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•Lietuvių telkiniuose. Nepri-
klausomybės minėjimas su
koncertu San Francisco.
Priešvelykinis renginys
Detroit (p. 2)
•IAE — tęsiama stebuklų poli-
tika (p. 3)
•Nepriklausomybės šventė In-
dianapolyje ir Baltimorėje (p.
4)
•Doleris (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, komen-
tarai (p. 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p. 8)
•California lietuvių istorija
(3) (p. 9)
•Šv. Velykų stalui (p. 11)

Nacius ir komunistus reikia vertinti vienodai

Pareikõtas nepasitikèjimas premjeru Gediminu Kirkilu

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) – Lie-
tuvių sportininkai vasarą Beijing
vyksiančių olimpinių žaidynių boiko-
tuoti neketina, teigia Lietuvos tauti-
nio olimpinio komiteto (LTOK) pre-
zidentas Artūras Poviliūnas.

,,Mes tokių galimybių nesvars-
tome, nors įvykius sekame. Manome,
kad dalyvavimas viso pasaulio spor-
tininkų forumo olimpinėse žaidynėse
kaip tik įneštų daugiau demokratijos
galimybių Kinijoje. Žaidynėse daly-
vauja ne tik 10 tūkst. atletų, bet ir
daugybė juos lydinčių asmenų, tūks-
tančiai turistų atvyksta iš viso pa-
saulio. Tai žymiai didesnė paspirtis
vystant demokratiją ne tik tarp val-
džios atstovų, bet ir vietinių gyvento-
jų”, – teigė A. Poviliūnas.

Anksčiau kai kurios tarptautinės
žmogaus teisių gynimo organizacijos
ir visuomeniniai veikėjai paragino
boikotuoti olimpines žaidynes, pro-
testuojant prieš Kinijos veiksmus Ti-
bete. Tokius raginimus išreiškė ir kai
kurie Lietuvos parlamentarai.

Nukelta į 6 psl.

Tibeto laisvès siekî
palaiko ir Lietuva

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) – Vil-
niuje visą šią darbo savaitę tęsis pike-
tai ,,Už Tibeto laisvę”, kuriuose, kaip
skelbia akcijos organizatoriai, bus
protestuojama prieš žmogaus teisių
pažeidinėjimus Tibete ir žiaurų susi-

dorojimą su tibetiečiais.
Penktadienį viename iš sostinės

muzikos klubų vyks koncertas ,,Lais-
vę Tibetui”. Pirmasis piketas prie Ki-
nijos ambasados Vilniuje dėl pasta-
rųjų dienų įvykių Tibete surengtas
pirmadienį. Jame dalyvavo maždaug
50 piketuotojų, tarp kurių buvo ži-
nomų menininkų, muzikantų, taip
pat du Seimo nariai – Emanuelis Zin-
geris ir Audronius Ažubalis.

Šie parlamentarai kartu su dar
dviem kolegomis pirmadienį paskelbė
pareiškimą, kuriame teigė, jog Kini-
jos veiksmai Tibete pažeidžia savi-
raiškos ir žodžio teises bei paragino
kinų valdžią nutraukti smurtą Tibe-
te.

Lietuva prisijungė prie bendro
Europos Sąjungos pareiškimo, ku-
riuo reiškiamas susirūpinimas dėl
neramumų Tibete bei pasisakoma už
taikų Kinijos valdžios ir Dalai Lamos
bei jo atstovų santykių sureguliavi-
mą.

Lietuvos ir Čekijos premjerai G. Kirkilas ir M. Topolanek (k.). EPA–ELTA nuotr.

Vilnius, kovo 19 d. (Alfa.lt) –
Premjeru Gediminu Kirkilu nepasi-
tikinti opozicija įteikė interpeliaciją
su 58 parlamentarų parašais Seimo
pirmininkui Viktorui Muntianui.
„Skaitiklis įjungtas”, – apie pradėtą
procedūrą sakė „Tvarkos ir teisingu-
mo” frakcijos seniūnas Valentinas
Mazuronis.

Ši ir dar trys opozicinės frakcijos
– Tėvynės sąjungos, Darbo partijos
bei Liberalų sąjūdžio – paruošė 19
klausimų premjerui. Daugumą jų su-
daro klausimai apie Lietuvos energe-
tiką: Atominės elektrinės įstatymo
rengimą, derybas su „NDX energija”,
„Leo LT” kūrimą, būsimas Atominės
elektrinės statybas bei elektros kai-

nas. Taip pat yra klausimas dėl so-
cialinės atskirties mažinimo, infliaci-
jos kontrolės, mokytojų problemų,
ryžto trūkumo kovojant su narkotikų
plitimu.

G. Kirkilas gavęs interpeliaciją
turi raštu atsakyti ne vėliau kaip per
dvi savaites. Interpeliacija premjerui
G. Kirkilui grasinta ne kartą, bet iki

Lietuviai dalyvaus
Beijing olimpinèse
žaidynèse

šiol nė karto ji neparengta.
Pats G. Kirkilas anksčiau yra sa-

kęs, kad „tvarkiečiai” jam interpe-
liaciją teikia iš pykčio dėl Vyriausy-
bės delsiamos skirti paramos nacio-
nalinio stadiono statyboms. Ši proce-
dūra jau buvo pradėta penkiems ke-
turioliktosios Vyriausybės nariams.

Praha/Vilnius, kovo 19 d. (EL-
TA/Balsas.lt) – Čekijoje besilankantis
premjeras Gediminas Kirkilas pa-
reiškė, kad komunistų ir nacių nusi-
kaltimai turi būti įvertinti vienodai.
Tai G. Kirkilas pareiškė susitikime
su čekų Senato pirmininku Premysl
Sobotka.

Iki šiol Europa ir pasaulis naciz-
mą yra pripažinę nusikalstamu, na-
cistinių partijų veikla uždrausta, ta-
čiau komunizmo žala įvertinta nėra.
Pasak P. Sobotka, Vidurio Europa ži-
no totalitarizmo paliktas žaizdas, bet
Vakarų Europos politikai tai suvokia
dar nepakankamai gerai. Jis paragi-
no telkti jėgas tinkamam totalitari-
nių režimų įvertinimui.

Šiemet sausį Lietuvos parlamen-
taras Emanuelis Zingeris pranešė,
jog ES teisingumo, laisvių ir saugu-
mo komisaras Franco Frattini paža-
dėjo surengti oficialius aukšto lygio
debatus apie žemyno valstybių prara-
dimus tiek dėl nacizmo, tiek dėl ko-
munizmo.

Esą čia šalys galėtų pateikti
duomenis, kur aiškiai nurodytų dėl
šių režimų patirtus nuostolius. Lie-
tuva siekia, kad nusikaltimų įvertini-

mas šiame renginyje būtų oficialus ir
atspindėtų valstybių požiūrį.

Prahoje Lietuvos ministras pir-
mininkas Gediminas Kirkilas taip
pat susitiko su Čekijos energetikos
įmonės CEZ vadovais – generaliniu
direktoriumi Martin Roman ir direk-
toriumi plėtrai Vladimir Schmalz.

CEZ atstovai domėjosi naujos
atominė elektrinės projektu Lietu-
voje, kitų energetikos objektų pert-

varkymo klausimais, informavo apie
CEZ bendrovės veiklos principus ir
rezultatus, įmonės valdymo proce-
dūras.

Premjeras pabrėžė, kad CEZ
veiklos rezultatai ir struktūros mo-
delis buvo vienas iš pagrindinių pa-
vyzdžių priimant sprendimus dėl Lie-
tuvos nacionalinio investuotojo bend-
rovės ,,Leo LT” sudarymo. G. Kirkilo
įsitikinimu, Nukelta į 6 psl.
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,,DRAUGAS” — vienintelis lietuviõkas dienraõtis uñ Lietuvos ribû.
Vienintelis lietuviõkas laikraõtis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuviû visuomenê.

www.draugas.org

LIETUVIÛ TELKINIAI
SAN FRANCISCO, CA

DETROIT, MI

Nepriklausomybės
minėjimas su koncertu
DONATAS JANUTA

Gražų saulėtą sekmadienį į šių
metų San Francisco apylinkės JAV
Lietuvių Bendruomenės Nepriklau-
somybės minėjimą susirinko daugiau
nei 120 žmonių. Šį kartą mūsų, ,,ant-
ros bangos” dypukų buvo dar apie 20.
Sakau dar, nes kas metai mūsų mažė-
ja. Tačiau vis daugiau dalyvaujant
,,trečiabangiams”, ir šiek tiek JAV gi-
musiems, mūsų maža lietuvių koloni-
ja pamažu didėja. Po Mišių Šv. Mari-
jos Magdalenos bažnyčioje Berkeley
miestelyje minėjimas pradėtas tos pa-
rapijos salėje su Lietuvos ir Amerikos
himnais, kuriuos sugiedojo solistė In-
drė Viskontaitė.

JAV LB Tarybos pirmininkė
Danguolė Navickienė, atvykusi iš Los
Angeles, įdomiai papasakojo apie
dabartinę JAV LB veiklą ir pabrėžė,
kad JAV Lietuvių Bendruomenė, kuri
yra organizacija, priima nariais ir lei-
džia kandidatuoti į valdybas visus
išeivijos lietuvius – nesvarbu jų tiky-
ba ar politika – ir atvykusius, ir čia
gimusius (ir ne tik ,,jidiš”, bet ir
,,tango” bei ,,polka” šokėjus ir nešo-
kėjus).

Taip pat Navickienė trumpai api-
bendrino kai kuriuos įvykius, kurie
praėjusiais mėnesiais sukėlė šiek tiek
šurmulio tarp JAV lietuvių. Pami-
nėjo ,,Vakarų” korespondentės įžūlų
straipsnį, kuriame lietuvių išeivija
buvo pavadinta ,,šinšilomis” ir ,,pil-
važmogiais”. Paminėjo Los Angeles
LB skyriaus pirmininko triukšmingą
atsistatydinimą dėl kažkokių ligi šiol
neregėtų ir negirdėtų ,,jidiš šokėjų”.
Ji pastebėjo, kad, įvertindami tokius
neteisingus priekaištus JAV lietuvių
veiklai, kai kurie mūsų koresponden-
tai nesusigaudo ir klaidingai teigia,
kad čia tik skirtumai tarp jaunos ir
senos kartų, ir teisingai neįžvelgia,
kad tai tik ambicingų žmonių neaiš-

kios ir kenksmingos asmeninės pro-
gramos. (Vienas suvalkietis vėliau
pareiškė, kad galbūt tikrai čia buvo,
gal ir ne tarp jaunos ir senos, bet vis
tiek atskirų kartų skirtumas: ,,Rei-
kia užjausti tuos vargšus, kurie pri-
klauso durnių kartai – vieni tos kar-
tos įvairias durnystes vykdo, o kiti
įvairiais išvedžiojimais paskui jas
teisina. Bet ką padarysi, čia tiktai
kartų skirtumas.”)

Puikią meninę programą atliko
sopranas Indrė Viskontaitė, pianistė
Julija Nikonovaitė, pianistė ir vie-
tinė tautinių šokių grupė ,,Tiltas”.
Solistė Viskontaitė, gimusi ir augusi
Toronte, studijavusi Royal Conserva-
tory of Music in Canada, dabar studi-
juoja San Francisco Conservatory of
Music. Aukšta, graži, jauna lietu-
vaitė, gražiai lietuviškai kalbanti,
padainavo tikrai žavingu balsu ke-
turias Richard Strauss dainas. Už-

(Iš kairės: Marytė Currier, Danutė Janutienė, Kristina Jonušaitė-Mattienė,
Danguolė Varnienė, Dalia Grybinas-Lee ir Danguolė Navickienė.

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

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

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

baigdama savo rečitalį Vlado Jaku-
bėno daina ,,Gėlės iš šieno”, ji pa-
sirodė ne tik kaip puiki solistė, bet ir
talentinga aktorė. Daug kas iš žiūro-
vų norėjo išgirsti daugiau.

Julija Nikonovaitė, iš Vilniaus,
irgi studijuojanti San Francisco Con-
servatory of Music, akompanavo Vis-
kontaitei. Ji taip pat pasirodė mums
su solo pianinui Robert Schumann
,,Fantasie in C-major”. Nikonovaitės
pirštai lakstė pianino klaviatūra, o
muzika užpildė visą salę. Proga
pasiklausyti šių dviejų, nuostabiai
talentingų lietuvaičių buvo mums
tikra prabanga, tokia, kurią pajusti
pasitaiko tik su brangiausiais bilie-
tais operos ar simfonijos salėje.

Trečią meninės programos dalį
atliko naujai susibūrusios San Fran-
cisco tautinių šokių grupė ,,Tiltas”,
vadovaujama Kristinos Jonušaitės-
Mattienės ir Linos Šeštokaitės, kuri
sušoko tris šokius: ,,Rugučiai”, ,,Dek
Ugnie” ir ,,Kalvelis”. Danguolė Var-
nienė, ilgametė Los Angeles tautinių
šokių vadovė ir šių metų ruošiamos
Tautinių šokių šventės meno vadovė,
atvykusi į šį minėjimą iš Los Angeles,
labai teigiamai įvertino šokėjus ir
ragino visus atvykti liepos 6 d. į Šo-
kių šventę, kurioje jau užsiregistra-
vo 1,000 dalyvių.

Publika plojo ir dėkojo valdybai,
surengusiai šį ypatingai sėkmingą
Nepriklausomybės minėjimą. Viskas
buvo įdomiai ir įsidėmėtinai pristaty-
ta. Pabaigoje skanūs valgiai, darbš-
čių šeimininkių gabiai paruošti, su-
teikė progą visiems pabendrauti ir
toliau pasidžiaugti šiuo subuvimu.

Apylinkės LB skyrius kas metai
ruošia keturis pagrindinius rengi-
nius: Nepriklausomybės šventę, Ru-
dens balius, bendras Kūčias, Pabal-
tiečių vasaros gegužinę. Taip pat,
esant progai, ruošia arba remia kitus
subuvimus, pvz., prezidento Adam-
kaus priėmimą, ,,Žalgirio” ir ,,War-
riors” krepšinio rungtynes, meni-
ninkų parodą. Dabartinė valdyba:
Dalia Grybinas Lee, Marytė Currier,
Algis Ratnikas ir Vytas Valenskas –
sutiko pasilikti valdyboje trečius
metus ir priėmė dvi naujas valdybos
nares: Diana Plačiakienę ir Kristiną
Jonušaitę-Mattienę.

Iš kairės: Indrė Viskontaitė ir Julija Nikonovaitė po koncerto buvo pasvei-
kintos jaunų žiūrovių. Marytės Currier nuotraukos

Šv. Antano parapijos moterys
vadovaujamos Onos Šadeikienės,
kovo 16 d., Verbų sekmadienį suruo-
šė pyragų, tortų, pyragaičių, gry-
bukų, skruzdėlyno ir namuose ga-
mintų sūrių išpardavimą. Stalai gra-
žiai papuošti su pavasario žydinčiais
kačiukais, gvazdikais ir žalumynais.
Puošė ir tautiniais rūbais papuoštos
lėlytės, spalvingi margučiai, viščiu-
kai ir zuikučiai. Renginys buvo labai
sėkmingas ir pelningas, parapijai
buvo suaukota daugiau nei 300 dol.
Turėjome 20 pyragų, tortų ir pyra-
gaičių ir net 15 sūrių. Lankytojai pa-
sinaudojo šia proga nusipirkti ska-
nių ir įvairių kepsnių bei sūrių. Vis-
kas buvo išparduota per pora va-
landų!

Atsilankiusieji svečiai ir parapi-
jiečiai smagiai praleido sekmadienio
popietę, džiaugėsi savo pirkiniais.
Dėkojame visiems už gausų dalyva-
vimą, pinigines aukas, pyragus, tor-
tus, sūrius ir nuolatinę paramą Šv.
Antano parapijai!

Regina Juškaitė-Švobienė

Sėkmingas
priešvelykinis

renginys
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Jau teko didžiuotis ištvermingais Lietuvių Fondo (LF) tarybos na-
riais (,,Draugas”, 2007.09.20), o artėjančio suvažiavimo proga ska-
tinti LF tarybos įvairovę (,,Draugas”, 2008.02.20). Antrajame

straipsnyje LF pavadinau JAV lietuviškos veiklos puoselėjimo ir energijos
degaline. Po to vienas skaitytojas atsiliepė pastebėdamas, kad tos energi-
jos sukaupimo, tų degalų kaina vis kyla, kai tuo pat metu skirstomų gėry-
bių vertė palaipsniui mažėja. Kalbant apie pinigus draugų retai įsigyjama,
bet kalbėti reikia. Tą daryti reikia apgalvotai, ramiai ir santūriai. Pradžiai
gal užtektų tik klausimus klausti ir laukti atsakymų į juos.

Nenuostabu, kad pasaulyje yra prigijęs teiginys, jog pinigai yra viso-
kio blogio šaltinis. Nežinau, ar su tuo reiktų sutikti, nes pinigai gali ir
daug gera padaryti. Rūpestis dėl pinigų matyti ir Lietuvoje. Neseniai kitas
,,Draugo” skaitytojas teigė, kad nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios
yra nesutvarkyta apyskaitos ir mokesčių sistema Lietuvoje. Jis kvietė
stiprias organizacijas, tokias kaip PLB, JAV LB, bendrą JAV LB ir Seimo
komisiją pareikšti savo nuomonę ir padėti Lietuvai. Vienas būdas padėti
yra papasakoti, kaip mes užsienyje kasmet deklaruojame pajamas ir išlai-
das. Skaidrumas ir atvirumas vis dažniau ir dažniau yra skatinimas visur.
Gerai! Pradėkime nuo mums svarbių ir gerai pažįstamų organizacijų išei-
vijoje. Konkrečiai, galvoje turiu Lietuvių Fondą. Pelno nesiekiančių orga-
nizacijų ataskaitas, pateiktas IRS 990 formate, galima rasti internete
http://www.guidestar.org . Pats LF su visuomene mielai dalinasi savo paja-
mų ir išlaidų apyskaitomis. Iš tikrųjų, ten atvirumo ir skaidrumo yra aps-
čiai, tačiau pateikiamos apyskaitos kelia nerimą.

Iš įvairių LF oficialių šaltinių sutelkta informacija duoda progą be di-
delių sunkumų iš arčiau pažiūrėti į LF paskutinių penkerių – 2003-2007
metų išdalintas sumas ir išlaidas. Per tą laiką išdalinta 3,384,500 dol., o
išlaidų turėta 1,320,518 dol. Kitaip tariant, vidutiniškai kasmet 28 proc.
išleidžiama raštinės ir investavimo reikalams, o likusioji suma tenka lie-
tuvybės rėmimui bei stipendijoms. Šis išlaidų ir paskirstytos paramos san-
tykis gal neatrodo skandalingas, tačiau didelį nerimą kelia paskutiniųjų 5
metų išlaidų ir išdalintos paramos besikeičiąs santykis. 2003 metais tas
santykis buvo 21:79 (217,204 dol. : 833,608 dol.); 2004 m. – 23 : 77
(255,529 dol. : 871,922 dol.); 2005 m. – 31 : 69 (271,671 : 609,410 dol.);
2006 m. – 35 : 65 (278,265 dol. : 508,595 dol.). Po to 2007 m. santykis pasi-
liko toks, koks jis buvo prieš metus – 35 : 65 (297,849 dol. : 560,965 dol.).
Lyg ir atrodė, kad išlaidos nusistovi, tačiau ateityje bus dar blogiau – 2008
m. sąmatoje išlaidoms numatoma 39 proc. (389,100 dol.), o išdalinimui li-
kusieji 61 proc. (600,000 dol.). Net ir eiliniam stebėtojui čia kažkas nege-
rai atrodo. Vaizduotėje matosi į pakalnę beriedanti sniego gniūžtė, vis au-
ganti ir didėjanti. Kitas įvaizdis – į pakalnę važiuojantis, visokiomis gėry-
bėmis prikrautas sunkvežimis. Sunkvežimio greitis didėja, bet vairuotojas
dar nežino, kad sunkvežimio stabdžiai nebeveikia. Jis taip pat nežino, kas
jo laukia už posūkio.

Amerikiečių gerai tvarkomos pelno nesiekiančios organizacijos arba
fondai administracijos reikalams išleidžia nuo 1 proc. iki 10 proc., gal iki
15 proc. Turimomis žiniomis, Lietuvoje panašių organizacijų administ-
racijai negalima išleisti daugiau nei 20 proc. JAV Atstovų rūmai 2003 m.
svarstė įstatymo projektą ,,Charitable Giving Act”, HR 7, Section 105.
Ten buvo kalbama apie 5 proc. ribą, bet neatrodo, kad tas projektas susi-
laukė pritarimo. Man buvo nelabai aišku, ką tie 5 proc. ribojo, bet tokiam
įstatymo projektui susilaukta pasipriešinimo iš pelno nesiekiančių orga-
nizacijų. Teko dar giliau pasiknisti interneto svetainėse. Ten rastuose šal-
tiniuose pakartotinai girdimas nerimas dėl didėjančių administracinių
išlaidų ir didėjančio visuomenės nepasitenkinimo. Vengiama šviesiai tie-
siai kalbėti apie išlaidų procentus ar išleidžiamų sumų ir administracinių
išlaidų proporcijas. Daugelis tų interneto svetainių yra sukurtos bei
išlaikomos pelno nesiekiančių organizacijų grupių ar sąjungų. Jos nenori
pjauti šakos, ant kurios pačios sėdi. Tik vienoje vietoje radau teiginį, kad
jei administracinės išlaidos viršija 40 proc., tai jau turima rimta bėda. Įdo-
miu sutapimu LF 2008 metams numatoma išleisti 39 proc. išlaidoms
padengti. Tai tikrai turėtų būti blykčiojanti raudona šviesa LF vadovy-
bei.

Internete radau įdomių ir, reikia manyti, veiksmingų priemonių fi-
nansinius reikalus peržiūrėti bei tvarkyti. Tuo nenoriu teigti, kad LF
taryba ir valdyba tokių savikritikos peržiūrų iki šiol neturėjo ir neturi. Ta-
čiau dar svarbiau, kad gaunami rezultatai, skirstomos pajamos ir turimos
išlaidos būtų priimtino santykio. Reikia manyti, kad to nori ir LF nariai.
Neužtenka tik aukas rinkti. Aukotojai nori žinoti, kur tos aukos plaukia
ir kiek kainuoja jų administravimas. LF savo ataskaitose visa tai parodo,
tačiau visuomenė taip pat nori žinoti, kas daroma bandant pažaboti
augančias administracines išlaidas.

Stebuklų nelaukiama, bet būtų smagu vėl matyti LF išlaidas, kokios
jos buvo 1999 metais. Tais metais išlaidų ir paskirstytos paramos santy-
kis buvo 16:84! Nukelta į 9 psl.

Vis didėjančios
Lietuvių Fondo išlaidos

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

IAE - TĘSIAMA
STEBUKLŲ POLITIKA

KÊSTUTIS GIRNIUS

Premjeras Gediminas Kirkilas
dar tiki stebuklais ir laukia vieno,
būtent, kad Europos Sąjunga (ES)
pritars Lietuvos prašymui pratęsti
Ignalinos atominės elektrinės (IAE)
veiklą po 2009 m.

Į galimų Lietuvos rėmėjų gretas
premjeras įrikiuoja Estiją ir Latviją,
Šiaurės šalis, kai kurias Vidurio
Europos valstybes. Tai daro, nors
Estija jau ne kartą oficialiai pareiškė,
kad Talinas neremia planų pratęsti
IAE darbą, o Latvijos premjeras
nemano, kad Lietuvos planams pri-
tars Europos komisija.

Šiaurės šalių parama sunkiai įsi-
vaizduojama. Jos apskritai kovingai
nusiteikusios prieš branduolinę
energiją. Tiesa, pati Suomija stato
branduolinę jėgainę. Bet nauja pagal
moderniausius standartus statoma
elektrinė yra vienas dalykas, seno,
nesaugaus modelio pratęsimas yra
visiškai kitas.

Prancūzijai labiausiai priskiria-
mas Deus ex machina vaidmuo. Ji yra
branduolinės energijos čempionė.
Prancūzija gamina branduolines
jėgaines, iš jų gauna per 75 proc. savo
elektros energijos, yra didžiausia
elektros eksportuotoja. Kitą pusmetį
ji pirmininkaus ES, tad nustatys
politinę darbotvarkę.

Nepakaks tvirtos Paryžiaus para-
mos. IAE darbo nutraukimas yra
dalis Lietuvos stojimo į ES sutarties
dalis, tad sutartį būtų galima pa-
keisti, tik jei pritartų visos ES narės,
kai kurios referendumo keliu. Tai ne-
įtikėtina, juolab kad sutarties pa-
keitimas sudarytų pavojingą atvejį,
kuris skatintų kitas šalis laikyti
sutartį provizoriniu susitarimu.

Europos komisija itin griežtai
atmeta Lietuvos prašymą. Komisijos
žinovai nenumato energetikos krizės
Lietuvoje, uždarius antrąjį bloką,
taigi netiki, kad Lietuvai gresia „ba-
lanos gadynė”. Energetikos komisa-
ras Andris Piebalgs paragino Lietuvą
neeikvoti laiko tuščioms kalboms
apie IAE pratęsimą. To esą nebus.

Premjero paskirtas derybininkas
Abišala yra pripažinęs, kad tikimybė
pakeisti IAE uždarymo datą yra 5
proc. Nežinau, ar Abišala yra opti-
mistas, ar supranta, kad, nurodžius
mažesnį procentą, būtų nepadoru
imtis naujo darbo.

Atsakomybė už nedžiuginančią
padėtį tenka Lietuvos valdžiai, ne ES.
Prieš aštuonerius metus buvo aišku,
kad IAE uždarymas buvo būtina ES
narystės sąlyga, nors nebuvo susitar-
ta dėl konkrečių datų. Tada reikėjo
pradėti rimtai rūpintis naujos jė-
gainės statyba ir energingai tartis su
kitomis šalimis partneriais. Deja, vis-
kas buvo gėdingai pramiegota ir pra-
žiopsota. Nebuvo atlikta net pati ele-
mentariausia užduotis – sukurta už
jėgainės statybą ir finansavimą
atsakinga organizacija.

Negalima atsakomybės suversti
vien dabartinei Vyriausybei. Jos
pirmtakai buvo dar labiau neveiks-
mingi. Buvęs premjeras Brazauskas
didžiuojasi savo statybininko ir vady-
bininko patirtimi tarybiniais laikais,
bet jis neprisidėjo prie svarbiausio
nepriklausomos Lietuvos statybos
darbo. Nors jo galios ribotos, prezi-
dentas Adamkus galėjo pasikliauti

savo moraliniu bei instituciniu auto-
ritetu ir reikalauti, kad Vyriausybė
bei Seimas iš mirties taško išjudintų
naujos elektrinės statybą. Jis tenki-
nosi pasyvaus stebėtojo vaidmeniu.
Seimas irgi nededa pastangų, nors
atstovauja tautai, jam atsakinga Vy-
riausybė.

Sunku paaiškinti ir dar sunkiau
pateisinti šį stulbinantį neveiksmin-
gumą. Juk jėgainės statyba nebuvo
užsienyje staiga sukelta ir Lietuvą
nelauktai užklupusi krizė. Antai,
1999-2000 m. ūkio nuosmukį didele
dalimi sukėlė Rusijos finansų ir va-
liutos krizė, dabartinę infliaciją vei-
kia naftos, dujų, javų ir kitų produk-
tų kainų augimas pasaulio rinkose.
Abiem atvejais reikėjo susidoroti su
kitų sukeltomis bėdomis. Valdžia
seniai žinojo, kad reikės naujos jė-
gainės, bet tiek ilgai sėdėjo, sudėjusi
rankas, jog tikėtina, kad naujoji
jėgainė pradės dirbti tik 2015-2020
m.

Galima priekaištauti dabartinei
Vyriausybei. Nutarusi veikti, ji pa-
sirinko nacionalinio investuotojo
kūrimo būdą, kuris beveik maksima-
liai sukiršino visuomenę ir pakirto
daugelio pasitikėjimą visu procesu.
Bendrovė „NDX energija” buvo pa-
rinkta be konkurso. Vyriausybė pa-
žeidė galiojančius įstatymus, kai pri-
tarė ultimatyviam „NDX energijos”
reikalavimui sukurti naują patronuo-
jančią įmonę „Leo LT”. Premjeras
elgėsi lyg jis būtų „NDX energijos”
atstovas spaudai, o „NDX energija”
priprato kalbėti Vyriausybės vardu,
lyg ji, o ne valstybė, turi akcijų dau-
gumą. Naujausias pavyzdys – tai
„NDX energijos” atstovo Igno Staš-
kevičiaus pastaba, kad būsimam
,,Leo LT” vadovui reiktų siūlyti mili-
jono litų metinę algą. Šitokios pasta-
bos tik aitrina nuotaiką, ir premjeras
turi įsakmiai priminti Vilniaus pre-
kybai, kad valstybė dar gali už save
kalbėti.

Neapgalvotas ir Vyriausybės nu-
tarimas paskirti Abišalą oficialiu
derybininku. Nepaisant kiek gabus,
išmintingas ir patyręs Abišala be-
būtų, jis netinka šiai užduočiai. Švel-
niai tariant, jis pašalietis ir tokiu liks.
Suomijos, Švedijos ar Vokietijos už-
sienio reikalų ar finansų ministrai
turi pakelti telefoną, kai jiems skam-
bina Lietuvos užsienio reikalų ar
finansų ministrai. Vargu, ar jiems net
bus pranešta, kad kažkoks Abišala
skambino. Lietuvos ministrai dažnai
bendrauja su savo kolegomis, turi
daug progų jiems priminti Lietuvos
poreikius, daryti švelnų spaudimą,
pažadėti atsilyginti, ir t. t. Į ministrų
posėdžius Abišala nepateks, o ten
būti svarbiausia, ypač kai laiko
nedaug. Paskyrimas nesuprantamas
ir dėl to, kad derybininkui nereikia
ypatingų žinių ar gebėjimų. Juk Lie-
tuva prašo malonės, o nesiūlo ES
partneriams sudėtingą planą, pvz.,
dabartinei pasaulio finansų krizei
įveikti, kurį išaiškinti gali tik di-
džiausias specialistas.

Premjero veiksmai rodo, kad jis
tebeskiria pirmenybę viešiesiems
ryšiams, stengiasi sukurti įvaizdį, jog
visi kviečiami įsijungti į bendrą
darbą, skatina viltį, kad pasiseks įti-
kinti ES. Tęsiasi iliuzijų politika.

Delfi.lt
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INDIANAPOLIS, IN

BALTIMORE, MD

Lietuvos Nepriklausomybės
šventė Indianapolyje

SONATA JAKUÇIONIENÈ

Indianapolio lituanistinės mo-
kyklos Vasario 16-osios šventė subūrė
kelias Indianos valstijos lietuvių kar-
tas. Vaikų šventinio pasirodymo pa-
žiūrėti bei drauge pasibūti susirinko
gausus būrys draugų: mamos, tėčiai,
sesės, broliai ir net elegantiškieji se-
neliai su močiutėmis.

Į Latvių Bendruomenės namus
dauguma svečių ir dalyvių atskubėjo
pasipuošę tautiniais rūbais. Šventė
prasidėjo Lietuvių Bendruomenės
pirmininko Jono Belecko pasveikini-
mu ir mokinių koncertu. Programą
pradėjo kanklių (Irutė Jucevičiūtė) ir
dviejų smuikų (Paulina Beleckaitė ir
Ona Žekonis) trio. Po to vaikai skaitė
eiles, dainavo dainas (Audra Kriau-
čiūnas) ir šoko lietuvių liaudies žai-
dimus: ,,Gražus mūsų jaunimėlis”,
,,Šiaudų batai”, ,,Kleckai”, ,,Kiaulė
grikiuos”. Šventės metu vaikams pri-
tarė kapela ,,Biru-Bar”. Kartkar-
tėmis šventės metu galėdavai pasi-
justi besąs ,,Skamba skamba kank-
liai” šventėje Vilniaus universiteto
kiemelyje arba tarp ,,Dainų šventės”
dalyvių Lietuvoje. Kai kurių vaikų
pasirodymai kėlė tikrą susižavėjimą
ir malonią nuostabą. Net jauniausi
mokyklos vaikučiai, kuriems vos ket-
veri, o keli ir trejų metukų, šoko ir
dainavo, na, bent jau labai stengėsi,
tolygiai su vyriausiais mokiniais.

Po koncerto vaikų laukė maloni
staigmena. Visi moksleiviai gavo do-
vanų baltus medvilninius marški-
nėlius su spalvota Indianapolio li-
tuanistinės mokyklos emblema. Šią
seną mokyklos svajonę padėjo įgy-
vendinti Aidas Kriaučiūnas. Emble-
mos eskizus sukūrė Romualdas
Kriaučiūnas.

Kai visi džiaugėsi dovanomis ir
lepinosi vaišėmis, kapela ,,Biru-Bar”
derino savo instrumentus ir ruošėsi
smagiajai šventės daliai. Užgrojo
linksma lietuvių liaudies muzika, visi
suskubo šokti ,,Grečenikę”. Šokome
ne tik ,,Grečenikę”, dainavome ir
,,Žemėj Lietuvos”. Gera, kai drauge
gali šokti jaunas ir senas, mažas ir di-
delis. Graži tai šventė, jei matai kaip
vienerių metų mergytė, pasipuošusi
gintariniais karoliais, šokdama džiu-
gina senolio akį bei širdį. Gražu ir tai,
kad XXI amžiaus vaikai gali išgirsti
gyvą kanklių skambėjimą. Išgirsti ir

net pašokti pagal jį. O kai kas gal net
ir susižavėti. Susižavėti ir suvokti,
kad yra labai smagu linksmintis
pagal tylų kontraboso bumpsėjimą
arba smagią virtuoziško akordeono
melodiją bei bugnų pritarimą, arba
pagal subtilų smuikelio griežimą.

Ištrauką iš šventinės programos
galima pažiūrėti internete ,,You
Tube” adresu: http://www.youtube.
com/watch?v=GEt3_XMu_Vs

Indianapolio lituanistinės mokyklos mokiniai su naujais marškinėliais.
Aleksandros Simonaitienės ir Sigitos Nusbaum nuotraukos

Baltimore lietuvių telkinio su-
rengtoje Lietuvos Nepriklausomybės
šventėje, kuri įvyko š. m. kovo 9 d.
Baltimore Lietuvių salėje, buvo mi-
nima Vasario 16-oji, Lietuvos Nepri-
klausomybes paskelbimo diena, ir
Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklauso-
mybes atkūrimo diena. Minėjimą ati-
darė Baltimore lietuvių bendruo-
menės pirmininkas Kęstutis Česonis.
Prelegentą Arvydą Barzduką pri-
statė buvęs JAV LB pirmininkas, ila-
gametis Baltimore lietuvių bendruo-
menės narys Juozas Gaila.

Meninę programą atliko Balti-
more tautinių šokių ratelis ,,Malū-
nas” ir etnografinis ansamblis ,,Jo-
rė”.

Meninę programą atliko etnografinis ansamblis ,,Jorė”. Iš kairės: Juozas
Sujeta, Jovita Kilinskienė, Vida Meižienė, Danguolė Senutienė.

Pagrindinis programos kalbėtojas Ar-
vydas Barzdukas. Algio Luko nuotr.

Paulina Beleckaitė ir Onutė Žekonis.

Lietuvaitės Adrija, Irutė ir Rūta.

Dainuoja Audra Kriaučiūnas.

Kapela ,,Biru-Bar”.
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V. ÕEÕTOKO STRAIPSNIS 
,,CALIFORNIA LIETUVIÛ ISTORIJA”

Kaip visada, Šeštoko straipsniai
yra puikūs. Tik užkliuvo jo paminė-
tas California valstijos gyventojų
skaičius (,,Draugas”, 2008 m. kovo 18
d.). Jis rašo, kad California turi dau-
giau nei 17 milijonų gyventojų.  Tu-
rėtų būti daugiau negu dvigubai tiek
— 36 milijonai. Texas valstija su 24

mln. yra antroje vietoje po Califor-
nia.  Toliau eina New York ir Florida
— po 19 mln. Po jų seka Pennsylva-
nia ir Illinois valstijos — po 12 mln.
O paskutinės, turinčios daugiau negu
10 mln. yra Ohio ir Michigan valstijos.

Jonas Kučėnas
Chicago, IL

DAR VIENAS STEBUKLAS
Gerbiamieji, neseniai ,,Draugo”

laikraštyje skaitėme apie įvairius
pasaulio stebuklus. Štai dar vienas
STEBUKLAS! Mes čia, Washington,
DC priemiestyje, Upper Marlboro,
Maryland, šiandien, penktadienį,
2008 m. kovo 14 d., gavome vakar
dienos, ketvirtadienio, 2008 m. kovo

13 d. ,,Draugą”! Tai tikras stebuk-
las! Nors prieš porą dienų, gal tai
buvo kovo 10 d., gavome vasario 15 d.
laikraštį... Džiaugiamės ir tikimės, kad
tokių stebuklų pasitaikys dažniau. 

Teresė Landsbergienė
Upper Marlboro, MD

BENDRAVIMAS PER TENISÂ
Straipsnyje „Pirmasis pasaulio

lietuvių teniso turnyras Palm
Springs” („Draugas”, 2008 m. kovo
14 d.) yra išvardyti pirmąsias vietas
iškovoję tenisininkai iš Čikagos bei
jos apylinkių. Taip pat teigiama, kad
„Čikagos lietuvių pomėgis žaisti te-
nisą vienija net keturiasdešimt lietu-
vių narių tenisininkų klubą”. Ka-
dangi šiam Čikagos tenisininkų klu-
bui priklausau nuo jo įsisteigimo,
norėčiau apie jį šiek tiek papasakoti.

Po Antrojo pasaulinio karo ant-
rabangiai (dypukai) vien Čikagoje ir
jos apylinkėse buvo įkūrę bent kelio-
liką sporto klubų. Iš jų išliko keletas,
vienas jų yra 1972 m. įsteigtas Chi-
cagos Lietuvių lauko teniso klubas.
Jo pirmąją valdybą sudarė: Gražina
Rimkūnienė, Kęstas Mikonis, Liūdas
Stankaitis ir visapusiškas sporti-
ninkas bei buvęs „Draugo” sporto
skyriaus redaktorius Vytautas Gry-
bauskas.  Jam esant klubo bei tuome-
tinio išeivijos lietuvių lauko teniso
spiritus movens ir pirmuoju klubo
pirmininku, valdyba pradėjo savo
veiklą organizuodama  teniso dvejetų
„round robin” (ratų sistema) varžy-
bas žiemos metu. Jos tebevyksta sykį
per mėnesį pirmo šeštadienio vaka-
rais nuo septintos iki dešimtos netoli
Čikagos, Oak Brook Racquet & Fit-
ness Club uždarose aštuoniose  teniso
aikštelėse, kur pagal pajėgumą su-
poruoti partneriai ir priešininkai
keičiasi kas 45 minutes ir sužaidžia

keturias rungtynes. Orui atšilus,
klubo veikla nusikelia į teniso aikšte-
les lauke.

Su laiku keitėsi valdybos, narių
veidai bei jų amžius, ir nuo 1990
metų iš Lietuvos atvykstantieji teniso
entuziastai užpildo palaipsniui retė-
jančias ankstyvesnių emigrantų gre-
tas. Vienas jų, žinomas tenisininkas
Vytas Balčiūnas kartu su valdybos
nariais jau nemažai metų sumaniai
klubui vadovauja. Žaidimo lygis būna
gana aukštas, nes jaunesni stropūs
tenisininkai nuolat tobulėja, o kai
kurie vyresnieji su 36 metų praktika
bei patyrimo stažu irgi nėra pėsti. Be
to, Vyto skatinami, visi kaip vienas
kovoja iki paskutinio taško.

Dar ne viskas. Klube vyksta ir
visuomeninė veikla. Varžyboms pasi-
baigus, tuoj po dešimtos prie puto-
jančio alučio ir burnoje tirpstančių
cepelinų buvę partneriai ir „priešai”
tampa artimiausiais bičiuliais ir jau
tradicija tapęs pasižmonėjimas prasi-
deda. Taip tautišku patiekalu nura-
minus alkį ir gaivinančiais gėrimais
numalšinus burną džiovinantį troš-
kulį, kalbos kalbelės bendrais klausi-
mais, įskaitant dvasinius, kultūrinius
bei tautinius, tęsiasi iki vidurnakčio.
Ir toks per tenisą glaudus bendravi-
mas ne tik vienija klubo narius, bet,
svarbiausia, veda skirtingas bangas
arčiau viena kitos.

Leonidas Ragas
Itasca, IL

DOLERIS IR JO PASLAPTIS
PRANAS JURKUS

Viskas prasideda nuo pradžios.
1776 metais, beveik po dešimtmečio
aršių krašto  nepriklausomybės kovų
su Didžiąja Britanija, siekiant nusi-
kratyti kolonistinio jungo, Jung-
tinės Amerikos valstijos tapo neprik-
lausomos – vienalyte JAV suverenia
nepriklausoma valstybe. Neatidėlio-
jant buvo sudaryta savarankiška vy-
riausybė, sukurta vėliava,  valstybės
ženklas (emblema arba herbas) ir
įvesta bendra valiuta – doleris. Per
daugiau nei 200 metų JAV doleris
tapo ne tik Amerikos valstybės, bet ir
viso pasaulio ekonominiu rodikliu,
turtingumo prestižu bei gerovės sim-
boliu. Doleris yra visų siekiamas bei
geidžiamas. Nepaisant viso to, jis yra
patyręs  nemažai ir  kitų kraštų va-
liutos spaudimo. Laiko tėkmėje daug
iššūkių: Didžiosios Britanijos svaras,
Vokietijos Trečiojo Reicho markė,
prancūzų frankas, ir net  Sovietų Są-
jungos bevertis rublis vienu metu
šoktelėjo aukščiau už dolerį. Visi tie
pasirodę valiutos meteorai liko isto-
riniai. Šiuo metu, dolerį spaudžia
Europos Sąjungos euras, jo kursas
Europoje vis dar smunka žemyn.
Nors, iš tikrųjų, doleris savo vertės
globalinėje rinkoje nėra praradęs.
Kad ir kaip Europa ar Artimieji bei
Tolimieji Rytai stengtųsi dolerį su-
kompromituoti – vargiai tai jiems
pasiseks. JAV ekonomika yra stipri. 

Bet iš kitos pusės stebint, sava-
me krašte vieno dolerio banknotas,
apie kurį čia kalbama, retkarčiais
susilaukia netikėtos kritikos – gauna
pylos ne už savo vertę, bet už iš-
vaizdą, tiksliau pasakius – grafiką,
kuri buvo paimta iš valstybės ženklo.
Vienoje (žaliūko) banknoto pusėje
matosi JAV prezidento George Wa-
shington portretas, antroje – valsty-
bės ženklas – (medaliono) abi  pusės.
Kairėje  medaliono antrosios pusės
paveikslas: piramidė su šviesos aki-
mi.  Dešinėje to simbolio pirmoji pusė
su užrašu E Pluribus Unum (iš visų
vienas) ir erelis su visais pagražini-
mais. Pirmai ženklo pusei iššūkio
nėra. Bet ta piramidė, akis ir užrašai
kai kuriems atsiduoda paslaptimi.
Todėl už tai ir gauna  pylos. Vis dėlto
reikia manyti, kad dauguma žmonių į
tuos ženklus mažai  kreipia dėmesio –
doleris  lieka doleriu, kad tik būtų jų
daugiau kišenėje.

Tačiau verta pasidomėti ženklo
kūrimo  eiga.  Kaip ir kada jis toks at-
sirado, tapo panaudotas vieno dolerio
laidoje ir kodėl kartas nuo karto vals-
tybės ženklas vis kažkam užkliūva.

Š. m. vasario 12 d. Washingtone
įvyko Amerikos valstybinio Ženklo
(The Great Seal of the United States)
paroda, skirta 225-tųjų metų sukak-
čiai paminėti. Pagal nusistovėjusią
tradiciją Valstybės ženklas yra da-
bartinės JAV Užsienio reikalų sekre-
torės Condoleezza Rice priežiūroje. 

Ne kartą šio ženklo antrosios pu-

sės heraldika yra įtariama – slepianti
okultizmą. Kadangi tie patys herbo
ženklai  atsispindi  vieno dolerio ban-
knote, ypač medaliono antroji pusė,
neseniai apie to simbolio reikšmę
spaudoje pasipylė spėliojimai: kaip ir
iš kur jis yra atsiradęs ir ką iš tikrųjų
jis vaizduoja. Teigiama, kad herbas
atstovauja masonų simbolius, kurie
esą paimti iš senovės škotų – laisvųjų
masonų heraldikos. Toliau kalbama
apie įrašą, skatinantį universalaus
Naujojo pasaulio tvarką, paremtą
šėtono kultu bei daugiadievyste, o
herbe matomos piramidės trylika pa-
kopų yra interpretuojamos kaip gru-
pė – trylikos kraštą valdančių didikų.

Oficialūs JAV valdžios sluoksniai
pripažįsta, kad valstybės simbolio
ženklas turi šiek tiek panašumo į
masonų ženklų heraldiką, bet  valsty-
bės departamentas kategoriškai nei-
gia, kad  jie nėra dominuojantys ir, is-
toriškai kalbant neturėję jokios
įtakos JAV ženklo kūrime. Taip pat
teigiama, kad įrašas dolerio banknote
Novus ordo seclorum turi būti verčia-
mas, kaip bendrai Naujojo amžiaus
tvarka, o ne kaip „blogį lemianti tvar-
ka”. O piramidės trylika pakopų siū-
loma interpretuoti kaip atitinkamą
trylikos pirmųjų Amerikos kolonijų
atstovavimą.

Iš tikrųjų klausimas kyla, kur
tiesa ir kur mitais? Norint geriau su-
prasti visą šią kontroversiją,  pana-
grinėkime istoriją, kaip, kada  ir  kas
sukūrė valstybės emblemą ,,The
Great Seal of the United States”.

1782 metais gegužės mėn. Wil-
liams Barton buvo JAV Emblemos
komiteto paprašytas  prisidėti prie
jau iš dalies paruošto JAV herbo  pro-
jekto.

W. Barton, buvo žymus to meto
heraldikas, gimė 1754 metais balan-
džio 11 d. Philadelphijoje, airių imi-
grantų šeimoje. Augo Pennsylvanijos
mieste Lancaster ir 1775 metais prieš
Amerikos nepriklausomybės karą
persikėlė į Angliją. Ten jis studijavo
heraldiką. Gįžęs 1779 metais atgal į
Pennsylvaniją vertėsi teisės praktika,
vedęs susilaukė penkių dukterų ir ke-
turių sūnų. 1781 metais  reiškėsi savo
moksliniais darbais, buvo apdovano-
tas garbės magistro laipsniu ir 1786
metais išleido publikaciją apie popie-
rinius pinigus. Niekur biografijoje
neminima apie jo religinį priklausy-
mą. Tik Barton profesinė reputacija
buvo plačiai žinoma. Taigi jis projek-
tavo ir kūrė „The Great Seal” pagal
visas elementarias heraldikos tai-
sykles bei Kongreso sekretoriaus
Charles Thomson pageidaujamus nu-
rodymus. Kurdamas medaliono ant-
rąją pusę, apie kurią čia daugiausia ir
kalbama, Barton vadovavosi natūra-
listo Pierre Eugene du Simitiere nu-
rodymais, ypač dėl Dievo apvaizdos
akies. Naudojosi jis ir sekė  anksčiau
paruoštais bei pateiktais įvairiais lai-
kinais pavyzdžiais. Vis dėlto jo sukur-
tas projektas tų metų  birželio 20 d.

Thomson peržiūrėtas, papildytas,
pagaliau taip tada vadinamo, Konti-
nentalinio Kongreso buvo priimtas ir
patvirtintas. Ir nuo tada valstybės
herbo (The Great Seal) saugojimas
buvo pavestas bei patikėtas visiems
laikams JAV Užsienio reikalų sekre-
toriui. Dabartinė JAV Užsienio rei-
kalų sekretorė yra 66-toji ženklo pri-
žiūrėtoja.  

Dar vienas įdomus faktas pa-
ryškina situaciją. 1788 metais W. Bar-
ton laiške generolui George Washing-
ton aprašo herbo simbolio reikšmę ir
kaip šis simbolis iškels naujos valsty-
bės reikšmę bei jos didybę. 1789 me-
tais George Washington, tik ką iš-
rinktas prezidentu, paskyrė W. Bar-
ton Vakarų teritorijos teisėju, bet

Barton paskyrimo atsisakė. Ne pas-
laptis, kad George Washington ir
daugelis kitų to meto Amerikos vals-
tybės kūrėjų, tokių kaip Thomas
Jefferson, John Hancock, Benjamin
Franklin and Paul Revere, priklausė
masonų ložei. Neabejotina, kad šitų
valstybės kūrėjų pasaulėžiūra galėjo
turėti tam tikros įtakos valstybės
simbolio kūrybimo atveju, o ypač
tiems heraldikams, kurie sekė, tie-
siog  vykdė savo viršininkų pasiūly-
mus, patarimus.  Iš tikrųjų, valstybės
ženklo kūrinio pabaiga priklauso
Charles Thomson, kuris buvo prezi-
dento John Hancock artimas drau-
gas. Lieka aišku, kad JAV ženklo
paslapčiai pabaigos nesimato.       
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Nacius ir komunistus reikia 
vertinti vienodai

Panevèžyje planuojami îvairiû�
konfesijû Santarvès rùmai 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) – Vil-
niaus, Kauno bei dar beveik 80-ties
Europos miestų gyventojai rado ,,nu-
tildytas” miesto skulptūras. Baltomis
ir geltonomis juostomis perrištos
skulptūrų burnos bei šalia jų paka-
binti plakatai su užrašu ,,Europa,
suteik žodžio laisvę baltarusiams”
simbolizavo protestą prieš paskutine
diktatūra Europoje vadinamą Alek-
sandr Lukašenka režimą bei paramą
Baltarusijos piliečiams, kurių teisės
pažeidžiamos.

Tarptautinė Jaunųjų Europos fe-
deralistų organizacija (JEF Europe),
prieš trejus metus surengusi pirmąją
,,nutildytų” skulptūrų akciją, žada ją
organizuoti kasmet per A. Lukašen-
ka perrinkimo prezidentu metines
tol, kol jis bus valdžioje.

,,Kartu su partneriais visoje Eu-
ropoje mes vykdome pažadą – kaip ir

pernai, šia akcija Lietuvoje norime
atkreipti visuomenės bei politikų dė-
mesį, jog padėtis Baltarusijoje nesi-
keičia, tik blogėja. Šią akciją tęsime
kasmet, kol Lietuvos bei Europos Są-
jungos valdžios atstovai imsis ryžtin-
gų sprendimų Baltarusijos atžvilgiu.
Žmonėms Baltarusijoje ir toliau ten-
ka gyventi suvaržytos žodžio laisvės
sąlygomis”, – sako Lietuvos jaunųjų
Europos federalistų organizacijos
(LJEF) pirmininkė Vaida Česnulevi-
čiūtė.

,,Nutildytų skulptūrų” akcija
trečiadienio naktį buvo vykdoma vi-
same Europos žemyne ir už jo ribų, iš
viso 30-tyje valstybių, 80-tyje miestų.

Nevyriausybinė jaunimo organi-
zacija Lietuvos jaunųjų Europos fede-
ralistų organizacija vienija jaunus
žmones, pritariančius glaudesnei Eu-
ropos integracijai.

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) – Bus
svarstoma, kokiems specialistams pa-
tikėti georadarinį tyrimą buvusiose
Šnipiškių žydų kapinėse.

Aplinkos ministras A. Paulaus-
kas Vyriausybės strateginio planavi-
mo komitetui siūlo pasitelkti žydų,
Finansų ministerija – lietuvių, o Kul-
tūros – skandinavų specialistus.

Vyriausybė georadariniams tyri-
mams yra skyrusi 90 tūkst. litų. Geo-
logijos tarnyba yra numačiusi, kad
tyrimai bus atliekami šešiuose skly-
puose, siekiant aptikti buvusių kapi-
nių tvoros likučius. Žydų specialistai
yra atsiuntę pasiūlymą tyrimus atlik-
ti kur kas didesniame plote ir savo
siūlomas paslaugas įvertino 120
tūkst. eurų.

Ginčai, kurioje vietoje veikė XIX
a. amžiaus viduryje uždarytos žydų
kapinės, tęsiasi nuo 2005 metų, kai
JAV žydų bendruomenės atstovai pa-
sipiktino, jog buvusių žydų kapinių
vietoje gali būti vykdomos statybos.

Komercinį ir prabangių butų
pastatą Neries krantinėje statantys

verslininkai teigia, kad statinys išdy-
go ne buvusių žydų kapinių teritori-
joje. Žiniasklaidai jie yra pateikę 2005
m. sostinės savivaldybės ir Vilniaus
apskrities administracijos patvirtintą
schemą, kuri pagrindžia jų teiginius.
Pasak verslininkų, sovietų valdžios
1949–1950 m. išardytos kapinės buvo
kiek toliau, greta esančių Vilniaus
koncertų ir sporto rūmų vietoje.

Tačiau Lietuvos istorijos institu-
to specialistų 2007 m. pateiktas že-
mėlapis rodo, kad statybos galimai
vyksta ir buvusioje žydų kapinių teri-
torijoje.

Žydų kapinės, kurių ribas dabar
bandoma nustatyti, Vilniaus centre
veikė nuo XVI a. Jos uždarytos XIX
a., o žydų bendruomenė už tai gavo
finansinę kompensaciją iš tuometinės
Rusijos caro administracijos.

Skubių veiksmų sprendžiant Šni-
piškių žydų kapinių klausimą jau rei-
kalauja aukščiausi šalies vadovai,
motyvuodami, kad triukšmas jau su-
silaukė ir užsienio politikų dėmesio.

Protestuojama prieš 
A. Lukašenka režimâ�  

Vilniuje protestuoja ir ,,nutildytos” miesto skulptūros.                        ELTA nuotr.                                                                                                                                                      

Lietuviai dalyvaus Beijing
olimpinèse žaidynèse�

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) –
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
Panevėžio valdybos pareigūnai atliko
kratas Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos karo prievolės vy-
riausiojo specialisto darbo kabinete ir
namuose.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
nusikalstamų valstybės tarnybai
veikų: kyšininkavimo, tarpininko
kyšininkavimo, papirkimo. STT  pa-
reigūnai teigia atskleidę sistemą,
kaip nusikalstamai buvo padedama
jaunuoliams, nenorintiems tarnauti
Lietuvos kariuomenėje.

Atliekant ikiteisminį tyrimą nus-
tatyta, kad Panevėžio rajono savival-
dybės administracijos karo prievolės

vyriausiasis specialistas ir buvęs Ka-
ro prievolės administravimo tarnybos
prie Krašto apsaugos ministerijos Ka-
ro prievolės centro Teritorinio sky-
riaus vadovas, būdami karo prievoli-
ninkų atrankos komisijos nariais,
2006–2007 metais galimai ėmė kyšius
iš šauktinių, žadėdami jiems išvengti
privalomosios pradinės karo tarny-
bos.

Teismo sprendimu karo prievolės
vyriausiasis specialistas trims mėne-
siams nušalintas nuo pareigų. Įtari-
mai dėl tarpininko kyšininkavimo pa-
reikšti ir buvusiam Karo prievolės
administravimo tarnybos prie Krašto
apsaugos ministerijos Karo prievolės
centro Teritorinio skyriaus vadovui.

Atskleistas galimas� kyšininkavimas�  
siekiant išvengti karo prievolès�

Specialistai atliks tyrimus
buvusiose ñydû kapinèse

Uñ Lietuvos vèliavos išniekimâ�
nubaustas ispanas

Atkelta iš 1 psl.   Anot A.
Poviliūno, Maskvos ir Los Angeles
olimpinių žaidynių pavyzdžiai paro-
dė, jog to-kios akcijos neduoda
norimų rezulta-tų, o per jas nukenčia
tik patys spor-tininkai.

,,Sportininkai pastaruosius ket-
verius metus ruošiasi šiam aukščiau-
siam pasaulio sportininkų forumui,
kiti – ir dar ilgiau. Politika yra politi-
ka, o sportas yra jungianti jėga, paro-
danti, kad per sportą mes galime ben-
drauti, kovoti sporto aikštelėse, o ne
tarp žmonių ar valstybių”, – kalbėjo
LTOK prezidentas.

Jis pažymėjo, jog į Beijing Lietu-
va ketina siųsti vieną didžiausių po
nepriklausomybės atkūrimo metų de-
legaciją. Tikimasi, jog joje bus dau-
giau kaip 100 narių: daugiau kaip 60
atletų bei daugiau kaip 40 juos lydin-
čių asmenų.

Pasak A. Poviliūno, siūlymams
boikotuoti žaidynes nepritaria ir Tar-
ptautinio olimpinio komiteto (TOK)
prezidentas Jacques Rogge. Pasak jo,
TOK palaiko nuolatinį ryšį su Kinijos
valdžia bei olimpinių žaidynių orga-
nizaciniu komitetu. 

Vilnius, kovo 19 d. (Delfi.lt) –
Santarvės rūmų, suvienysiančių vi-
sas Panevėžyje veikiančias religines
bendruomenes, sumanymas sulaukė
Jo Ekscelencijos kardinolo Audriaus
Juozo Bačkio pritarimo. Santarvės
rūmų projektą su kardinolu aptarė
Panevėžio vyskupas Jonas Kaunec-
kas, sumanymo autorius generalvi-
karas Robertas Pukenis, apskrities
viršininkė Gema Umbrasienė bei
miesto meras Vitas Matuzas.

Anot V. Matuzo, panevėžiečių de-
legacija sulaukė kardinolo palaiky-
mo, tačiau Jo Ekscelencija mano, kad
Santarvės rūmai galėtų virsti įvairių
religinių konfesijų dialogo namais,
tačiau juose neturėtų būti praktikuo-

jamas religinis kultas.
G. Umbrasienė mano, jog kiek

sumažinus Santarvės rūmų dydį, at-
sivertų galimybė, kad projektas būtų
įtrauktas į Jono Pauliaus II piligrimų
kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo
piligrimų ir turizmo reikmėms
2007–2013 metų programą. „Iš kardi-
nolo neišgirdau, kad iš mūsų būtų at-
imta galimybė kreiptis į Vyskupų
Konferenciją ir prašyti pritarti San-
tarvės rūmų, kaip dialogo namų, su-
manymui, o paskui įtraukti į progra-
mą”, – teigė apskrities viršininkė.

Generalvikaras R. Pukenis taip
pat pabrėžė, kad kardinolas teigiamai
įvertino religines konfesijas vienijan-
čio objekto sumanymą.

Atkelta iš 1 psl. Lietuvos
energetikos įmonės turėtų ateityje ir
to-liau palaikyti darbinius ryšius su
CEZ bei keistis informacija įgyvendi-
nant svarbius infrastruktūros projek-
tus.

Abiejų šalių premjerai G. Kirki-
las ir Mirek Topolanek pareiškė, kad
Lietuva ir Čekija turi rasti bendrą su-
tarimą energetinio saugumo klausi-
mais. G. Kirkilas pabrėžė, kaip svar-
bu Europos Sąjungoje plėtoti bran-
duolinę energetiką, kuri yra viena

tinkamiausių pakeisti tradiciniams
energetiniams ištekliams, taip pat
kovojant su klimato atšilimu. Jis pas-
veikino Čekijos ir Slovakijos suma-
nymą surengti II Europos branduoli-
nės energetikos forumą, kuriame ir
pats ketina dalyvauti.

Be to, G. Kirkilas pasiūlė suren-
gti bendrą Baltijos ir Vyšegrado šalių
susitikimą Vilniuje šiuo klausimu,
galbūt net pakviečiant daugiau šalių.
Čekijos premjeras palaikė tokį pasiū-
lymą.

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) – Vil-
niaus miesto 3-asis apylinkės teismas
kaltu dėl Lietuvos vėliavos išniekini-
mo pripažino Ispanijos pilietį ir skyrė
jam 6,500 litų piniginę baudą.

Madrido universitete studijuo-
jantis 23 metų jaunuolis baudą su-
mokėjo tą pačią dieną ir išvyko į savo
šalį tęsti studijų. Fernando Delgado
Coenso teisme labai apgailestavo dėl
savo poelgio – jis atsiprašė Lietuvos
valstybės ir visų žmonių.

Šis Ispanijos pilietis ir du jo ben-
draamžiai draugai buvo sulaikyti
ankstų kovo 8 d. rytą, kai pačiame
Vilniaus centre, Gedimino prospekte,
nulaužė ant Lietuvos banko pastato
kabėjusią Lietuvos valstybinę vėlia-
vą.  Darkomą vėliavą pastebėjo banko
apsaugos darbuotojas ir iškvietė poli-

ciją. Visi trys vaikinai įvykio metu
buvo neblaivūs, jie buvo uždaryti į
areštinę.

Už Lietuvos vėliavos išniekinimą
užsieniečiui grėsė bauda arba laisvės
apribojimas, arba areštas, arba lais-
vės atėmimas iki 2 metų. Ispanas ga-
vo vidutinio dydžio baudą už šį nusi-
kaltimą. 

Užsienietis aiškino buvo nusitei-
kęs Lietuvoje pailsėti, o vietoj to teko
pabūti areštinėje ir aiškintis teismui.
,,Nemoka užsieniečiai mūsų alaus
gerti. Kai tik atvažiuoja užsienietis,
užeina į barą, paskui iš karto – nusi-
kaltimas ar nusižengimas. Tada ne-
randa tualeto, užkliūna vėliavos.
Jiems mūsų alus per stiprus”, –
šmaikštaudamas kalbėjo teismo pir-
mininkas P. Borkovski.
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Bulgarija, Vengrija ir Kroatija
pripažino Kosovâ

Briuselis–Atėnai, kovo 19 d.
(,,Reuters”–BNS) – Bulgarija, Veng-
rija ir Kroatija trečiadienį tapo pir-
mosiomis Serbijos kaimynėmis, pri-
pažinusiomis praėjusį mėnesį neprik-
lausomybę paskelbusį Kosovą.

Pareiškime šios trys valstybės
sako, kad jų sprendimas pagrįstas
,,nuodugniu apsvarstymu”, ir pabrė-
žia Kosovo serbų mažumos saugumo
užtikrinimo svarbą. Diplomatai sakė,
jog trijų kaimynių pripažinimas bus
ženklas Serbijai, kad nepriklausomo
Kosovo pripažinimas Europoje nie-
kur nedings, kaip tikėjosi Belgradas.

Kol kas Kosovą pripažino maž-
daug 30 valstybių. Tarp jų nėra kai-
myninių Rumunijos, Bosnijos ir Ma-
kedonijos, taip pat – tradicinės serbų
sąjungininkės Graikijos.

Minėtos ,,trys šalys reiškia savo
suinteresuotumą plėtoti ryšius su
Serbija, kuri palaiko gerus santykius
su kaimynėmis, (kurioje) vyksta eko-
nomikos augimas ir (kuri) palaiko
orientavimąsi Europos link”, sakoma

pareiškime.
Europos Sąjungos (ES) narės

Bulgarija ir Vengrija paragino Bend-
riją ,,kaip tik įmanoma anksčiau
pasirašyti” su Serbija vadinamąjį
Stabilizavimo ir draugystės susi-
tarimą, kuris būtų pirmasis žingsnis
narystės ES link.

Tuo tarpu Serbijos užsienio rei-
kalų ministras Vuk Jeremič trečia-
dienį perspėjo, kad šalys, kurios pri-
pažins Kosovą, ,,negali tikėtis gerų
santykių” su Serbija. Jis kalbėjo po
to, kai Bulgarija, Vengrija ir Kroatija
paskelbė, kad pripažino Kosovo ne-
priklausomybę.

,,Kiekviena šalis, kuri nuspren-
džia pripažinti neteisėtą Kosovo vals-
tybę, pažeidžia tarptautinę teisę”, –
Atėnuose po susitikimo su Graikijos
užsienio reikalų ministre Dora Ba-
koyannis žurnalistams sakė V. Je-
remič. ,,Nė viena šalis, kuri žengia šį
žingsnį, negali tikėtis gerų santykių
su mumis”, – sakė jis.

Kinija perspèja dèl ,,gyvenimo ir
mirties kovos“ Tibeto klausimu

Serbijos žmonės, protestuojantys prieš Kosovo nepriklausomybę.

Beijing, kovo 19 d. (,,Reuters” –
BNS) – Kinija trečiadienį perspėjo dėl
,,gyvenimo ir mirties kovos” su Dalai
Lama ir siekė nutraukti protestus
Tibete areštais bei sustiprinta poli-
tine kontrole. Kinijos premjeras Wen
Jiabao apkaltino Tibeto dvasinį
vadovą iš Indijos Dharamsalos mies-
to, kuriame gyvena, surežisavus pro-
testus, kurie penktadienį Tibeto sos-
tinėje Lhasoje virto riaušėmis.

,,Esame įnirtingos kovos, kuri
apima kraują ir ugnį, gyvenimo ir
mirties kovos su Dalai klika, įkaršty-
je”, – per Kinijos regionų ir partijos
vadovų telekonferenciją sakė Tibeto
Komunistų partijos sekretorius
Zhang Qingli.

Jis taip pat pasiūlė didinti poli-
tinę kontrolę šiame regione. Kinijos

valdžia nori greitai nuslopinti smurtą
ir atkurti stabilumą šiame vakari-
niame regione prieš rugpjūtį įvyk-
siančias Beijing olimpines žaidynes,
kurios, kaip ji tikisi, pademonstruos
šalies klestėjimą ir vienybę.

Suėmimai Tibete didina valdan-
čiosios Komunistų partijos problemas
prieš olimpiadą, įskaitant socialinio
nestabilumo riziką dėl didėjančios
infliacijos po didžiulio augimo metų
ir kritiką dėl taršos masto Beijing.
Kai kurie aktyvistai užsienyje ragino
išbraukti šį Himalajų regioną iš olim-
pinio deglo estafetės, kuri prasideda
pirmadienį, maršruto. Tačiau olimpi-
nis deglas bus nešamas per Tibetą,
kaip ir planuota, nepaisant neramu-
mų šiame Himalajų regione, trečia-
dienį žurnalistams sakė Beijing olim-
piados organizacinio komiteto aukšto
rango pareigūnas. Olimpinė ugnis
pirmadienį bus uždegta Graikijoje, o
kovo 31 dieną Beijing Tiananmenio
aikštėje prasidės olimpinio deglo ne-
šimas.

Maršrutas Kinijos teritorijoje
prasidės gegužės 4 dieną pietinėje
Hainano saloje. Deglas bus nuneštas
į 119 miestų visuose Kinijos regio-
nuose ir provincijose, kurių yra 31.
Estafetė baigsis rugpjūčio 8 dieną
pagrindiniame olimpiniame stadione
Beijing.

šė, jog per derybas su JAVvalstybės
sekretore Condoleezza Rice ir Pen-
tagono vadovu Robert Gates taip pat
nepavyko prieiti prie vienos nuomo-
nės, kad būtų atnaujinta Strateginės
puolamosios ginkluotės (SPG) sutar-
tis, kuri buvo priimta šaltojo karo
laikais. Maskva prieštarauja PRG
sistemos dislokavimui Europoje, teig-
dama, kad ji kelia grėsmę Rusijos na-
cionaliniam saugumui. Washington
mano, kad PRG sistema būtina, sie-
kiant apsiginti nuo vadinamųjų pik-
tavalių šalių, prie kurių JAV priskiria
Iraną ir Šiaurės Korėją. Nors derybos
Maskvoje nebuvo sėkmingos, C. Rice
sakė, jog susitikimas buvo itin nau-
dingas. 

KOLOMBAS
Novatoriškas mokslinės fan-

tastikos rašytojas ir vizionierius fu-
turistas seras Arthur Charles Clark,
kurio garsiausias romanas yra ,,2001
metų kosminė odisėja” (,,2001: A
Space Odyssey”) ir kuris padarė
didžiulę įtaką šiam žanrui, mirė su-
trikus kvėpavimui ir širdies darbui
Šri Lankoje. Jam buvo 90 metų. Ra-
šytojas jau daug metų buvo prikaus-
tytas prie invalido vežimėlio. Vos ke-
lios dienos prieš mirtį rašytojas pa-
tikrino galutinį savo naujausio darbo
,,Paskutinė teorema” (,,The Last
Theorem”) rankraštį. Didžiojoje Bri-
tanijoje gimęs A. Clark per maž-
daug septynis dešimtmečius parašė
daugiau kaip 100 knygų ir daugiau
kaip tūkstantį apsakymų bei straip-
snių.

WASHINGTON, DC
Irako karo oponentai trečiadienį,

per penktąsias invazijos į Iraką me-
tines, JAV miestuose planuoja de-
monstracijas, sėdimuosius streikus ir
kitokias protesto akcijas. Antikarinės
organizacijos sako, jog šią savaitę
organizuoja šimtus renginių ir di-
desnius mitingus Washington, New
York, Miami, Čikagoje, Los Angeles ir
San Francisco, kurių metu reikalaus
tuoj pat išvesti JAV pajėgas ir gedės
šio penkerius metus trunkančio karo
aukų. Nors dalyvavimas antikarinėse
demonstracijose pastaraisiais metais
sumažėjo, trečiadienio renginių orga-
nizatoriai yra įsitikinę, kad pritrauks
dideles minias. 

Pasaulio naujienos

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI trečia-

dienį paragino dialogu išspręsti krizę
dėl smurto Tibete. „Prievarta neiš-
sprendžia problemų, tik paaštrina
jas”, – sakė jis savo savaitinės gene-
ralinės audiencijos pabaigoje ir pri-
dūrė, kad seka įvykius Tibete ,,su
jauduliu”. Tai pirma pontifiko pasta-
ba apie praėjusią savaitę Tibete kilu-
sius neramumus. „Meldžiame aukš-
čiausiąjį Viešpatį, šviesos šaltinį,
apšviesti visų protus ir suteikti ryžto
eiti dialogo ir pakantumo keliu”, –
sakė jis. Tremtyje veikianti Tibeto
vyriausybė sako, kad Kinijos saugu-
mo pajėgoms mėginant pažaboti
riaušes žuvo mažiausiai 99 žmonės.
Beijing tikina, kad per neramumus
žuvo 13 žmonių.

KIŠINIOVAS
Moldovos premjeras Vasile Tar-

lev atsistatydino, trečiadienį pranešė
jo sekretoriatas, kuris atsisakė nuro-
dyti tokio sprendimo priežastį. Tad
automatiškai atsistatydino ir visas
kabinetas, kurio nariai gali toliau
dirbti laikinai, kol bus paskirtas nau-
jas vyriausybės vadovas, ir tai gali
įvykti ketvirtadienį. V. Tarlev atsista-
tydino vyriausybės posėdyje gerai ne-
paaiškindamas priežasčių. Moldovos
prezidentas Vladimir Voronin, kuris
dalyvavo posėdyje, priėmė atsistaty-
dinimą. Naująjį premjerą turi pa-
tvirtinti parlamentas prezidento tei-
kimu. Šeštadienį įvykusiame eilinia-
me suvažiavime valdančioji Moldo-
voje komunistų partija nusprendė
persitvarkyti ir atjaunėti. Į jos va-
dovybę įėjo daug naujų žmonių. Ko-
munistai neslepia, jog visa tai susiję
su pasirengimu artėjantiems parla-
mento rinkimams, kurie vyks 2009
metų kovą.

MASKVA
Rusijai ir JAV nepavyko susitar-

ti, kad Europoje būtų dislokuota
Amerikos priešraketinės gynybos
(PRG) sistema. Rusijos užsienio rei-
kalų ministras Sergej Lavrov prane-

EUROPA

RUSIJA

JAV

AZIJA

Protestotuoja uz Tibeto laisve Kat-
mandu, kovo 18.
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Velykos

Mano mėgstamiausia šventė yra
Velykos. Per Velykas mes galim da-
žyti kiaušinius. Aš vieną dieną da-
žiau kiaušinius spalvotai ir tada lip-
dukus uždėjau ant kiaušinių. Per
Velykas mes valgom tuos kiaušinius.
Mes nulupame savo kiaušinį.

Deimantė Prišmantaitė
4 B klasė

ŽAIDIMAI SU
MARGUČIAIS
Ridenimas tai pats populiariau-

sias, ypač vaikų, velykinis žaidimas.
Pavakary, kai baigdavo kiaušiniauti,
susirinkdavo vaikai po penkis šešis
paprastai ant kalnelio, pasidarydavo
griovelį ir ridendavo kiaušinius. Jei
kieno kiaušinis kliudydavo svetimą,
tai jį galėdavo pasiimti.

Kiaušinių ridentojai dar prieš Ve-
lykas pasidarydavo apie 1 metro (maž-
daug 3 pėdų) ilgio lovelį. Tai lentutė
paaukštintais kraštais arba išskap-
tuota pliauska, o dažniausiai tinka-
mai išlinkusi beržo tošis. Ridendavo
kieme, o kai blogas oras – klojime ar
troboje, dažniausiai tėvo vadovauja-
mi vaikai. Ridendavo dažytus ir ne-
dažytus kiaušinius, visi po vieną. Bu-
vo galima ridenti ir įdaužtus margu-
čius, svarbu, kad tik šonai būtų sveiki. 

1. Jeigu paleistas kiaušinis iš-
muša iš vietos kitą kiaušinį, tai jį ri-
dentojas pasiima ir antrą kartą ride-
na be eilės. Jeigu vienu leidimu kiau-
šinis kliudo du kiaušinius, ridentojas
abu pasiima ir gali be eilės ridenti dar
du kartus. Ridena, iki nebepataiko.

2. Kai žaidžia dviese, žaidėjas,
pataikęs į nuridentą kiaušinį, jį pasi-
ima, jeigu nepataiko – abu atitenka
pirmajam žaidėjui.  

3. Netoli griovelio galo padaroma
duobutė. Tuo pat metu grioveliu du
žaidėjai leidžia po kiaušinį. Laimi tas,
kurio kiaušinis aplenkia duobelę,
pralaimi tas, kurio kiaušinis pateko į
duobelę. Laimėtojas pasiima į duobe-
lę įsiritusį kiaušinį. Kai abu kiauši-
niai surieda į duobutę ar abu pralekia
pro šalį, žaidėjai pasiima kiekvienas
savo kiaušinį.

4. Kai margučius ridena lygioje
vietoje ant pievutės kieme, lauke ar
patalpoje, visi ridena iš tos pačios vie-
tos. Laimi tas, kurio margutis nusiri-
ta toliausiai. Jam atitenka visi pari-
denti margučiai. 

5. Vienas ridentojas savo margutį
deda ant žemės, kitas savo ridena.
Jeigu riedėdamas margutis kliudo
padėtąjį, ridentojas pasiima abu, o jei
prarieda pro šalį, margučiai atitenka
kitam.

Čikagos lituanistinės mokyklos
mokiniai lenktyniavo, kas

nupieš gražiausią margutį.
Siūlome skaitytojams

pasižiūrėti keletą tos mokyklos
mokinių nupieštų margučių.

Lietuva yra man labai brangi,
nes tai yra mano gimtinė. Ten aš gy-
venau pirmus ketverius metus. Ten
aš išmokau vaikščioti ir lietuviškai
kalbėti. Lankiau darželį ir išmokau
pirmuosius eilėraštukus ir dainavau
daineles.

Lietuvoje aš norėčiau aplankyti
savo senelius, tetas ir kitus gimi-
naičius, kad galėčiau jiems daug ką
papasakoti.

Aš Lietuvoje lankiausi prieš du
metus. Pamačiau daug nuostabiai
gražių vietų – Gedimino pilį, pavaikš-
čiojau Vilniaus gatvėmis, nusimau-
džiau Baltijos jūroje, Nidos kopomis
pabėgiojau, rinkau gintarėlius, pa-
vaikščiojau Juodkrantės Raganų kal-
no takeliais. O vakare palydėjau sau-
lę miegui. Buvo viskas taip gražu
kaip pasakoje.

Lietuva yra maža šalis, bet yra
labai daug gražių vietų, kurias aš
norėčiau aplankyti. Aš Lietuvą visada
prisiminsiu širdyje.

Kamilė Petraitytė

* * *
Man Lietuva yra svarbi, nes visi

mano artimieji yra tenai. Per atosto-
gas aš skridau pas močiutę į kaimą,
man ten labai patinka.  Aš ten turiu
draugę Moniką. Mes kiekvieną dieną
žaidžiam lauke. Mes dar važiavom į
Palangą, buvo labai smagu, bet tik

vanduo buvo labai šaltas. Lietuvoje
man labai patiko Tauragė, jinai labai
graži. Lietuvoje man yra daug sma-
giau ir įdomiau, negu Amerikoje. Ten
man labai  smagu grįžti, nes yra daug
draugų ir yra  labai smagu!!!

Roberta Vaicekauskaitė

* * *
Man svarbi Lietuva, nes aš ten

esu gimusi, nes mano močiutė ir
seneliai, ir mano visos giminės ten
gyvena.

Man Lietuvoje labai patiko gy-
venti ir dar norėčiau ten gyventi, nes
mano visi draugai ten gyvena ir mano
seneliai ir man labai ten gražu.

Man čia Amerikoje labai patinka
gyventi, bet aš norėčiau gyventi Lie-
tuvoje, nes ten galima vaikams vaikš-
čioti be tėvų, o Amerikoje reikia
vaikščioti su tėvais. Į parduotuves ne-
galima eiti be tėvų, ir negalima vie-
nam vaikui būti namie be tėvų, o Lie-
tuvoje galima būti vienam vaikui na-
mie ir eiti į parduotuves.

Man smagu būtų jeigu galėčiau
grįžti į Lietuvą ir gyventi mano visą
gyvenimą ten, nes tada aš galėčiau
būti su mano seneliais, su pusbro-
liais ir pusseserėmis ir su mano visais
draugais.

Aš labai pasiilgusi Lietuvos.

Justina Pšemeneckaitė

Tokią Lietuvą mato 4 A klasės mokiniai.            Laimos Apanavičienės nuotr.

Lietuva – šalis, į kurią miela sugrįžti
(tokia tema rašė rašinėlius ir darė projektus Vasario 16-ai ir 

Kovo 11-ai paminėti Čikagos lituanistinės mokyklos ketvirtokai)

Arvydas Dubinskas, 10 kl.

Julija Lukoševičiūtė, 7 kl.

Paulius Šimkonis, 10 kl.

Eglė Daukšaitė, 8 kl. Tomas Sutrinaitis, 10 kl.

Mieli mūsų puslapio skaitytojai,

nutarėme pratęsti skelbtą konkursą moksleiviams 
,, Mano herojus”. 

Lauksime Jūsų rašinėlių iki š. m. balandžio 15 d.
adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Ant voko pažymėti: ,,‘Draugo’ lietuviukai”, konkursui.
Geriausi rašiniai bus premijuojami, tad nurodykite tikslų

savo adresą ir, jei mokotės lituanistinėje mokykloje,
nurodykite kokioje.

Su nekantrumu laukiame Jūsų rašinių. 
,,‘Draugo’ lietuviukų” redaktorė
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

SIÙLO DARBÂ

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some eng-
lish. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: guesthousehiring@yahoo.com

or call 207-967-4865.

Šimtmečio pradžioje nekvalifi-
kuotos jėgos uždarbiai čia buvo men-
ki. Tai lėtino lietuvių emigraciją. Per
trisdešimt metų (1909—1939) lietu-
vių padaugėjo tik 840.

Po Antrojo pasaulinio karo kai-
riųjų pažiūros pasirodė gajesnės.
Pagal „Kalifornijos lietuvį” (1946 m.
nr. 5) bandyta steigti „Nepriklauso-
mą chorą”, „Lietuvių kultūros ra-
telį”, „Vajų  Vilniaus ligoninei” ir t.t.
Atsirado draugijų angliškais pavadi-
nimais: Baltic Cultural Society, Li-
thuanian Knitting Club.

Telkinio negausumas, pažiūrų
įtampa ir fantastiškai kairuoliško
ideologijos agresija buvo didžiosios
kliūtys bet kokiems patriotiniams
užmojams ir religinėms organizaci-
joms steigti.

Apskritai negausūs Los Angeles
lietuviai nulietuvėjo įvairiais būdais;
atkrisdami nuo patriotinių idealų,
sutapdami su Lietuvos laisvės prie-
šais ir natūraliai ištirpdami ameri-
kiečių visuomenėje.

1939 metų birželio 15 d. Los
Angeles mieste buvo įsteigtas Lietu-
vos garbės konsulatas, paskyrus gar-
bės konsulu lietuvių veikėją dr. Julių
Bielskį.

Šviesos pragiedruliai

1940 metais iš Švėkšnos į Los
Angeles miestą atvyko prelatas Ju-
lius Maciejauskas su sumanymu
steigti čia lietuvių parapiją.

Tai buvo istorinis įvykis, kuris
visam Los Angeles lietuvių telkiniui
suteikė naują gyvenimą.

Ši lietuvių parapijos istorija jau
buvo aprašyta „Amerikos lietuvio”
puslapiuose.

Svarbiausias pasiekimas yra tai,
— kad naujai įsteigta lietuvių parapi-
ja sukūrė naują lietuvių visuomenę, į
kurią suvažiavo lietuviai iš visų Ame-
rikos telkinių.

Pirmiausia prel. J. Maciejauskas
Los  Angeles mieste 1944 m. spalio 15
d. įsteigė BALFo 13 skyrių. Prelatas
išplėtė jo veikimą už parapijos ribų.

1945 metais jis gavo vyskupo lei-
dimą rinkti rūbus ir maistą visoje
vyskupijoje.

Senelis prelatas pats važinėjo po
kitataučių klebonijas ir visa, kas
buvo surinkta, gabeno į savo garažą.
Čia gėrybės buvo pakuojamos, paruo-
šiami siuntiniai ir siunčiami arba
BALFui, arba tiesiog tremtiniams.

Dažnai senam prelatui tekdavo ir
pakilnoti sunkias siuntas. Nuo to jis
kartą sunkokai susirgo.

Nepaprastas labdarybės ryžtas
buvo apvainikuotas laurais. 1945 me-
tais mažytė Los Angeles lietuvių pa-
rapija pagal tremtinių šalpą užėmė
trečią vietą visoje Amerikoje.

BALFo paramos dvasia išliko
parapijoje. Per visą laiką iki dabar
parapija remia BALFą, teikia nemo-
kamai patalpas susirinkimams, talki-
na vajams.

Parapijos veikiama lietuviška
veikla Los Angeles mieste išsirito iš
savo merdėjimo ir pradėjo atstovauti
tikriems lietuvių interesams.

Tuo periodu lietuviškoji veikla ir
besiformuojanti lietuviška visuome-
nė ėmė atkusti California, San Fran-
cisco, Los Angeles ir kituose mies-
tuose.

Lietuvių spauda

Nuo 1946 metų vasario mėnesio
San Francisco mieste, ėmė regulia-
riai rodytis (iki 11 numerio spausdin-
tas rotatoriumi, o vėliau spaustuvėje,
tačiau su raidėmis be lietuviškų žen-
klų) mėnesinis leidinys „Kalifornijos
lietuvis”. Jį leido  Antanas Skirius,
vėliau sukvietęs į redakcijos štabą
daugelį veikliųjų visuomenininkų.
Tai buvo išsamus, kruopštus ir atidus
Los  Angeles visuomenės veidrodis.

1946 metais prelatas J. Macie-
jauskas pakvietė jauną kunigą Joną
Kučingį atvykti į Los Angeles va-
dovauti parapijai.

Atskridęs į Los Angeles jis rado
prelatą J. Maciejauską paliestą da-
linio paralyžiaus.

1946 metais ištarti prelato J.
Maciejausko žodžiai buvo tikra pra-
našystė: kunigas ir prelatas Jonas
Kučingis perėmė parapijos vadova-
vimą.

Parapijos įkūrėjas prelatas J.
Maciejauskas mirė 1947 m. gegužės
14 dieną.

Laikui bėgant kitur gyvenantieji
lietuviai ėmė judėti California link.

Bus daugiau.

CCAALLIIFFOORRNNIIAA LLIIEETTUUVVIIŲŲ IISSTTOORRIIJJAA
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Nr. 3

Prelatas Julius Maciejauskas

Prelatas Jonas Kučingis

Nuomojamas dirbančiam/iai ar porai
gyvenama patalpa (kambarys arba bu-

tas). Namas yra – 2 blokai nuo 
Pulaski g-vės arba 4 blokai iki 63 g-vės,
susisiekimas geras. Laukiami tvarkingi

gyventojai. Skambinti tel.
1-773/349-0111, Danutė.

SALES REPRESENTATIVE:
Work in your own neighborhood,
we’ll train hardworking person.

We’ve been in business since 1975
selling lighting products for all

kinds of businesses. No experience,
hard worker to earn money!

Mike: (773) 650-1700 ext 102
mike@midwest-lighting.com

Atkelta iš 3 psl. Jeigu 2003-2007
m. penkmetyje būtų buvusi išlaikyta
tokia pat proporcija, būtų atlikę dar
567,715 dol. LF paramos prašan-
tiems. Maža galimybė, kad pati LF
valdyba imtųsi iniciatyvos tokias pro-
porcijas atstatyti. Tam reikia paska-
tinimo ne tik iš šalies, bet ir iš vir-
šaus. Artimiausia proga yra LF narių
suvažiavimas gegužės mėnesį. Jo
metu turėtų būti iškeltas ir priimtas
pasiūlymas, įpareigojąs LF valdybą
riboti išlaidas, kad jos neviršytų 15
proc. metinės sąmatos. Greičiausiai
tam būtų priešinamasi. Tokiu atveju
siektinas kompromisas. Jis galėtų bū-
ti toks: vietoj to, kad išlaidas staigiai
sumažinti ir taip sudaryti rimtų

vadybinių sunkumų, siūlymą galima
būtų pakoreguoti ir palikti teisę tą
išlaidų sumažinimą atlikti palaips-
niui, per ateinančius 2–3 metus. 

LF gimė idealistų pastangomis.
Ilgą laiką jis buvo gražiai tvarkomas
savanorių. Metai po metų kilo visuo-
menės pasitikėjimas ir aukos. Vis di-
dėjant administracinėms išlaidoms,
reikia atidžios, kad ir skausmingos
peržiūros. LF niekada nesusilygins
su  Lithuanian Catholic Religious Aid
(8 proc. skirta išlaidoms),  Draugo
Fondo (2 proc!) ir kitų fondų admi-
nistracinių išlaidų proporcijomis,
tačiau LF gali ir turi grįžti   prie 1999
metų išlaidų. Tereikia tik ryžto ir su-
važiavimo balsų.

Vis didėjančios Lietuvių Fondo išlaidos

Prenumeruokite,
pirkite 

ir 
skaitykite

,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

SKELBIAMAS CHORINIŲ DAINŲ 
KŪRYBOS KONKURSAS

Naujų chorinių dainų konkurso nuostatai

Pasirodė 2008 m. pavasarinis
žurnalo ,,Lituanus”  numeris. Jį at-
vertus maloni staigmena – 4 psl. Vy-
tauto O. Virkau darbo ,,Taikos ratas”
spalvota reprodukcija. Pavarčius žur-
nalą radau dar 9 spalvotas šio me-
nininko darbų reprodukcijas. Puiku.
Tikėsimės, kad leidėjai mus ir toliau
džiugins naujovėmis.

Žurnalas prasideda Dariaus Fur-
monavičiaus straipsniu ,,January 13,
1991 in Lithuania”, kuriame detaliai,
su dokumentiniais intarpais aprašo-
mi tos dienos įvykiai.

Kitas tai pačiai datai skirtas
straipsnis – Vytauto Landsbergio
,,Remembering January 13th, 1991”.
Tai kalba, pasakyta Lietuvių maldos
pusryčių metu Londone, Hyatt Re-

gency Churchill viešbutyje 2008 m.
sausio 12 d. 

Tų pačių pusryčių metu apie re-
ligijos laisvę kalbėjo kanauninkas
Michael Bourdeaux. Jo kalba ,,The
Price of Freedom: The Curch” taip
pat spausdinama šiame numeryje.

Besidomintys Vilniaus praeitimi,
kultūra, architektūra su malonumu
perskaitys Laimono Briedžio straips-
nį ,,Vilnius on the Map of Sarma-
tia: II”.

Stasys Goštautas savo rašinyje
,,Ode to Walden Pond” nušviečia
žinomo lietuvių išeivijos menininko
Vytauto O. Virkau kūrybos kelią. 

Mėgstantys skaityti galės susi-
pažinti su Icchoko Mero kūryba. Šio
autoriaus kūriniai verčiami į daugelį
pasaulio kalbų.

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumas švęs savo keturias-
dešimtmetį. Jis numatytas suruošti
2008 m. Padėkos dienos savaitgalį
PLC, Lemont. Apie šių simpoziumų
pradžią, jų istoriją galite pasiskaityti
Stasio Bačkaičio straipsnyje. 

Žurnale Patrick Chura pristato
Aušros Paulauskienės knyga ,,Prara-
dimai ir atradimai”.

Žurnalas ,,Lituanus” išleidžia-
mas kas ketvirtį. Kaina metams – 20
dol.

Jį galite nusipirkti ir ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 5 dol. Jį galima
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 3 dol. 

Paruošė L. A.

,,LITUANUS”

I. Bendrosios nuostatos ir kon-
kurso organizatorius

Siekiant gausinti chorų bei
vokalinių ansamblių repertuarą nau-
jais šiuolaikiniais kūriniais, Klai-
pėdos miesto chorinė bendrija
,,Aukuras” skelbia naujų chorinių
dainų kūrybos konkursą.

Naujų chorinių dainų kūrybos
konkurso nuostatai (toliau – konkur-
so nuostatai) reglamentuoja šio kon-
kurso tikslus, dalyvius, taip pat jo or-
ganizavimo, vertinimo, apdovanoji-
mų bei teisinę tvarką.

Konkurso organizatorius – Klai-
pėdos miesto chorinė bendrija ,,Au-
kuras” (Bendrijos tarybos pirminin-
kas doc. Algirdas Šumskis).

II. Konkurso tikslas
Puoselėti Lietuvos nacionalinę

chorinę kultūrą.
Skatinti kompozitorius kurti

naujas dainas mėgėjų chorams ir vo-
kaliniams ansambliams tinkančias
dainų šventėms, festivaliams, kon-
certams.

Išleisti naujų chorinių dainų
rinkinį.

III. Konkurso dalyviai, vieta
ir laikas

Dalyviai – Lietuvos ir lietuvių iš-
eivijos kompozitoriai.

Konkurso vieta – Klaipėda.
Konkurso laikas: I turas – 2008

metų liepos mėn., II turas – 2008 me-
tų liepos–rugpjūčio mėn. Konkurso
rezultatai skelbiami kultūros sa-
vaitraštyje „Septynios meno dienos”
ir žurnale „Muzikos barai”. Konkur-
so laureatų ir specialiųjų prizų laimė-
tojų apdovanojimas, konkurso dainų
rinkinio pristatymas ir geriausių kū-
rinių koncertas numatomas 2008 m.
lapkričio mėn.   

IV. Konkurso reikalavimai ir
dalyvavimo sąlygos 

Dainų autoriai konkurso organi-
zatoriams užklijuotame voke pateikia:

1) kūrinių muzikos autorių pasi-
rašytą Paraišką–anketą, glaustą kū-
rybinę biografiją, telefonus ir el. paš-
to adresus (įdedama papildomame
užklijuotame voke, kuris bus atidaro-
mas po galutinio Vertinimo komisijos
sprendimo);

2) kūrinių autorių slapyvardžiais
pasirašytas naujai sukurtas, dar nie-
kur nepublikuotas ar kitaip skelbtas,
niekieno neįsigytas originalias arba
lietuvių liaudies dainų išdailų kom-
pozicijas a cappella arba su pritari-
mu, skirtas vaikų, jaunimo bei suau-
gusiųjų chorams bei vokaliniams an-
sambliams.

Dainos tekstas turi būti lietuvių
kalba. 

Kūriniai pateikiami atspausdinti
popieriuje ir CD (parengti spaudai).

Kūrinių natos turi būti surinktos
„Finale” arba „Sibelijaus” natų ma-
ketavimo programomis, tekstas – Ti-
mes New Roman arba Times LT šrif-
tu, kurio dydis: pavadinimo – 18, dai-
nos teksto – 12; paraštės: vidinė – 3
cm., išorinė, viršutinė ir apatinė – 2
cm.

3) atskiru priedu pateikiamas

dainos tekstas, nurodant autoriaus
pilną vardą ir pavardę, publikacijos
šaltinį, jei jis yra publikuotas;

4) tekstams, kuriems taikomos
autorinės teisės, būtina pateikti
raštišką teksto autoriaus (ar jį atsto-
vaujančio asmens) sutikimą neatly-
gintinai (be honoraro) publikuoti tek-
stą leidžiamame konkurso dainų
rinkinyje.

V. Vertinimas
Kūrinius (100 balų sistema) ver-

tina penkių asmenų Vertinimo ko-
misija, kurią sudaro Klaipėdos miesto
chorinė bendrija ,,Aukuras”. 

Vertinimo komisija antrajam tu-
rui atrenka geriausius kūrinius (iki
15), kurie bus publikuojami šio kon-
kurso dainų rinkinyje. Rinkinys lei-
džiamas organizatorių lėšomis. Kūri-
nių autoriams honoraras nemokamas.

Vertinimo komisijos sprendimai
galutiniai ir neginčijami.

VI. Apdovanojimai
Konkurso laureatai (muzikos

autoriai) apdovanojami diplomais ir
piniginėmis premijomis:

I vieta – 3,000 Lt
II vieta – 2,000 Lt
III vieta – 1,000 Lt
VII. Specialūs prizai
Konkurso dalyviai skatinami ap-

dovanojat diplomais ir specialiaisiais
prizais:

Už geriausią chorinę dainą apie
Lietuvą;

Už geriausią lietuvių liaudies
dainos plėtotę;

Už geriausią chorinę dainą apie
Klaipėdą;

Už geriausią chorinę dainą jūros
tematika;

Už geriausią chorinę dainą vaikų
chorams;

Už geriausią chorinę dainą jauni-
mo chorams;

Už geriausią dainą vokaliniam
ansambliui. 

VIII. Paraiška konkursui
Paraiškos konkursui priimamos

iki 2008 m. birželio 30 d. adresu:
Klaipėdos miesto chorinė bendrija
„Aukuras”, Chorinių dainų kūrybos
konkursui, K. Donelaičio g. 4, LT –
92144 Klaipėda

Informaciją teikiama: tel.: 846–
398766, mob. 861–269021, faksas:
846–398766; internetiniame puslapy-
je: www.ssimkus.ku.lt ir elektro-
niniu paštu: aukuras@ku.lt

IX. Nuostatų baigiamoji dalis
Dalyvavimas konkurse reiškia

dalyvio sutikimą su šiais nuostatais ir
visomis konkurso sąlygomis.

Neįvykdžius nuostatų reikala-
vimų autoriai konkurse nedalyvauja.

Konkurso organizatoriai pasilie-
ka sau teisę dainas naudoti ir platin-
ti laikydamiesi LR įstatymų.

Konkurso organizatoriai garan-
tuoja autorių duomenų slaptumą.

Konkursui atsiųsta medžiaga
negrąžinama.

Kilę ginčai sprendžiami remian-
tis LR įstatymų ir šiais nuostatais.

Konkurso organizacinis
komitetas

DR. KAZYS MARTINKUS MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui 1985

m. įsteigtas jo tėvų, sesers ir artimų draugų stipendijos fondas, kuriuo gali
pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba daktaro laip-
snio tiksliųjų mokslų srityje – vėžio ligų tyrimo sričių (pvz.; farmakologijos,
biochemijos ir pan.). 

Norintys pasiteirauti ir gauti prašymų formas, prašome kreiptis: Kristina
Martinkute, Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund, 7120 S. Rich-
mond, Chicago, IL 60629-3011, USA; el. pastas: Krism516@yahoo.com

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.

8-osios Dainų šventės Čikagoje choras.                             Jono Kuprio nuotr.

Aldona Sobieskienė, gyvenanti Orland Park, IL pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Rev. John Tamulis, gyvenantis Cadillac, MI, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai dėkojame.
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Mūsų stalui

Šventiniam Velykų stalui
NIJOLÈ NAUSÈDIENÈ

Gamta, išsilaisvinusi po šaltos žie-
mos, prisikelia naujam gyvenimui,
prasiskleidžia melsvosios žibutės, iš-
sprogsta pirmieji medžių pumpurė-
liai. Šis prisikėlimas simbolizuoja
amžiną veiklumą, kūrybą bei atsi-
naujinimą. Tai tikras žmogaus ir
dieviškos gamtos bendradarbiavimas.
Kristus, prikeliantis spalvingąją
gamtą – drugelį ir mažą gėlytę – Ve-
lykų varpų aidais prikelia naujam kū-
rybingam gyvenimui ir mus.

Pagrindinė ir gražiausia gamtos
puošmena – gėlės, kurias M. Pečkaus-
kaitė vadina pirmuoju pavasarinės
žemės džiaugsmo šypsniu. Kas gi gali
maloniau ir skaisčiau nusišypsoti, ne-
gu pavasario saulės praskleistos miš-
ko žibutės ar iš sniego kylantys var-
peliai. Taigi gėlės, ryškiausi Velykų
simboliai. Tad ir mes neįsivaizduoja-
me Velykų stalo be pirmųjų žiedų, iš-
sprogusių ,,kačiuko” šakelių ar lelijos
žiedų, kurios baltumas ir grožis, kilęs
iš žemės, puošia ir Kristaus prisikėli-
mo šventę.

Kitas klasikinis Velykų simbolis –
kiškutis. Velykos  švenčiamos pirmą
sekmadienį po pavasarinio mėnulio
pilnaties. Su mėnulio fazėmis kišku-
tis siejamas todėl, kad gimsta atvi-
rom akim, tuo tarpu kai kiti gyvūnai
– akli. Tarp lietuvių katalikų kitas
labai populiarus simbolis yra Velykų
avinėlis. Jis dedamas ant šviežiai
sudaigintų avižų, tuo puošiame šven-
tinį stalą kartu su margučiais.

Dar kitas Velykų simbolis – kiauši-
nis, kuris dar prieš krikščionybę bu-
vo laikomas vaisingumo ir naujos gy-
vybės simboliu. Krikščionybės laikais
kiaušinio simbolika įgavo prisikėli-
mo naujam gyvenimui prasmę.

Velykos – ilgai laukta pavasario
šventė, kurios įspūdžiai, patirti jau
vaikystėje, niekada neužsimiršta. Ar-
gi galima pamiršti įvairiais valgiais
nukrautą, margučiais ir žalumynais
papuoštą Velykų stalą? Iš visokiausių
mėsos gaminių išsiskiria veršienos
kepsnys, iš kepinių – baltas avinėlis
su žalumyno šakele ir sužaliavusio-
mis avižomis.

Bobulytės ir seneliukai 

5-6 kietai virti kiaušiniai,
5-6 džiovinti grybai, šaukštas

aliejaus,
0,1 lb (50 g) kumpio, 
1/2 svogūno, salotų lapų

(rausvų), 
petražolių, 
krapų, 
saldžiosios paprikos griežinėlis,
karčiųjų pipirų grūdelių.
Nupjauti nuo kiaušinio bukojo

galo šiek tiek baltymo, kad kiaušinis
stovėtų. Atsargiai išimti trynius ir
juos susmulkinti. Džiovintus grybus
išvirti, supjaustyti ar sumalti mėsma-
le, pakepinti su aliejumi, įberti labai
smulkiai supjaustyto svogūno ir
kumpio. Pagardinti prieskoniais,
įberti kapotų prieskoninių žalumy-
nų ir 3-4 kiaušinių trynius. Įdarą pa-
skaninti šaukštu majonezo. Kiauši-
nius prikimšti įdaro, sudėti į lėkštę.
Iš salotos lapų padaryti skareles ar
kepures. Iš likusių kiaušinių trynių
padaryti ,,plaukus”. Kad laikytųsi
,,skarelė” ir ,,plaukai”, juos pritvir-
tinti želatina. Įspausti po pipiro
grūdelį vietoj akių, iš saldžiosios pa-
prikos išpjauti ,,burnytes” ir iš krapų
šakelių padaryti ,,ūsus”. Lėkštę pa-
puošti krapų ir petražolių šakelėmis.

Lašišos užkandėlė 

Blyneliams: 
3,5 oz (100 g) miltų, 
1 kiaušinis, 
7 šaukštai (100 ml) pieno, 
šaukštas grietinės, 
kepimo miltelių arba sodos.
Aptepui: 
2 šaukštai varškės, 
2 šaukštai grietinės, 
2 šaukštai majonezo, 
1 citrina, 
0.2 lb (100 g) sūdytos lašišos.
Išplakti blynų tešlą ir iškepti ma-

žus blynelius (1 arbatinis šaukštelis
tešlos). Varškę ištrinti, grietinę ir ma-
jonezą labai gerai išmaišyti, pagar-
dinti citrinos sultimis. Ant blynelio
uždėti šaukštelį aptepo, ant viršaus –
gabalėlį lašišos. Puošti citrina.

Sūdyta lašiša 

Norimo dydžio lašišos filė, sudėti
į indą, užberti saują rudo cukraus,
apibarstyti gausiai supjaustytais švie-
žiais krapais, pabarstyti maltais bal-
tais pipirais ir užpilti druska taip,
kad viską padengtų. Uždengti ir pa-
dėti nakčiai į šaldytuvą. Ryte lašišą
nuplauti, nusausinti ir nulupti odą.

Šventiniai žuvies kukuliai 

Vienos žuvies filė, 
balto pyrago, 
1 kiaušinis, 
truputis pieno, 
prieskonių pagal skonį, 
šaukštas majonezo, 
pokelis želatinos ir 
1/4 puodelio sultinio.
Žuvies filė kartu su piene išmir-

kytu pyragu sumalti mėsmale. Į masę
įdėti kiaušinio trynį, prieskonius ir
gerai išmaišyti. Prieš pat virimą su-
dėti iki standumo išplaktus kiaušinių
baltymus ir lengvai permaišyti. Sulti-
nį arba vandenį pasūdyti, parūgštinti
(rūgštis sustandina pusgaminius,
neleidžia jiems iširti, išbalina, pageri-
na skonį) ir pakaitinti iki virimo. Iš
žuvies masės formuoti kukulius ir
virti ant lengvos ugnies 15 minučių.
Po to atvėsinti. Į šalto sultinio dalį
dėti želatiną, išbrinkinti karšto van-
dens vonelėje, atvėsinti ir įpilti majo-
nezą. Kukulius apvolioti bestingstan-
čiame majoneze. Viršų pagražinti cit-
rinos griežinėliais, žalumynais.

P. S. visas porcijas galima toly-
giai padidinti.

Brangiam vyrui
A † A

LLOYD KUSAK

mirus, jo žmonai, „Saulutės” narei MEILUTEI TAPU-
LIONYTEI-KUSAK bei jų sūnui PAULIUI su šeima reiš-
kiame gilią užuojautą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

Lietuviškas filmas „Aš esi tu“ – Naujosios
Europos filmų festivalyje Edinburge

Balandžio 4-13 dienomis Edin-
burgo „Filmhouse” vyks Naujosios
Europos filmų festivalis, kuriame
šalia naujausių rumunų, lenkų, ven-
grų, estų, čekų filmų balandžio 7
dieną bus pristatytas ir 2006 metais
sukurtas lietuvių pilnametražis vai-
dybinis filmas „Aš esi tu” (scenari-
jaus autorius ir režisierius Kristi-
jonas Vildžiūnas, Uljanos Kim bei
Pandora Film (Vokietija)).

Daugybę įvairių apdovanojimų
pelnęs, Kanų kino festivalio pro-
gramoje „Ypatingas žvilgsnis” 2006
metais pristatytas filmas pasakoja
apie vienišą architektą, kuris gena-
mas nusivylimo gyvenimu, nus-
prendžia įkūnyti savo svajonę – pasis-

tatyti namą medyje ir apsigyventi
miške. Tai filmas – sakmė apie ke-
lionę į save, pilnas gražių lyriškų
vaizdų, kuriame vaizduotė persipina
su realybe. Filmo operatorius Vladas
Naudžius, dailininkė Agnė Rimkutė,
kompozitorius Linas Rimša, filme
vaidina: Andrius Bialobžeskis, Jurga
Jutaitė, Mykolas Vildžiūnas ir kt.

Pasak festivalio organizatorių, į
festivalio programą atrinkti filmai,
kuriuose į Vidurio bei Rytų Europos
realybę žvelgiama jaunų žmonių
akimis. Susimąstyti kviečianti lyriš-
ka lietuvių kūrėjų istorija neabejoti-
nai turėtų išsiskirti bendrame naujo-
sios Europos kino kontekste.

Lietuviams.com

Margumynai

Atskleista rašytojo A. de Saint-Exupéry 
mirties paslaptis

Prancūzijoje atskleista žymaus
prancūzų rašytojo Antoine de Saint-
Exupéry mirties paslaptis: 88 metų
buvęs lakūnas Horst Rippert prisi-
pažino 1944 m. virš Viduržemio jūros
numušęs Saint-Exupéry naikintuvą.
Apie tai pranešė Vokietijos dienraštis
„Handelsblatt”. H. Rippert pareiškė,
kad 1944 m. liepos 31 d. netoli
Tulono pastebėjo prancūzų naikintu-
vą ir numušė jį virš Viduržemio jūros.
„Aš pamačiau ant naikintuvo pran-
cūzų atpažinimo ženklą, ir atsidūręs
jam už nugaros jį numušiau”, – sakė
buvęs Vokietijos karo lakūnas.

Pasak H. Rippert, Saint-Exupéry
buvo vienas mėgiamiausių jo rašyto-

jų. „Jei būčiau žinojęs, kad tai buvo
Saint-Exupéry, aš jokiu būdu nebū-
čiau į jį šaudęs”, – prisipažino karo
veteranas. Pasak jo, tai, kad jis nu-
mušė Saint-Exupéry valdomą lėktu-
vą, sužinojęs gerokai vėliau.

Iki šiol buvo žinoma, kad An-
toine de Saint-Exupéry dingo be ži-
nios 1944 m. vasarą, pakilęs į žvalgo-
mąjį skrydį Marselio apylinkėse. Jo
mirties kaltininką pavyko rasti kny-
gos „Saint-Exupéry: paskutinė pas-
laptis” autoriams Luc Vanrel ir Lino
von Gartzen. Ši knyga kovo 20 d. bus
išleista Prancūzijoje.

Balsas.lt

A. Ališauskas – kūrybiškiausios 2007 metų
knygos autorius

Poetui Arnui Ališauskui už eilė-
raščių knygą „Rentgeno nuotraukų
albumas” Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institutas kovo 7 d. įteikė li-
teratūrinę premiją. Premija laureatui
buvo įteikta Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto salėje, minint
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
metines.

Lietuvių kalbos ir tautosakos
instituto darbuotojų teigimu, pagrin-
dinis dalykas renkant Literatūros
premijos laureatą buvo kūrybišku-
mas. Rašytojas apdovanojamas bū-
tent už kūrybinį proveržį, įvykusį
tais metais.

Į šeštą kartą teikiamą premiją
šiemet taikėsi dvylika pernai išleistų
knygų: Vytauto P. Bložės eilėraščių
knyga „Tu palikai mane užmigusį”,

Manto Gimžausko knyga „Šamanas
TM”, Almio Grybausko poezijos
knyga „Žuvys”, Liudviko Jakima-
vičiaus eilėraščių apysaka „Elio”,
Andriaus Jakučiūno romanas „Tė-
vynė”, Donaldo Kajoko romanas „Ka-
zašas”, Ramūno Kasparavičiaus
knyga „Visų gražiausia”, Gendručio
Morkūno apysaka „Grįžimo istorija”,
Dalios Staponkutės esė rinktinė „Lie-
tumi prieš saulę”, Liūnės Sutemos
poezijos knyga „Tebūnie”, Regimato
Tamošaičio esė „Vitaminų pardavė-
jas” bei A. Ališausko eilėraščių knyga
„Rentgeno nuotraukų albumas” .

2007 metais instituto literatū-
rinę premiją pelnė rašytojas Danie-
lius Mušinskas, 2006-aisiais – poetas,
dramaturgas, eseistas Rolandas Ras-
tauskas.                                    BNS
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�Kovo 27 d., ketvirtadienį, 8 val.
v. Prop Theatre (3502-04 Nort Elston
Ave., Chicago) vyks režisierės ir ak-
torės Audrės Budrytės monospektak-
lis ,,Une Baye”. Iki balandžio 27 d.
spektaklis bus rodomas kiekvieną
ketvirtadienį 8 val. v. ir  kiekvieną
sekmadienį – 3 val. p.p. Bilietų kaina
– 15 dol. Tel. pasiteiravimui: 773-539-
7838.

�Dėmesio! FSS Čikagos skyrius
kovo 27 d., ketvirtadienį, 6 val. v. ruo-
šia vakaronę su iš Lietuvos atvykusiu
doktorantu Giedriumi Globiu. Vaka-
ronė vyks PLC posėdžių kambaryje,
14911 127th Street, Lemont. Visus
maloniai kviečiame dalyvauti.

�Kovo 28 d. penktadienį, Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
vyks  Juozo Mieliulio  darbų retro-
spektyvinės parodos atidarymas ir
dailininko knygos ,,Juozas Mieliulis”
sutiktuvės. Maloniai kviečiame visus
į parodos atidarymą. Paroda veiks iki
balandžio 27 d.

�,,Dainavos” ansamblio vyrų vie-
netas kviečia visus į naujos kompak-
tinės plokštelės „Šešiese” pristatymą
penktadienį, kovo 28 d., 7:30 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th Street,
Lemont. Praleiskite vakarą kartu su
mumis! Bus vaišės.  Auka – 10 dol. 

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
šeštadienį, kovo 29 d., 7–9 val. v. ati-
daroma Ellen Heck paroda ,,Lietu-
viška vasara”. Jauna amerikietė dai-
lininkė pristatys 30 grafikos ir tapy-
bos darbų, kurie sukurti perteikiant
amerikietės patirtis Lietuvoje. Atida-
ryme dalyvaus dailininkė, bus vaišės.
Įėjimas nemokamas. Paroda veiks iki
balandžio 14 d. Muziejus atidarytas
kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. v.  Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Rita
Janz).

�Los Angeles Dramos sambūris
atveža į Čikagą dviejų veiksmų
komediją ,,Reikia arklio”.  Spektak-
lyje – nuoširdus bei suprantamas
dabartinio meto Lietuvos miesto gy-
venimas. Spektaklis įvyks balandžio
6 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Jaunimo
centro didžiojoje salėje, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago. Bilietų kai-
na – 20 dol. Juos galėsite nusipirkti
prieš spektaklį. Vaikams iki 10 m. ne-
mokamai.

�Lietuvių Bendruomenės Le-
mont apylinkės metinis susirinkimas
įvyks balandžio 6 d. 12:15 val. p.p. PLC
didžiojoje salėje. Norinčius aktyviai
dalyvauti bendruomenės veikloje, kvie-
čiame kandidatuoti į apylinkės valdy-
bą. Tel. informacijai: 708-974-0591.

�Gegužės 9 d., penktadienį Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
įvyks Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro 25-mečiui skirta paroda.
Parodoje pamatysite centre sukaup-
tus įdomius eksponatus, paveikslus iš
šio centro fondo. Pradžia 7:30 val. v. 

�Kviečiame užsiregistruoti į kūry-
binę stovyklą  ,,Meno8Dienos” suau-
gusiems, kuri jau ketvirti metai ruo-
šiama Neringos stovykloje, Vermont.
Ji vyks rugpjūčio 24-31 dienomis.
Norint daugiau sužinoti apie šią
stovyklą, apsilankykite tinklalapyje:
www.neringa.org. Laukiame visų
kūrybinės dvasios žmonių!

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Maloniai kviečiame užsienyje gyvenančius lietuvių jaunuolius
į Jaunimo kūrybinę-ugdomąją stovyklą ,,Kuriu Lietuvą”, kuri vyks
š.m. liepos 28 – rugpjūčio 6 dienomis A. Gedvilo sodyboje (Jova-
riškės, Trakų r.). 

Stovykla skirta 14–18 metų Lietuvoje gyvenantiems ir lietuvių emig-
rantų jaunuoliams. Stovyklos tikslas – suburti emigravusius ir Lietuvoje gy-
venančius jaunuolius  bendram veikimui. Bus sudarytos sąlygos šiems jau-
nuoliams kartu pažinti Lietuvos kultūrą, tradicijas,  kalbėti jiems svarbiais
klausimais, kurti, bendradarbiauti. Kūrybinius užsiėmimus (muzikos, foto-
grafijos, taikomųjų menų) ves Lietuvoje žinomi menininkai.

Stovyklos vieta pasižymi ypatingai geromis gyvenimo ir darbo sąlygo-
mis, stovyklai vadovaus patyrę, profesionalūs ir kūrybingi vadovai.

Numatoma stovyklos kaina: 730 Lt. Į programos kainą įskaičiuota: ap-
gyvendinimas, maitinimas, sporto ir vakaro renginiai, pažintinės ekskursi-
jos, sveikatos draudimas ir nuolatinė priežiūra.

Norintiems dalyvauti stovykloje būtina išankstinė registracija. Dalyvių
skaičius ribotas.                              

Detalesnė informacija ir registracija: tel.+370 5 272–5319, +3706 787–
69703;  www.lvjc.lt arba el. paštas: jolanta@lvjc.lt

Kaip ir kiekvienais  metais, taip ir šiais,  prieš Velykas į Maironio lituanistinę mokyklą  Lemonte atvyko Liudas Valatka ir jo pagalbininkai. Su bega-
line meile ir kantrybe Liudas mokė vaikučius Velykinių kiaušinių marginimo meno vašku. Maironio mokyklos mokytojai ir mokiniai nuoširdžiai dėko-
ja Liudui ir jo pagalbininkams už paaukotą laiką ir geranoriškumą.

Nuotraukoje iš kairės: šeštos klasės mokiniai Kajus Švabas, Paulius Siliūnas, Lukas Gilius, Ovidijus Riauba. Dešinėje nuotraukoje: Liudas Valatka
palinkęs ties septintos klasės mokine Aleksa Rugieniūte.                                                                                                               Giedrės Savukynienės nuotraukos

Gegužės 2 d., penktadienį, 7:30 val. v.  
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre

(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 
įvyks GIEDROS MAŽRIMIENĖS tapybos darbų parodos 

,,Šypsena mamai” atidarymas

Tai vakaras, skirtas mylimoms mamytėms. Šilti Giedros tapybos darbai,
vaikų koncertas tikrai padovanos šypseną mamytėms. Atidaryme dalyvaus
autorė. Vakarą Čiurlionio galerijai padeda ruošti ateitininkai sendraugiai.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

Lietuvių operos spektaklis G. Verdi ,,La Traviata” 
įvyks balandžio 27 d. Morton mokyklos salėje 

(2423 S. Austin Blvd., Cicero) 
Bilietus į Lietuvių operos spektaklį galite nusipirkti: siuntinių persiunti-

mo įstaigoje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia ,,Seklyčios” (2719 W. 71st St.,
Chicago) ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Harlem Ave., Chicago).

Bilietus prašome įsigyti iš anksto, nes spektaklio dieną prie įėjimo į salę
bilietai bus 5 dol. brangesni.

Giedra Mažrimienė. Dviejų žuvyčių pokalbis.

Robert S. Boris, gyvenantis Fort Lauderdale, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Jadvyga Pliksnys, gyvenanti South Boston, MA, pratęsdama me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Frances Mazeika, gyvenantis St. Pete Beach, FL, pratęsė „Drau-
go” prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Vija Gedgaudas, gyvenanti Newhall, CA, pratęsė kasmetinę „Drau-
go” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.


