmore. 
Anna VVigmore (1909-1994) - lietuvė 

Ona Varapickaitė, vaikystėje emigra
vusi į JAV, sunkiai sirgusi, bet vėliau 
stebuklingai pasveikusi. Visame 
pasaulyje žinoma natūropatė ir 
gyduolė pirmoji mitybai ir sveikatos 
stiprinimui pradėjo naudoti termiš
kai neapdorotą maistą bei želmenų 
sultis.

Ann VVigmore atgaivino ir įgy
vendino Hipokrato šūkį „maistas 
turi būti vaistas”, o sukurtą gyvo 
maisto dietą pavadino Hipokrato die
ta. Hipokrato vardu pavadintas ir 
1963 m. įkurtas sveikatos institutas, 
veikia iki šiol. Annos VVigmore veik
la sveikatinimo ir sunkių ligų profi
laktikos bei alternatyviojo gydymo 
srityje sulaukė pasaulinio pripažini
mo.

Žaliosios mitybos ir želmenų sul
čių bei daigų vartojimo pradininkė 
gimė 1909 metais Akmenės valsčiuje, 
Pleikių kaime. Išgyveno Pirmojo pa

Petro Vainiaus nuotr.

saulinio karo baisumus, nuo mažų 
dienų ganė gyvulius, dirbo kitus 
ūkio darbus, o 1922 metais emigravo į 
Ameriką. Onutė buvo gamtos vaikas, 
gamtos paslaptis pažinusi nuo vai
kystės, o apsigyvenusi Amerikoje, ša
lia gamtos, sukūrė unikalią gydymo 
sistemą.

Jau antrą sykį šiemet Lietuvoje 
viešėjęs ir žaliosios mitybos konfe
rencijoje Vilniuje dalyvavęs A. VVig
more filosofijos šalinininkas ir buvęs 
jos draugas, mokslininkas žaliaval- 
gis Viktoras Kulvinskas įsitikinęs, 
kad už savo veiklą A. Wigmore verta 
Nobelio premijos. „Su Anna aš pra
leidau septynerius nuostabius ir 
šviesius metus. Mes drauge kūrėme 
gyvosios mitybos judėjimo pamatus 
ir tyrinėjome fermentų poveikį. Mes 
parodėme, kad būtent jie mažina kū
dikių mirtingumą, padeda išvengti 
degeneracijos ligų, ilgina gyvenimo 
trukmę ir stiprina gyvybingumą. Iš 
tikrųjų tai vienintelis maistas, ku
riuo turėtų maitintis žmonės. Jis ne
brangus ir visiems prieinamas. Pap

rastas ir švarus: želmenys, daiginti 
kviečiai, riešutai ir sėklos, sezoninės 
daržovės bei fermentuoti produktai. 
Jis užtikrina sveikatą ir fizinę ge
rovę.”

Pasak V Kulvinsko, Annos filoso
fija Amerikoje padarė perversmą. 
Pas ją ėmė veržtis žinomi žmonės, tu
rintys sveikatos, psichologinių prob
lemų. Vyras atsimena, kaip sykį laik
raštyje „Boston Globė” perskaitė 
straipsnį apie visame pasaulyje gar
sią aktorę ir manekenę Twiggy. Jame 
buvo pasakojama, kaip dr. Anna atli
ko jai detoksikacijos programą, po 
kurios šlovės ir nesaikingo gyveni
mo sužlugdyta žvaigždė pradėjo nau
ją gyvenimo etapą.

„Iš pradžių A. Wigmore įkurta
me mitybos centre dieta buvo vegeta
riška, paskui ji virto veganiška, o dar 
vėliau visi ėmė valgyti tik gyvą mais
tą. Mūsų su Anna ir kitų žmonių pa
tirtis parodė, kad tokia mityba yra 
geriausia”, - prisimena V. Kulvins
kas.

Anna su džiaugsmu kurdavo 
naujus gyvo maisto receptus. Ji buvo 
šitos srities pranašė ir žinojo, kad jos 
misija tiktai plėsis - kartu su V. Kul- 
vinsku įkūrė Hipokrato sveikatos 
institutą. Anna dirbo su meile, turėjo 
viziją, sugebėdavo įkvėpti žmones 
bei įrodė, kad ir vienas žmogus gali 
pakeisti pasaulį. Ji visus žmones 
mylėjo vienodai, nepaisydama jų ra
sės, lyties ar socialinės padėties - tar
navo ir žmogui iš gatvės, ir turtuo
liui. A. Wigmore veikla įvertinta ap-

Pavojingas 
paviršiumi
Atkelta iš 3 psl.

„Už teisingumą Lietuvoje” atstovams 
tuo pačiu derėtų pasidomėti advoka
tų rūpesčiais. Pavyzdžiui, kodėl Lie
tuvoje vis sunkiau imtis gynybos. 
Lietuviški įstatymai byloja, jog teisė
jai privalo būti vienodai reiklūs tiek 
prokurorams, tiek gynėjams. Tačiau 
lietuviška realybė - kitokia. Privile
gijuotą statusą Lietuvoje dažnusyk 
turi būtent valstybės kaltintojai. Ko
kia Kovo 11-osios akto signatarų re
akcija į šią bėdą?

Spalio 1-ąją parlamento konfe
rencijų salėje daug sykių retoriškai 
klausta, ar galima pralaužti neteisin
gumo ledus? Žinoma, kad galima. 
Vienas iš veiksmingiausių būdų - 
stebėti teismo salėse narpliojamas 
bylas. Nuo pradžios iki pabaigos. Šių 
eilučių autoriaus patirtis, sukaupta 
per pastaruosius kelerius metus, by
loja, jog visi proceso dalyviai, įskai
tant ir teisėjus, ir prokurorus, ir liu
dytojus, ir advokatus, elgiasi kruopš
čiau, principingiau, atsakingiau, jei 
žino, jog salėje esama bent vieno 
žmogaus, kuris atidžiai stebi visus 
bylos nagrinėjimo niuansus ir juos 
aprašo žiniasklaidoje, tegul ir netu
rinčioje milijoninių tiražų. 

dovanojimais. Pavyzdžiui, 1980 me
tais Tarptautinė humanitarinė orga
nizacija už vėžio ir kitų degenera
cinių ligų gydymą A. Wigmore pripa
žino dešimtmečio moterimi. Tačiau 
Anna buvo nepaprastai kukli ir nie
kam neprasitarė, kad jos stalčiuje 
guli Nobelio premijos skyrimo komi
teto laiškas.

Gyvo maisto sistemą Anna kūrė, 
tyrinėjo ir paprastino daug metų. 
Tiesiogiai ar netiesiogiai Wigmore 
išgelbėjo milijonų žmonių gyvybę. 
Kiekvienas su ja pabendravęs, pajuto 
jos išmintį, energiją ir meilę. Visi 
mokytojai, kurie tęsė jos pradėtą 
darbą ir skleidė jos žinias, patys pa
tyrė gydomąjį detoksikacijos ir tei
giamą žaliosios mitybos poveikį. 
Annos įkurtas Hipokrato institutas 
tapo geriausiu pasaulio sveikatinimo 
ir gydymo centru. Tai, ką sukūrė A. 
Wigmore, yra ateities ligoninė, jau- 
nėjimo centras. Annos mintys palietė 
žmones - sveikos gyvensenos, sveika
tos troškimas jau primena potvynio 
bangą, kurią jai sukelti padėjo jos 
mokiniai.

„Galime didžiuotis, kad žinia 
apie žaliąjį mitybos būdą pasaulį pa
siekė iš lietuvės lūpų. Todėl prašau 
prisijungti prie mūsų, o paskui ma
žais žingsneliais pradėti keisti savo 
gyvenimą. Ir pasaulyje neliks bado ir 
ligų, o mes gyvensime šimtus metų. 
Tik kiekvieną kartą, kai gersite žel
menų sultis, prisiminkite nuostabią
ją Anną”, - ragina V. Kulvinskas.

Alfa.lt

slydimas

Be abejo, skambūs pareiškimai 
apie „ypatingojo prokuroro” ar „vi
suomeninių tarėjų” institucijų būti
numą - taip pat reikalingi. Visuome
ninių tarėjų ar prisiekusiųjų institu
cija padėtį lietuviškuosiuose teis
muose tikrai pagerintų. Tačiau daug 
ką galima nuveikti egzistuojant ir 
šiandieninei padėčiai. Tereikia imtis 
konkrečios veiklos. Vaizdžiai tariant, 
judėjimo „Už Lietuvą Lietuvoje” ak
tyvistai pirmiausiai turėtų skubėtų 
ne į Seimo konferencijų, o į teismų 
posėdžių sales. Ir tik po to, kelerius 
metus iš eilės stebėjus keliolika pačio 
įvairiausio pobūdžio bylų, jiems de
rėtų rinktis į Seimą aptarti sukauptų 
konkrečių duomenų. Tada tikrai bū
tų galima ir apibendrinti, ir lyginti. 
Tada tikrai jie turėtų daugiau ką pa
sakyti. Tada nereikėtų patiems su sa
vimi kalbėtis.

Tačiau akivaizdu, jog toks kelias 
reikalauja jėgų, ištvermės, atkaklu
mo, laiko, ir kai kurie labai garsiai 
teisingumo reikalaujantys visuome
nininkai, politikai, žurnalistai tie
siog nenori juo eiti. Jie pasirenka pa
prastesnę - slydimo paviršiumi - tak
tiką.

Alfa.lt
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PASKUTINĖ KADENCIJA.
Prezidento dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 67

AKIŲ LIGOS

Apie 23 valandą paskambino Bo- 
žena ir pranešė, kad rytoj ryte Vil
niuje gali nusileisti prezidentas L. 
Kaczynskis ir pakviesti drauge skris
ti- į Kijevą. Tačiau aš jau apsispren
džiau likti namie. Mano galimybės 
nuveikti ką nors pozityvaus abejoti
nos, juo labiau, kad rytoj į Berlyną 
atskrenda Rusijos ministras pirmi
ninkas Vladimiras Putinas. Nežinia, 
ką dar Angelą Merkei pakvietė pasi
tarti. Gali tik dar labiau įsiplieksti 
konfliktas ir, blogiausia, išsiskirti 
nuomonės pačioje ES.

2009 metų sausio 16 diena, 
penktadienis, Vilnius. Neregėtos 
įtampos kupina diena. Jau iš ryto bu
vo neramu, nors dirbau įprastu rit
mu. Priėmiau Švedijos užsienio rei
kalų ministrą Carlą Bildtą, vėliau iš
vykau į Trakus, kur surengtas antra
sis JAV ir Europos politikos ekspertų 
susitikimas, pavadintas „Sniego” 
vardu. Klausydamasis debatų, su ne
rimu laukiau žinių apie profesinių 
sąjungų surengą mitingą prie Seimo 
ir Vyriausybės. Žinant, kad išvakarė
se panašus renginys Rygoje baigėsi 
riaušėmis, buvo galima įtarti, kad ir 
Vilniuje nebus ramu. Taip ir atsitiko. 
Būnant Trakuose man pranešė, kad 
jau kilo riaušės. Minia bando įsiverž
ti į Seimą, daužomi pastato langai, 
policija naudoja ašarines dujas ir gu
mines kulkas, mėgindama sustabdyti 
maždaug 6-7 tūkstančių žmonių mi
nią. Trakuose susirinkusiems žurna
listams tuoj pat teko komentuoti 
šiuos įvykius. Pasakiau, kad negali
ma leisti įsiplieksti smurtui ir riau
šėms, raginau problemas spręsti 
žmonėms atstovaujančių profsąjun
gų ir Vyriausybės dialogo būdu.

Dėkui Dievui, pavyko išvengti 
aukų. Sulaikyta apie 150 asmenų. 
Specialiosios tarnybos mėgina nusta
tyti, ar nėra ryšio tarp pernai kilusių 
riaušių Taline dėl bronzinio kario 
skulptūros perkėlimo, vakarykščių 
įvykių Rygoje ir šios dienos neramu
mų Vilniuje.

2009 metų sausio 19 diena, Vil
nius. Dėl penktadienio įvykių lieps
noja aistros, skamba kaltinimai, gir
dėti kalbų apie naujus mitingus.

Išsikviečiau premjerą Andrių 
Kubilių ir ūkio ministrą Dainių Krei
vį. Aptarėme ne tik riaušes prie Sei
mo, bet ir Vyriausybės planus įkurti 
Energetikos ministeriją. Esu sakęs, 
kad nepritariu biurokratinio aparato 
plėtrai. A. Kubilius aiškina, kad nau
ja ministerija padės greičiau spręsti 
energetikos problemas. Tačiau dabar 
sunkmetis, žmonės nesupras, kam 
reikia dar vienos valdžios įstaigos. 
Pasakiau manąs, kad pakaktų Ūkio 
ministerijoje įkurti atskirą departa
mentą ir skirti jam vadovauti vieną 
viceministrų. Sutarti nepavyko. Spė
ju, kad Energetikos ministerija stei
giama dėl konservatorių partinių 
interesų. Seimas jau priėmė atitinka
mą įstatymą. Iki penktadienio turiu 
jį pasirašyti arba vetuoti.

2009 metų vasario 2 diena, 
Vilnius. Atėjo nerimą kelianti žinia, 
įtariama, kad į Lietuvos žiniasklaidą 
ima skverbtis rusų kapitalas, o gal, 
juo prisidengusi, ir Rusijos žvalgyba, 
šiandien VSD vadovas Povilas Mala
kauskas informavo, kad Aleksandras 

Lebedevas, buvęs etatinis KGB dar
buotojas, o dabar oligarchas, nese
niai įsigijęs britų dienraštį „Evening 
Standart”, galbūt per tarpininkus 
perka bendrovę „Diena Media”, ku
riai priklauso Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos dienraščiai. Lietuvoje lan
kėsi jo atstovas. Labai atsargiai verti
nu šią žinią, bet jei pasitvirtintų, tai 
reikštų, kad rusų įtaka smarkiai iš
auga.

2009 metų vasario 3 diena, Vil
nius. Steigiama nauja ministerija - 
Energetikos, nors aš nepritariu biu
rokratinio aparato plėtrai. Į minis
trus siūlomas Arvydas Sekmokas. 
Susitikau, atrodo, lyg ir turi planą, 
ko dabar, uždarius Ignalinos atominę 
elektrinę, reikėtų imtis, bet aiškios 
nuomonės apie jį nesusidariau.

2009 metų kovo 3 diena, Iksta- 
pa, Meksika. Kandidatų į preziden
tus vis daugėja. Kai kurie beveik nie
kam negirdėti. Anksčiau minėtas 
kaip galimas pretendentas į šį postą 
Gitanas Nausėda pareiškė, kad jis 
nekandidatuoja.

Jau septintą ryto paskambino 
Rita Grumadaitė ir pranešė, kad Vy- 
gaudas Ušackas nori su manimi susi
siekti iš Briuselio, kur dalyvauja ne
oficialiame NATO šalių užsienio rei
kalų ministrų susitikime. Svarsto
ma, ar pradėti derybas su Rusija. Iki 
šiol buvo laikomasi nuostatos neside- 
rėti, kol nebus išspręstas Gruzijos, o 
dabar ir Ukrainos konfliktas su Ru
sija. Tačiau rengiantis balandžio mė
nesį įvyksiančiam valstybių vadovų 
susitikimui pozicija keičiasi. Pran
cūzija, Vokietija, o pastaruoju metu 
ir JAV ima raginti pradėti derybas. 
Mes pritariame, kad su Rusija reikia 
kalbėtis, bet situacija dėl Gruzijos ir 
Ukrainos nepakito, rusai nesilaiko 
įsipareigojimų. Jeigu NATO nutars 
pradėti derybas, nors nėra pažangos 
sprendžiant Maskvos sukeltus konf
liktus, Lietuva tokio sprendimo ne
vetuos, bet padarys principinį pareiš
kimą, kuriuo reikalaus iš anksto nu
tarti, apie ką bus kalbamasi su Rusi
ja, sudaryti aiškią darbotvarkę. Tai 
išdėsčiau R. Grumadaitei ir įpareigo
jau persakyti mano žodžius V. Ušac- 
kui. Po kelių valandų man prisi
skambino mūsų ambasadorius prie 
NATO Linas Linkevičius. Pakarto
jau, ką jau buvau sakęs R. Grumadai
tei. Jis pažadėjo informuoti apie mū
sų pokalbį V. Ušacką ir papasakojo, 
kad NATO susitikime esame vieniši, 
nes net ir Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Radoslawas Sikorskis mū
sų neparėmė. (Tai nestebina, žinant, 
kad jis šį rudenį ketina kandidatuoti 
į NATO generalinio sekretoriaus pos
tą.) Be to, Linas pranešė, kad man į 
Ikstapą ketina paskambinti dabarti
nis NATO generalinis sekretorius 
Jaapas de Hoopas Schefferis.

Tai dar buvo ne visi skambučiai. 
Vėliau paskambino patarėjas Ramū
nas Vilpišauskas ir papasakojo, kad 
visą dieną teko gesinti Seimo Biudže
to ir finansų komiteto pirmininko 
Kęstučio Glavecko sukeltą gaisrą: 
per spaudos konferenciją jis lepte
lėjo, kad, nesurenkant planuotų mo
kesčių, gali tekti devalvuoti litą. Tai 
sukėlė žaibišką reakciją užsienyje.

Bus daugiau.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

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

DANTŲ GYDYTO  JAI

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 VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260

SKAUSMO GYDYMAS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ 

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų 
skausmų gydymas

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

Knygų mugė
Atkelta iš 5 psl.

Kas naujo šioje mugėje?
Šiais metais ypatingą dėmesį ski

riame Žilevičiaus-Kreivėno muzikolo
gijos archyvui: sudaromos elektro
ninės duomenų bazės, peržiūrimos tu
rimos plokštelės, taigi ir ten atsirado 
dublikatų. Didelė dalis daiktų šie
metinėje mugėje bus susiję su muzi
ka: turėsime nemažai dublikatinių 
natų rinkinių, plokštelių, knygų 
muzikologinėmis temomis.

Taip pat turėsime knygų su auto
rių arba kitų žymių žmonių autogra
fais. Bus galima įsigyti „Lietuvių 
enciklopediją” (Boston), kuri yra ne
pakartojamas išeivijos pastangų iš
leisti savo enciklopediją, nenuspal
vintą politiniais atspalviais, įrody
mas. Bus ir knygų „Lietuvos Bažny
čios”, B Kviklio „Mūsų Lietuva”, ang

Ne tie pabūklai
Atkelta iš 2 psl.

gali būti tik Talibano bombos. 
Netrukus prasidėsiantys Tikėjimo 
metai kaip vieną svarbiausių savo 
uždavinių nurodo būtinybę atverti 
tikėjimo vartus pagonių kiemui ir 
leistis į kuo platesnį ir atviresnį dia
logą su tais, kurie nėra atradę Dievo.

Ar tai kartu reiškia ir lengvabū
dišką požiūrį į visa, kas dergia Dievą 
ir žemina tikinčiuosius? O gal tokių 
reiškinių apskritai neliks užsikrėtus 
visiems dialogo dvasia? Čia pravartu 
prisiminti Evangeliją: papiktinimai, 
kurių liepia saugotis Jėzus, ateina iš 
jūsų, ty. iš mokinių bendruomenės, o 
ne iš pasaulio, kuris gali būti nepa
lankiausias tikėjimui. Banalu, bet 
pagarbą šventiems dalykams reikia 
pradėti nuo savęs pačių. Tada, kai 
Jėzaus ir Mergelės Marijos atvaizdai 
atsirado ant mūsų marškinėlių ar 
kavos puodelių, kai kryžių pavertė
me dizaino elementu, kai šventus 
simbolius mikliai paleidome į katali

ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

VIDAUS LIGOS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos susitarus

ŠIRDIES IR KRADJAGYSLIU LIGOS

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

liška „Encyclopedia Lituanica”. Taip 
pat turėsime LTSC leistų knygų. Vis 
dar galima įsigyti Lietuvių istorijos 
draugijos išleistą monumentalų vei
kalą - perspausdintą 1889-1905 m. 
ėjusį laikraštį „Varpas” (5 tomai).

Mūsų dublikatinių leidinių kam
baryje esama nemažai atskirų „Lietu
vių kalbos žodyno” tomų, atrodo, kad 
mugei pavyks sudaryti ir pilną šio lei
dinio komplektą (20 tomų A-Ž).

Kaip visada, bus knygų vaikams, 
istorinių leidinių, poezijos, romanų ir 
pan. Kiekvienas tikrai suras sau įdo
mių skaitinių.

Kviečiame apsilankyti knygų 
mugėje, kuri vyks š. m. spalio 27 d. 
nuo 8:30 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje adresu: 
5600 S. Claremont Avė., Chicago, IL. 
Daugiau informacijos info@lithua- 
nianresearch.org arba LTSC „Face- 
book” puslapyje.

LTSC pranešimas

kišką reklamą, kai vieną po kitos 
tiražuojame ikonas ant žurnalų, 
kurių dalis paskui atsiduria makula
tūroje, naivu tikėtis, kad gali augti 
pagarba tiems dalykams ir kad profa
nišką jų naudojimą sustabdys mūsų 
pretenzijos į autorines teises.

Yra ir kita šios temos pusė, senių 
seniausiai iškelta Biblijoje. Pats 
švenčiausias ir brangiausias Dievo 
simbolis, jo paveikslas ir panašumas, 
jo garbė - tai gyvas žmogus. Pranašas 
Izaįjas, anas kenčiančio Tarno dai
nius, kalbėdamas Dievo vardu, 
rūpestį ir pagarbą žmogui neperski
riamai suriša su bet kokia religine 
praktika. Tai žinoma tiesa, gal jau ir 
nusidėvėjusi. Tačiau nedegdami šia 
tiesa, nesisielodami dėl visapusiškos 
žmogaus gerovės, kažin ar pateiksi
me kitiems liudijimą, kad Dievo 
Sūnaus atvaizdas yra mums didžiau
sia šventenybė.

Bernardinai.lt

mailto:info@lithua-nianresearch.org
Bernardinai.lt
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Mirties fabrikas Auschwitz: 
praeitis, kurios užmiršti neįmanoma

Auschvvitz I koncentracijos stovykla. Buvusio Schindler fabriko rodiniai.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

R
ugsėjo 23-ąją Lietuvoje kaip ir 
kasmet paminėta Žydų genoci
do diena, prisimenant 1943 m. 
rugsėjo 23-iąją ir 24-ąją, kai buvo su

naikintas Vilniaus getas. Tomis die
nomis buvo nužudyti arba į koncent
racijos stovyklas išvežti paskutinieji 
žydų tautybės Vilniaus gyventojai. 
Nuo tos dienos oficialiai Lietuvoje 
žydų nebeliko, tik nedidelė dalis dar 
slapstėsi lietuvių, lenkų, rusų ir kito
se šeimose. Iš viso Holokausto metais 
buvo sunaikinta apie 190,000 šios tau
tybės žmonių, t. y. maždaug 96 proc. 
Lietuvoje gyvenusių žydų.

Šimtai ir tūkstančiai Lietuvos 
žydų pateko į koncentracijos stovyk
las. Pati baisiausia iš jų - Lenkijoje, 
netoli Krokuvos esanti Auschwitz 
(Oswęcim) koncentracijos stovykla, 
kurią sudarė trys didžiulės dalys - 
Auschwitz I, netoli esanti Auschwitz 
II - Birkenau (Brzezinka) ir Mono- 
witz. Kiek iš viso jose žuvo žmonių, 
nustatyti neįmanoma, bet šiuo metu 
istorikai ir Holokausto tyrinėtojai 
teigia, kad čia žuvo apie 1,3 milijono 
žmonių. Tai sunkiai įsivaizduojamas 
mirties fabrikas, kurio visą baisumą 
gali pajusti šiandien apsilankęs 
Auschwitz įrengtame muziejuje.

Auschvvitz I, iš pradžių Lenkijos 
armijos artilerijos barakų komplek
sas, prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui buvo pertvarkytas į ka

Birkenau stovykla.
A. Vaškevičiaus

lėjimą, kur 1940 m. gegužę buvo at
vežti pirmieji 30 vokiečių krimina
linių nusikaltėlių, o netrukus - 728 
Lenkijos politiniai kaliniai, tarp ku
rių buvo 20 žydų. Kalinių skaičius čia 
sparčiai augo, ir iki 1941 m. kovo čia 
jau buvo įkalinta apie 10,000 kalinių, 
daugiausia - lenkų tautybės. 1941- 
1943 m. kalėjimas buvo plečiamas, 
1941 m. lapkritį į čia buvo atvežta 
apie 10,000 Sovietų Sąjungos karo be
laisvių, kurie laikyti itin baisiomis 
sąlygomis. Dėl fizinių bausmių, kan
kinimų, bado iki 1942 m. kovo išgy
veno vos tūkstantis belaisvių.

1942 m. sausį įvyko vadinamoji 
Wannsee konferencija, kurioje buvo 
priimtas šėtoniškas planas naikinti 
Europos žydus nacių okupuotose te
ritorijose. Lenkijoje prieš Antrąjį pa
saulinį karą gyveno apie 3,5 milijono 
žydų - daugiau jų tada buvo tik Jung
tinėse Amerikos Valstijose. Ausch
vvitz naciams tiko todėl, kad buvo 
įkurta patogioje geografinėje padėty
je, čia buvo nutiestas geras geležinke
lis. Auschvvitz I iš viso buvo nužudy
ta apie 70,000 žmonių, daugiausia - 
lenkų ir sovietų karo belaisvių. Už 
dviejų kilometrų nuo jo esančiame 
Auschvvitz n žuvo mažiausiai 960,000 
žydų, 75,000 lenkų, 19,000 čigonų, 
daug kitų įvairių tautybių žmonių.

Šiandien vaikštant po Auschvvitz 
I koncentracijos stovyklą negali su
prasti, kaip tokie dalykai galėjo atsi
tikti. Kai įeini pro garsiuosius var

tus, kurių viršuje vokiškai užrašyta 
„Darbas išlaisvina” (šis užrašas pik
tadarių buvo pavogtas ir supjausty
tas į tris dalis 2009 m. gruodį, penki 
nusikaltėliai surasti ir įkalinti nuo 
18 iki 30 mėnesių, o originalų užrašą 
pakeitė kopija), negali nesijaudinti, 
žinodamas, kas čia dėjosi prieš 70 
metų ir kokiu mirties fabriku buvo 
virtusi ši vieta. Šiurpas apima, ma
tant tūkstančius kilogramų žmonių 
plaukų (jų kalnas siekia apie 30 
metrų ilgį), dešimtis tūkstančių batų 
porų, vaikiškus rūbelius, kalnus aki
nių rėmelių ar dantų šepetėlių. Visi 
daiktai kalba patys už save, ir tūks
tančiai lankytojų, kasdien atvykstan
čių į šią vietą iš viso pasaulio, būna 
išties sukrėsti.

Priešais įėjimą į muziejų galima 
apžiūrėti stendus su nuotraukomis, 
kuriuose įamžinti įvairūs politikai, 
apsilankę čia ir atidavę pagarbą žu- 
vusiems. Nuotraukose - ir dabartinė 
JAV gynybos sekretorė Hillary Clin- 
ton, ir buvęs prezidentas George W. 
Bush su žmona, ir daugelis kitų šalių 
buvusių ir esamų vadovų. Didelis 
renginys čia įvyko 2005 m. sausio pa
baigoje, kai buvo minimos 60-osios 
koncentracijos kalinių išlaisvinimo 
metinės.

1945 m. sausio 27 d. sovietų Rau
donoji armija čia rado 7,500 kalinių, 
kurių naciai nespėjo sunaikinti ar iš
vežti į kitus lagerius. Čia buvo rasta 
apie 350,000 vienetų vyriškų ir apie 
840,000- moteriškų rūbų. Lankytojai 
gali pamatyti filmą, kuriame užfik
suotos išlaisvinimo akimirkos - vaiz
das, kaip atrodė kaliniai, ne vienam 
išspaudžia ašarą ir salę žmonės palie
ka sukrėsti ir tylėdami. Tą dieną čia 
buvo rasta 700 vaikų, iš jų 500 - iki 14 
metų amžiaus. 40 vaikų buvo gimę 
šioje stovykloje. Matyti jų veidus, jų 
sulysusius kūnelius išties nelengva 
ir sunku įsivaizduoti tą siaubą, kurį 
teko visiems tiems žmonėms patirti.

Tas siaubas lydi ir 11 bloke, kur 
buvo kankinimo kameros, o 1941 m. 
rugsėjį čia panaudotos dujos „Ciklo
nas B”, kurios tapo masinių žudymų 
įrankiu. 5-7 kilogramų šių dujų ga
lėjo nužudyti apie 1,500 žmonių. Čia 
galima apžiūrėti ir gerai išsilaikiusį 
krematoriumą, kur buvo deginami 
žmonės. Visai šalia - vieta, kur po ka
ro 1947 m. balandį buvo pakartas pir

masis stovyklos komendantas Rudolf 
Hoss.

Už dviejų kilometrų buvęs lenkų 
Brzezinka kaimas nacių buvo sunai
kintas, čia įkurtas dar vienas mirties 
fabrikas, žinomas Birkenau vardu. 
Būtent čia buvo sunaikinta apie mili
jonas žmonių, čia pilnu pajėgumu 
dirbo keturi krematoriumai, aplinki
niuose laukuose buvo pilami sude
gintų žmonių pelenai. Šis lageris 
užima didžiulį plotą, čia buvusiose 
dujų kamerose ir krematoriumuose 
per dieną buvo sunaikinama apie 
8,500 žmonių. Būdavo dienų, kai šis 
skaičius pasiekdavo ir 12,000. Lageris 
buvo nuolat plečiamas, ir daugiausia 
žmonių žuvo 1943-1944 metais. Nuo 
1944 m. balandžio iki liepos čia buvo 
nužudyta apie 475,000 Vengrijos žy
dų.

Daugybė žmonių Auschwitz mi
rė ne tik dujų kamerose, bet ir iš 
bado, neištvėrę kankinimų, taip pat 
tapę baisių medicininių bandymų 
aukomis. Apie tai taip pat pasakoja
ma muziejaus salėse - čia rodomos 
nuotraukos, kaip atrodė tų eksperi
mentų aukos, užkrėstos baisiomis 
mirtinomis ligomis ar sterilizuotos. 
Vienas iš baisiausių kankintojų, 
„Mirties angelu” vadintas daktaras 
Josef Mengele po karo sugebėjo iš
vengti teisingumo ir mirė nuo širdies 
smūgio Brazilijoje 1979 m.

1944 m. lapkričio pabaigoje na
ciai gavo įsakymą sunaikinti dujų 
kameras ir krematoriumus, neš so
vietinė armija jau buvo netoliese. 
Naikinant masinių žudynių įrody
mus, buvo susprogdinti krematoriu
mai - iki šių dienų beliko tik jų griu
vėsiai. Iš maždaug 300 medinių bara
kų, kur gyveno kaliniai, dabar 
rekonstruota panaudojant origina
lias medžiagas 19. Mūriniai barakai 
išsilaikė geriau. Išliko nepasikeitęs 
pagrindinis Birkenau lagerio pasta
tas su geležinkelio linija ir platfor
ma, kuria į čia veikusį mirties fabri
ką buvo vežami žmonės.

Dabar, vaikštant po šią didžiulę 
teritoriją, kur išlikę tik spygliuotų 
tvorų likučiai ir barakuose buvusių 
kaminų dalys, gali tik įsivaizduoti, 
kokį siaubą pergyveno daugiau kaip 
milijonas čia buvusių žmonių. 1947 
m. čia įkurtas muziejus, kurį iki šiol 
apžiūrėjo apie 30 mln. lankytojų. Pas-



Ur\.rx»_> 2012 SPALIO 9, ANTRADIENIS

na
ŠVENTADIENIS

27 eilinis sekmadienis

Priimkime vienas kitą
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JONAS DAUMANTAS 

MALEIŠKA
Su didžiausiu skausmu pranešame, kad 2012 m. spalio 4 d. pas 

Viešpatį iškeliavo mūsų brangus vyras, mylimas tėvelis ir mielas 
senelis Jonas Daumantas Maleiška.

Gimė 1931 m. Kaune, Lietuvoje. 1944 m. su mama pasitraukė į 
Vokietiją, o 1949 m. atvyko į JAV ir įsikūrė Čikagoje. Beveik 40 
metų dirbo komerciniu menininku „Chicago Tribūne” laikrašty
je. Visas jo gyvenimas buvo susijęs su fotografija, daile, muzika ir 
aviacija.

Nuliūdę liko: žmona Vida Deveikytė; sūnus Linas su žmona 
Rita; duktė dr. Dalia Jodwalienė su vyru Kęstučiu, anūkai Matas, 
Daina, Jonas ir Alana. Liūdi sesuo Aldona Ptak su šeima, pusse
serės dr. Austė Vygantienė, Indrė Tijūnėlienė ir dr. Vida Valad- 
kienė su šeimomis; pusbrolis kunigas Algirdas Paliokas, SJ Lie
tuvoje; svainės Ona Narbutienė ir Janina Miknaitienė su šeimo
mis; svainiai Mykolas Deveikis su žmona Zita ir Gediminas De
veikis su žmona Irma ir jų šeimos; liūdi daug giminių Lietuvoje.

A. a. Jonas buvo pašarvotas sekmadienį, spalio 7 d. nuo 3 v. p. 
p. iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, spalio 8 d. 9:30 vai. ryto iš Petkus 
Lemont laidojimo namų velionis buvo palydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. 
Po šv. Mišių a. a. Jonas buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Mišioms arba Ateitininkų 
namams.

Nuliūdusi šeima

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

Praeina pasaulis ir jo geismai, 
bet kas vykdo Dievo valią, 
tas išlieka per amžius.

1 Jn 2:17

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui

A f A
JONUI MALEIŠKAI

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų ilgametei 
Ateitininkų namų valdybos pirmininkei VIDAI, 
sūnui LINUI, dukrai DALIAI, jų šeimoms, giminėms 
ir artimiesiems.

Liūdime kartu.

Ateitininkų namų valdyba

idantas Rudolf
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taraisiais metais šią vietą, kuri yra 
įtraukta į UNESCO organizacijos 
pasaulio paveldo sąrašą, kasmet ap
lanko apie 1,3 milijono žmonių.

Šiuo metu Jungtinėse Amerikos 
Valstijose galima pamatyti parodą 
„Uždraustas menas”, kurioje - 20 me
no kurinių, nelegaliai sukurtų kon
centracijos stovykloje Auschwitz. Va
sarą ši paroda buvo atidaryta Michi- 
gan valstijos Orchard Lake miestely
je, netoli Detroit. Artimiausiu metu 
parodą galima bus pamatyti keliuose 
universitetuose - Wayne Statė Uni- 
versity, privačiame Northeastern 
University Boston mieste ir Univer- 
sity of California, Los Angeles.

Tūkstančiai lankytojų Kroku
voje apžiūri ir vietą, kur buvo įkur
tas žydų getas. Netoliese 2010 metais 
atidarytas muziejus toje vietoje, kur 
Antrojo pasaulinio karo metais veikė 

Oskar Schindler emalės gaminių fab
rikas. Jo savininkas - vokiečių fabri
kantas Schindler - čia įdarbino daug 
žydų, tokiu būdu juos išgelbėdamas 
nuo mirties. Šis fabrikas ir Schindler 
veikla buvo pavaizduota 1993 m. reži
sieriaus Steven Spielberg sukurtame 
filme „Schindler sąrašas”, kuris 
buvo apdovanotas septyniais „Oska
rais”. Filmas buvo filmuojamas Kro
kuvoje, ir dabar buvusio fabriko vie
toje įkurtame muziejuje galima pa
matyti nemažai jo kūrimo dokumen
tų.

Buvusio fabriko vietoje įkurtas 
muziejus pasakoja apie jo veiklą, dar
buotojus, pateikia ir žydų gyvenimo 
akimirkas nacių okupuotoje Kroku
voje. Panaudojant modernias techno
logijas, vaizdo ir garso įrangą galima 
pasijusti tarsi vaikščiotum po to 
meto Krokuvos gatves iki užeinant

RYTIS GURKŠNYS, SJ

Štai kodėl vyras paliks savo tėvą 
ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du 
taps vienu kūnu. /Mk 10,7/

Pakalbėkime šiandien apie san
tuokos vienybę. Kai kurie sutuokti
niai nuolat pykstasi, ginčijasi tarpu
savyje. Savo kalboje ar elgsenoje 
stengiasi parodyti savo nepasitenki
nimą ir priešiškumą kitam. Jie kuria 
planus, kad įrodytų savo teisumą, 
ištisus mėnesius kasdien jie apie tai 
mąsto. Tokiai santuokinei kovai iš
eikvoja daug laiko, jėgų. Tačiau jie 
net nesusimąsto, kad tokia kova vi
siškai nevertinga, neprasminga ir 
nenaudinga. Ji neneša jokių gerų re
zultatų. Žmogus nepastebi, kad tokia 
kova nieko gero nei jam, nei šeimai 
neduoda.

Kai sutuoktiniai kovoja tarpusa
vyje susirūpinę savęs gynimu, savo 
teisumo įrodinėjimu, kito taisymu, 
jie iššvaisto savo energiją. Kai 
iššvaisto jėgas ginčydamiesi, keršy
dami, teisindamiesi, taisydami kitus, 
nebelieka jų tiems darbams, kuriems 
jie pašaukti į šį pasaulį. Tada suma; 
žėja jų entuziazmas, nusilpsta svei
kata. Lieka mažiau laiko toms ko
voms, kurios tikrai yra šeimai svar
bios. Jie nebeturi laiko ir jėgų kovoti 
dėl savo tikrųjų siekių, esminių tiks
lų, svarbiausių svajonių gyvenime. 
Nebegali kovoti tų kovų, kurios jiems 
žada vertingus, svarbius prasmingus 
laimėjimus. Prisiminkime, kad kiek
vienas karys pasirenka tik tas kovas 
ir drąsiai kovoja tada, kai žino, kad jo 
laukia lobis ar apdovanojimas.

(...)
Pastebėjau, kad visada daug 

lengviau pradėti bet kokią kovą, gin
čus, kivirčus ar peštynes, negu jas 
užbaigti, kai jos jau pradėtos. Kartais 
labai sunku jas užbaigti. Jaučiame, 
kad turime baigti, kad jau taip reikia 
ramybės, bet negalime ar nežinome, 
kaip tai padaryti. Visada daug geriau 
jų nepradėti. Šventasis Raštas sako: 
„Garbinga žmogui vengti ginčų, o 
kiekvienas kvailys leidžiasi į kivir
čus /Pat 20, 3/.” Turime mokytis 
vengti nereikšmingų ir nebūtinų gin
čų ir kivirčų.

Žinome, kaip svarbu šeimoje su
kurti ramybę. Norime, kad vyras ir 
žmona palaikytų harmoningus san
tykius. Jie daug stipresni fiziškai ir 
dvasiškai tik tada, kai palaikoma 
santuokos vienybė. Vaikai taip pat 
mato jų elgseną. Jie mokosi ir elgsis 
su savo sutuoktiniu panašiai, kaip ir 
jų tėvai. Gal jie vėliau ir sąmoningai 
apsispręs nekartoti tėvų klaidų, bet 

naciams ir jau tada, kai jomis kauk
šėjo hitlerininkų auliniai batai. Čia 
atkurtas Schindler darbo kabinetas 
su originalia įranga bei buvusių 
emalės gaminių pavyzdžiais.

Senasis Krokuvos Kazimierz 
kvartalas, kuriame šimtmečius gy
veno žydai, šiandien gausiai lanko
mas turistų, čia yra išlikusios kelios 
sinagogos, taip pat XVI a. senosios 
žydų kapinės. Metai bėga, auga nau
jos kartos, bet baisioji praeitis nie
kur nedingsta. Tai praeitis, kurios 
užmiršti neįmanoma. 

jų pasąmonėję išliks galingos jėgos, 
kurios kartos iš tėvų išmoktas mąs
tysenos ir elgsenos normas.

Todėl labai svarbu nepradėti peš
tis dėl smulkmenų. Visada prisimin
kite, kodėl jūs įsimylėjote tą žmogų. 
Kreipkite savo dėmesį į jo ar jos gerą
sias savybes, dorybes, stipriąsias 
puses, talentus, sugebėjimus. Pa
stebėkite kuo daugiau to, kas jums 
patinka kitame, ką vertinate, už ką 
norėtumėte padėkoti. Tyrimai rodo, 
kad skyrybos vyksta todėl, kad su
tuoktinis nebepastebi 80 proc. jo 
gerųjų savybių, visą savo dėmesį 
skirdamas 20 proc. silpnybių. Tą 20 
proc. jis atranda kitame žmoguje už 
santuokos ribų. Jis palieka savo su
tuoktinį dėl to 20 proc., kurio jam 
trūksta. Antroji santuoka paprastai 
būa dar trapesnė, nes netrukus tame 
20 proc. jis atranda 20 proc. naujų trū
kumų ir į juos susikoncentruoja.

Ką daryti? Kuo greičiau baikite 
save apgaudinėti, manydami, kad 
kitas žmogus gali būti tobulas. Kuo 
dažniau prisiminkite, kad nei vienas 
žmogus neduos 100 proc. to, ko jums 
reikia. Kuo greičiau baikite kovą, 
siekdami sutuoktinį patobulinti. Kuo 
greičiau atsikratykite minties, kad 
kitas žmogus privalo duoti visa tai, 
ko jums reikia. Žinokite, kad žolė už 
kaimyno tvoros visada atrodo gražes
nė, negu jūsų kieme. Tačiau ir jo žolę 
reikia nuolat prižiūrėti ir auginti.

Kai kurie iš mūsų turime atsi
kratyti nereikalingų kovų, įtampų, 
nesutarimų savo šeimose, komando
se ir organizacijose. Jei taip gyvensi
me, netrukus pamatysime kaip tokia 
mūsų mąstysena ir elgsena veda mus 
link geranoriškų, tarnaujančių žmo
nių, naujų laimėjimų, netikėto pa
aukštinimo, naujų galimybių, pras
mingų projektų ir įspūdingų idėjų. 
Turime pasitikėti, kad Visagalis Die
vas nuostabiai tvarko mūsų santy
kius, kai mes leidžiame jam tai dary
ti. Jis siunčia mums tuos žmones, ku
rie vertina mano veiklą, kuriems rei
kia mano patarnavimo, kurie mus 
priima tokius, kokie esame sukurti. 
Klauskime: „Ar tai kova, kurią turiu 
kovoti? Ar tai tik kliūtis, kuri mane 
išblaško?” Jei visas jėgas skirsime 
tikrosioms kovoms, pamatysime, 
kaip Dievas darys nuostabius daly
kus. Tada nugalėsime savo priešus ir 
kliūtis. Tada greičiau ir lengviau pa
sieksime savo tikslus, užbaigsime di
dingus projektus, pritrauksime mums 
reikiamų žmonių ir kiekvienas mūsų 
troškimas taps tikrove.

Sutrumpinta

Bernardinai.lt

Birkenau stovykla.

http://www.petkusfuneralhomes.com
Bernardinai.lt
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ČIKAGOJE
IR 

APYLINKĖSE

■ Lietuvių farmacininkų Amerikoje 
asociacija (LAPAS) šiais metais švenčia 
20 metų įkūrimo sukaktį. Šią sukaktį 

paminėti spalio mėn. 14 d. „Holliday 
Inn Willowbrook” (7800 Kingery 
Highway (Rte 83), Willowbrook, IL) yra 
ruošiamas minėjimas ir pietūs. Pradžia 
- 12:30 vai. p. p. Maloniai kviečiame 
farmacininkus ir jų artimuosius dalyvau
ti šventėje. Dėl informacijos ir stalų 
užsakymo skambinkite Irenai tel. 708- 
403-0690.

■ Šv. Mišios už LAPAS narius, gyvus ir 

mirusius, bus atnašaujamos sekmadie
nį, spalio 14 d., 9 vai. r. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

■ Lietuvos Dukterų draugijos rengiami 
iškilmingi „Rudens pietūs" įvyks spalio 
21 d., sekmadienį, 12:30 vai. p. p. Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemont, IL. Pietų metu bus pagerbta 
viena iš pirmųjų draugijos narių, garbin
go amžiaus sulaukusi iškili visuomeni
ninke, žurnalistė, filantrope Stasė Semė
nienė. Turbūt nerasime mūsų visuome
nėje asmens, kuris jos nepažintų, tad ti
kimės, kad daug mūsų visuomenės na
rių atvyks j St. Semėnienei skirtą pager
bimą. Kartu pasivaišinsime skaniais pie
tumis, pasidalinsime mintimis apie St.

Semėnienę, pasiklausysime puikios 
programos, kurią atliks operinio balso 
solistė Vilma Skučienė. Šių pietų metu 

bus puiki proga susipažinti su LR nauju 
gen. konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu 

ir jo šeima. Išbandysite laimę vertingoje 
loterijoje. Kviečiame visuomenę kuo 
gausiau dalyvauti neeiliniuose pietuose. 
Vietas prašome užsisakyti iš anksto pas 
Aldoną Rukuižienę (tel. 708-499- 
4845) arba Mildą Jakštienę (tel. 708- 
246-9472).

■ Pal. Jurgio Matulaičio metų renginių 
komiteto posėdis įvyks penktadienį, 
spalio 12 d., 4 vai. p. p. Švč. Mergelės 

Marijos Gimimo parapijos konferencijos 
kambaryje (6820 S. Washtenaw Avė., 
Chicago, IL). Bus aptarti reikalai, susiję 
su Matulaičio metų uždarymu, Ma
tulaičio fondo vajumi bei stipendijomis 
studentams.

Šių metų rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje 

Marijus Gudynas aplankė seniausio Amerikos lietuvių laikraščio „Draugas” redakci
ją, susipažino su vyriausiąja redaktore dr. Dalia Cidzikaite ir kitais kolektyvo nariais, 
apžiūrėjo senąją spaustuvę, sužinojo apie „Draugo" istoriją, dabartines laikraščio 
gyvavimo aktualijas. Kartu su konsulu 
redakcijoje lankėsi ir buvęs Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas Čikagoje 

Vaclovas Kleiza su žmona Asta, LR gar
bės konsulas Palm Beach, FL Stanley 
Balzekas jaunesnysis, buvusi garbės 
vicekonsule Čikagoje Maria Krauchunie- 

nė bei konsulato darbuotoja Agnė Ver- 
telkaitė.

Vėliau Gudynas lankėsi Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, kur jo įkūrėjas 
LR garbės konsulas S. Balzekas pristatė 
nuolatines ir kilnojamas parodas, apro
dė biblioteką, archyvus, galeriją, pasa
kojo apie muziejaus jkūrimo istoriją, įgy
vendintas bei dar planuojamas parodas, 
kitus renginius. Apsilankymo metu kal
bėta apie galimybes tęsti konsulato 
Čikagoje ir Balzeko muziejaus bendra

darbiavimą, susitarta keistis informacija 
bei idėjomis naujiems projektams.

„Draugo" ir 
LR gen. konsulato Čikagoje info

Gen. konsulas Čikagoje M. Gudynas ir S. 
Balzekas jaunesnysis - Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje.

Agnės Vertelkaitės nuotr.

Iš kairės: A. Vertelkaitė, M. Gudynas, D. Cidzikaite, A. Kleiza, S. Bal“įasįJJj 

nienė ir V. Kleiza laikraščio „Draugas" redakcijoje.

Maloniai kviečiame
lietuviškų organizacijų, JAV LB apylinkių, labdaros organizacijų, lituanistinių 

mokyklų atstovus ir mūsų skaitytojus dalyvauti iškilminguose

laikraščio „Draugas” pietuose, 
kurie vyks spalio 28 dieną, sekmadienį, 

Willowbrook Ballroom
(8900 S. Archer Avė., Willow Springs, IL 60480) 

Pradžia - 1 vai. p. p.
Meninę programą atliks jaunoji dainininkė Agnė Giedraitytė

Daugiau informacijos tel.: 773-585-9500 arba ei. paštu: administracija@draugas.org

Angelė Kavakienė, „Food Depot International" prezidentė, „Draugui" atsiuntė 100 dol. 
auką. Ji taip pat dalyvaus iškilminguose "Draugo" pietuose š. m. spalio 28 d., sekmadienį, 
„Willowbrook pokylių" salėje. „Draugo" administracija nuoširdžiai dėkoja už dosnią 
auką.

Organizacija „Vaikų vartai į mokslą" per Ramunę Kubiliūtę „Draugo" pietums užsisakė 
visą stalą (10 asmenų). „Draugo" administracija nuoširdžiai dėkoja už paramą ir 
linki organizacijai sėkmės tolimesnėje veikloje.

Lietuvių Moterų Federacija
Greenvvich, Connecticut Skyrius

Maloniai kviečiame dalyvauti fortepijono muzikos koncerte, 
kurio metu bus renkamos lėšos Lietuvos kūdikių namams paremti

Koncertas rengiamas mūsų buvusios prezidentės Gražinos „Ginos"Tucci garbei

Koncertuos tarptautinio pripažinimo sulaukusios Lietuvoje gimusios pianistės

Goldą Vainberg-Tatz
ir

Agnė Radzevičiūtė
Bus skambinamos solinės partijos bei duetai

Koncertas įvyks sekmadienį, 2012 m. spalio mėn. 14 d. 4 vai. po pietų

Round Hill Community Church
395 Round Hill Road, Greenwich, Connecticut

Bilieto kainos* Bičiuliams $50

Rezervuotos vietos

Sponsoriams $100 Nuolatiniams rėmėjams $175 Globėjams $250 

Apie savo dalyvavimą prašom pranešti iki š. m. spalio 10 d. Laimai 
Filipauskaitei 203-451-6466

Po koncerto pasivaišinsime užkandžiais bei ragausime vyno

Dėkojame už Jūsų dosnią paramą. Lietuvių Moterų Federadja, nepelno siekianti organizacija (501 (c)3, 
įsteigta ir užregistruota Connecticut'o valstijoje, jau daugiau kaip dešimtmetį remia kultūrinio 

vystymosi bei auklėjimo programas keliuose Lietuvos kūdikių namuose
'Aukas bus galima nurašyti nuo mokesčių

Tarybos narės

Ramutė Žukas - Prezidentė, Giedrė Stankūnas - Viceprezidentė
Laima Filipauskaitė- Iždininkė, Arijana Samsonienė - Sekretorė 

sk:047927

URM KVIEČIA UŽSIENIEČIUS DALYVAUTI VIKTORINOJE APIE LIETUVĄ

Užsienio reikalų ministerija (URM) kviečia užsienio šalių piliečius, besidominčius 

Lietuvos istorija, kultūra ir politika, patikrinti savo žinias viktorinoje ir laimėti 

kelionę į Lietuvą. Viktorina iki lapkričio 12 dienos vyks tinklalapyje 

http://quiz.mfa.lt.

Vienas iš teisingai į visus klausimus atsakiusių viktorinos dalyvių burtų keliu lai

mės 5 dienų pažintinę kelionę į Lietuvą dviem asmenims, kuri įvyks gruodžio 

viduryje. Viešėdamas Lietuvoje laimėtojas aplankys šalies sostinę Vilnių, senąsias 

Lietuvos sostines Trakus ir Kernavę, Lietuvos pajūrį ir Kuršių neriją. Dar 10 viktori
nos dalyvių, kurie teisingai atsakys į visus klausimus, bus apdovanoti smulkes

niais Užsienio reikalų ministerijos įsteigtais prizais.

Pagrindinio apdovanojimo laimėtojas bus paskelbtas lapkričio 16 d. tinklalapyje 

http://quiz.mfa.lt. Su laimėtoju bus susisiekta asmeniškai.

2010 m. URM surengtoje viktorinoje „Tikime laisve" dalyvavo daugiau kaip 9,000 
žmonių iš 89 valstybių. Pagrindinį apdovanojimą - kelionę į Lietuvą - laimėjo 
Bulgarijos pilietė. URM info

Jei kas nors iš skaitytojų turi istoriko Gary Hartman knygą „The Immigrant as Diplomat: 
Ethnicity, Nationalism, and the Shaping of Foreign Policy in the Lithuanian-American 
Community, 1870-1922" (Čikaga, 2002) ir gali ją padovanoti vienam „Draugo"bendradar
biui, būsime be galo dėkingi. Knygą siųskite redakcijos adresu: Draugas/redakcijos 
dėmesiui, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 6062

mailto:administracija@draugas.org
http://quiz.mfa.lt
http://quiz.mfa.lt

