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Minske têsiasi neramumai

Artùras Zuokas neteko tarybos nario mandato

Lankomi Irake tarnaujantys
Lietuvos kariai

Vilnius, kovo 26 d. (BNS) –
Krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas ir kariuomenės vadas genero-
las leitenantas Valdas Tutkus atvyko
į Iraką, kur aplankys čia tarnaujan-

čius LITCON–10 būrio karius ir susi-
tiks su jų vadais. Jie domėsis būrio
vykdomomis užduotimis, gyvenimo ir
poilsio sąlygomis. Lietuvos kariams
savo dainas atliks kartu su delegacija
į Iraką atvykęs dainininkas Aleksan-
dras Makejevas.

40–ies karių LITCON–10 būrys
yra išdėstytas JAV atsakomybės sek-
toriuje Rytų Irake Al Kuto mieste,
esančiame į pietryčius nuo Bagdado,
su Iranu besiribojančioje Vasit pro-
vincijoje. Misijos metu kariai budi
greitojo reagavimo pajėgose, vykdo
svarbių objektų apsaugos funkcijas.
Lietuviai kariai taip pat tarnauja
operacijos ,,Irako laisvė” štabuose, o
kariniai instruktoriai – NATO moky-
mo misijoje. Iš viso Irake šiuo metu
tarnauja 53 Lietuvos kariai.

Karinė operacija ,,Irako laisvė”
Persijos įlankos regione buvo pradėta
2003 m. Šiuo metu Koalicinės pajėgos
Irake sudarytos iš 26 šalių karinių
pajėgų.

Minske vyko nesankcionuotas Baltarusijos opozicijos mitingas. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA) – Už-
sienio reikalų ministerija su Strate-
ginių studijų centro vadovybe aptarė
Lietuvos elektroninės diplomatijos
ateitį. Užsienio reikalų ministerijos
2008–2010 metų strateginiame veik-
los plane teigiama, jog pagrindinis
ministerijos uždavinys yra užtikrinti
visos informacijos, patenkančios iš
Europos Sąjungos ir NATO (įskaitant
ir įslaptintą), apdorojimą bei opera-
tyvią ir saugią jos sklaidą adresa-
tams. Didelis gaunamos informacijos,
turinčios ilgalaikę išliekamąją vertę,
kiekis taip pat reikalauja sukurti len-
gvai valdomas duomenų bazes, turin-
čias paprastas paieškos sistemas.

Šiuolaikinių duomenų perdavi-
mo priemonių plėtra leidžia žymiai
pagreitinti ir atpiginti keitimąsi in-
formacija, todėl ministerija daug dė-
mesio skirs vaizdo tiltų su Lietuvos
atstovybėmis užsienyje plėtrai.
Svarstoma galimybė teikti elektroni-
nes konsulines paslaugas užsienyje
gyvenantiems Lietuvos piliečiams.

Vilnius, kovo 26 d. (Alfa.lt) – Li-
beralų ir centro sąjungos (LiCS) pir-
mininkas Artūras Zuokas neteko Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybos na-
rio mandato. Vyriausioji rinkimų ko-
misija (VRK) priėmė sprendimą nut-
raukti jo įgaliojimus.

Pagal įstatymus įsiteisėjus apkal-
tinamajam nuosprendžiui toks politi-

kas negali būti savivaldybės tarybos
nariu. Kovo 20 d. Vilniaus apygardos
teismas paskelbė A. Zuoką kaltu dėl
kėsinimosi sukčiauti ir skyrė 12,5
tūkst. litų baudą. LiCS vadovas ir
pats buvo parašęs prašymą nutraukti
jo įgaliojimus bei pateikęs baudos su-
mokėjimo kvitą. Ar A. Zuokas gali lik-
ti vadovauti LiCS, spręs šios partijos

taryba.
Nuosprendį baudžiamojoje byloje

liberalcentristų vadovas su versli-
ninkais iš „Rubicon group” Andriumi
Janukoniu ir Dariumi Leščinsku iš-
girdo praėjusią savaitę. Jie pripažinti
kaltais dėl kėsinimosi papirkti buvusį
sostinės tarybos narį Vilmantą Drė-
mą. Kaltinimai dėl laisvės atėmimo,

Aptarta
elektroninès
diplomatijos
ateitis

trukdymo pasinaudoti rinkimų teise
ir duomenų apie privatų gyvenimą
rinkimą atmesti.

A. Zuokas pralaimėjo mero rin-
kimus 2003 metų balandį, bet po
naujų politinių sąjungų sudarymo
buvo išrinktas meru tų pačių metų
birželį.

Lietuvos karys Irake. Alfa.lt nuotr.

Minskas, kovo 26 d. (,,Reuters”/
BNS) – Minske prasidėjo protesto ak-
cijos, kurią antradienį išvaikė milici-
ja, kelių dešimčių dalyvių teismai.
,,Visas teismo pastatas apsuptas. Vi-
sus įėjimus saugo OMON kariai. Į ka-
binetą, kur vyksta teismas, nieko ne-
įleidžia”, – pranešė ,,Reuters” fotoko-
respondentas Vasilij Fedosenka,
esantis šalia vieno rajono teismų.

Antradienį Minske vyko nesan-
kcionuotas Baltarusijos opozicijos
mitingas, skirtas Baltarusijos Liau-
dies Respublikos įkūrimo 90–osioms
metinėms. Jame dalyvavo šimtai
žmonių, mitingas baigėsi susirėmi-
mais su milicija, per kuriuos buvo su-
imta keliasdešimt protestuotojų.

Baltarusijos opozicija sako, kad
yra daugiau kaip šimtas sulaikytųjų,
o milicija nurodo 88 žmones, iš kurių
18 buvo paleisti dar antradienio va-
karą po dokumentų patikrinimo. Kiti
70 žmonių bus teisiami už pažeidi-
mus per masinius renginius.

Tarp sulaikytųjų buvo ir Lietu-
vos televizijos grupė, taip pat Lenki-
jos piliečių, kurie buvo paleisti po ke-
lių valandų, ir nepriklausomo laik-
raščio ,,Naša niva” fotografas Andrej

Lenkevič, sumuštas per sulaikymą.
Baltarusijoje išvaikant mitingą

buvo sulaikyta Lietuvos radijo ir tele-
vizijos žurnalistė Rūta Lankininkai-
tė–Ribačiauskienė, iš jos atimta ka-
setė. „Kai vyko šventinė eisena, mes
filmavome ir jau ruošėmės važiuoti iš
tos vietos, kai visiškai netikėtai prie
manęs pribėgo apie dešimt specialių-
jų pajėgų atstovų, milicijos pareigū-
nų”, – pasakojo R. Ribačiauskienė.

Sučiupę ją ir operatorių tvarkos ser-
gėtojai vilko sulaikytuosius į autobu-
są. Ten pareikalavę dokumentų, spe-
cialiųjų tarnybų pareigūnai nebuvo
jais patenkinti. ,,Jie mūsų kamerą
nutrenkė ant žemės. Po kurio laiko
mus įgrūdo į kitą automobilį ir išvežė
į milicijos poskyrį, kur tikrino doku-
mentus, klausinėjo, tyčiojosi ir atėmė
kasetę”, – teigė R. Ribačiauskienė.
Pasak jos, Nukelta į 6 psl.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
CLEVELAND, OH

Jaunimas – Vasario
16-osios pažiba

DR. VIKTORAS STANKUS
LB Ohio apygardos
vicepirmininkas

Mes, lietuviai, geidžiam, kad mū-
sų atžalynas išliktų lietuviškas ir tęs-
tų tą darbą, kuris yra naudingas lie-
tuvybei, išeivijai ir pačiai Lietuvai.
Tai ypatingai stengėsi pasiekti per šią
Vasario 16-tos šventę Clevelando LB
apylinkės valdyba.

Siekiant pritraukti kuo daugiau
lietuviškos kilmės žmonių, pasirūpin-
ta, kad Clevelando Plain Dealer, di-
džiausio Ohio laikraščio, kolumnistas
Robert L. Smith savo ,,City Streets”
vedamajame, 2008 m. vasario 10 d.,
išreklamuotų, apibūdintų ateinančią
šventę.

Vasario 16-tos šventė prasidėjo
vasario 15-ąją Lietuvos vėliavos pakė-
limu, Columbus, Ohio valstijos sosti-
nės Kapitolijaus aikštėje. Dalyvavo
LR Garbės generalinė konsulė Ingri-
da Bublienė, Ohio gubernatoriaus
Ted Strickland atstovas Matt Colopy,
LB apylinkės pirmininkas Algis Gu-
dėnas ir Ohio apygardos vicpirminin-
kas dr. Viktoras Stankus. Pasirūpin-
ta, kad vasario 16-17 dienomis Lie-
tuvos Respublikos vėliava plevėsuotų
ir Clevelando miesto Rotušėje.

Pati šventė prasidėjo vasario 17
d. sekmadienį: 8 val. r. specialia prog-
rama ,,Tėvynės garsų” laidoje (vado-
vė Aldona Stempužienė); 9:50 val. r.
vėliavų pakėlimu prie Laisvės pamin-
klo Dievo Motinos parapijos aikštėje,
10 val. r. Šv. Mišiomis Dievo Motinos
šventovėje, giedojo ,,Exultate” choras
(vadovė muz. Rita Kliorienė), 10:30
val. r. Šv. Mišios Šv. Jurgio bažnyčio-
je, giedojo parapijos choras (vadovė
Marytė Hudgins), 4 val. p. p. minėji-
mu Dievo Motinos parapijos auditori-
joje.

Šventę iškilmingai atidarė LB
apylinkės pirmininkas Algis Gudė-
nas, kuris ir pakvietė visus susirinku-
sius sugiedoti JAV ir Lietuvos him-
nus. Invokaciją oriai sukalbėjo Dievo
Motinos klebonas Tėv. Gediminas

Kijauskas, SJ.
Proklamacijų, sveikinimų dalį

bei svečių pristatymą smagiu tempu
atliko LB Ohio vicepirmininkas dr. Vik-
toras Stankus, pakviesdamas JAV se-
natoriaus George Voinovich padėjėją
George Brown perduoti senatoriaus
sveikinimaą ir pažadą, kad senato-
rius ir toliau dirbs Lietuvos naudai.

Paminėtina ir Ohio gubernato-
riaus Ted Strickland proklamacija,
kuri kartu su senatoriaus Voinovich
sveikinimu buvo išspausdinta minėji-
mo programoje. Clevelando miesto
meras Frank Jackson taip pat atsiun-
tė savo linkėjimus. Clevelando mies-
to Tarybos narys Michael Polensek
pasveikino susirinkusius žodžiu.

Buvo pristatyti Italijos, Olandi-
jos, Slovėnijos, Slovakijos konsulai,
kurie dalyvavo šventėje, parodydami
jų valstybių solidarumą su Lietuva.
Estų ir latvių atstovai savo dalyvavi-
mu pabrėžė bendrą Baltų valstybių
vienybę.

Sveikinimus atsiuntė buvęs Klai-
pėdos meras Benediktas Petrauskas,
kuris lankėsi Clevelande buvusio Cle-
velando mero Michael White admi-
nistracijos laikais ir pasiūlė Clevelan-
do ir Klaipėdos kaip miestų uostų su-
sibroliavimą ,,Sister Cities” progra-
mos rėmuose. Dabartinis Klaipėdos
meras Rimantas Taraškevičius at-
siuntė Klaipėdos miesto sveikinimus
Clevelando Lietuvių Bendruomenei.

LR Garbės generalinė konsulė
Ohio valstijai Ingrida Bublienė savo
sveikinimo žodyje įspūdingai išryški-
no Vasario 16-tos svarbą. Po konsulės
kalbos pirmininkas Algis Gudėnas
pristatė visą rikiuotę šventėje daly-
vaujančių ir sulaukusių 90 metų val-
stybės šventę, gimusių 1918 metais
ar anksčiau.

* * *
Šaunią meninę dalį sudarė ,,Exul-

tate” choro vadovė muzikė Rita Klio-
rienė; jaunimo tautinių šokių grupė
,,Švyturys” ir vaikų grupės ,,Švytu-
riukai” vadovė Aušrinė Širvinskienė;
,,Gintarinės stygos” kanklių ansamb-

Trispalvės pakėlimas Columbus,
prie Ohio Valstijos Kapitolijaus rū-
mų. Iš kairės dr. Viktoras Stankus,
LB Ohio apygardos vicepirmininkas,
Ingrida Bublienė, LR Garbės gene-
ralinė konsulė, Matt Colopy, Ohio
gubernatoriaus International Af-
fairs direktorius, kuris Vasario 16-
osios proga įteikė proklamaciją,
Algis Gudėnas LB Clevelando apy-
linkės pirmininkas.
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lio vadovė Virginija Rubinski; ,,Nau-
joji intriga” – dainų vienetas (vado-
vas Saulius Kliorys); Šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos vedėja bei
,,Tėvynės žiburėlių” darželio vedėja
Aida Bublytė-O’Meara. Programą
vedė Kęstutis Čivinskas.

Jie sukūrė įdomią, įvairiaspalvę
dainų, šokių, skaitinių, kanklių, ma-
žylių pasirodymo, dainavimų kartu
su publika pynę.

,,Exultate” choras, kurio vadovė
neseniai buvo apdovanota LR Aukso
Paukštės premija, apsiribojo trim
pasirodymais ir vienu bendru, kad
jaunimui būtų daugiau laiko pasiro-
dyti. Choro solistė Virginija Bruo-
žytė-Muliolienė atliko vieną itin pa-
triotiška dainą ,,Į Lietuvą”.

Meninės programos dėmesys bu-
vo skirtas jaunimui, vaikams, mažy-
liams, kurių skaičius siekė 104. Jie
atliko 14 nuostabių pasirodymų. Pat-
riotinėj dvasioj ,,Buvo žodis Lietuva,”
(žodž. Vidos Bučmienės) drąsiai ir
energingai padeklamavo 12 m. Da-
rius Čepulis, a.a. dr. Algimanto Čepu-
lio anūkas, jau nuo šešių metukų dėl
gabumų lietuvių kalboj pramintas
,,gramaticus lituanus”. Šį eileraštį
per šokių šventę Los Angeles atliks
vaikų choras.

Po meninės programos apatinėje
parapijos salėje buvo galima pasivai-
šinti, pabendrauti, pasidalinti įspū-
džiais su konsulais, valdžios atsto-
vais, svečiais bei savais.

Šoka ,,Švyturio” šokėjai ir Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai. Šalia matosi ,,Exultate” choras.
Rimo Čepulio nuotraukos
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Kažkoks filosofas žiloje senovėje su žiburiu rankoje ieškojo tiesos,
o gal ir teisybės. Šio rašinio tikslas nėra toks didelis. Tenorima
užvesti draugišką dialogą su Toronto mieste leidžiamais ,,Tėviš-

kės žiburiais’’. Tai ne tik rimtas, bet ir įdomiai redaguojamas katalikiškos
minties savaitraštis. 2008 m. vasario 5 d. laidoje skaitome vieno skaityto-
jo laišką. ,,Puikūs ’T. Žiburiai’! Tik juos gavus, man traukia pirmiausia
perskaityti pirmą puslapį. Č. S. įvairiausių temų mintys visada įdomios,
aktualios, puikiai išdėstytos, vis siekiant naudingų tikslų...’’ Su tokiu pat
įdomumu ir aš skaitau Č. S. (Česlovo Sinkevičiaus) vedamuosius. Dažnai
pritariančiai palinguoju galvą. Kartais norisi iškeltu klausimu ką nors dar
pridėti, išprovokuotomis mintimis su kitais pasidalinti. Toks atvejis vėl
iškilo perskaičius vasario 5 d. vedamąjį ,,Veikla ir veikėjai’’. Pradžiai pa-
cituosiu vieną to vedamojo vietą.

,,Buvo laikai, kai į valdybas ar komitetus, jokio atlyginimo nesitikė-
dami, kandidatuodavo dešimtimis tautiečių. Vėliau, asmeniniams intere-
sams augant, entuziazmas į veiklos vadovus ėmė atslūgti. Net ir eilinis
dalyvavimas lietuviškame gyvenime tolydžio susilaukė kliūčių, kurias ga-
lima būtų apibendrinti dviem žodžiais: trūksta laiko’’.

Visiškai sutinku su padėties aptarimu. Noriu dar pridėti sociologinę
ar psichologinę pastabą ar perspektyvą, ypač liečiančią taip vadinamos
antrosios bangos dinamiką. Per Antrąjį pasaulinį karą iš Lietuvos pasi-
traukė ne bet kas, bet daugiausiai sovietinei sistemai nepatikimi ar ,,nu-
sikaltusieji’’ – mokytojai, valdžios tarnautojai, kariškiai, advokatai, teisė-
jai, dvasiškiai, patriotiškų organizacijų darbuotojai ir pan. Daugelis jų
turėjo aukštąjį išsilavinimą ir atitinkamas pareigas dar laisvoje Lietuvoje.
Pasklidus po laisvąjį pasaulį, jie turėjo kurtis iš naujo. Mažai kur tiko jų
turėtas išsilavinimas ar turėti darbai. Dauguma savo pragyvenimą už-
sidirbti pradėjo nuo žemiausio rango. Dirbo fabrikuose, ūkiuose, kirto
miškus, po žeme kasė mineralus ar auksą. Kiti plovė indus, patarnavo res-
toranuose, kitiems valė namus. Jie savo darbo padėtimi nesiskundė, bet
tuo pačiu ir nesididžiavo. Susitikę tarp savęs nesidalijo turimų darbų
patirtimi. Atliekamu laiku buvo buriamasi lietuvybei išlaikyti bei ją puo-
selėti. Mano amžinos atminties uošvis, Lietuvoje ir pokario metais Vokie-
tijoje buvęs lietuviškų gimnazijų direktorius, man nė karto neužsiminė
apie savo turimą naktinį fabriko šlaviko darbą Amerikoje.

Tik lietuvių telkiniuose daugelis galėjo atkurti savo prarastą statusą.
Būti renkamam į valdybas ar komitetus buvo daugiau simboliškas, bet ir
konkretus turėto statuso pripažinimas ar bent dalinis atkūrimas. Buvę
ponai kapitonai ar ponai mokytojai tapo ponais pirmininkais, ponais iž-
dininkais ir t.t. Augant Chicago mieste teko pažinti daug vyresniųjų lietu-
vių. Dažnai žinojau jų turėtas pareigas Lietuvoje ir užimamas pareigas
lietuvių išeivijoje. Labai mažai žinojau apie jų pragyvenimo šaltinius, jų
turimus darbus. Kartą savo buvusį mokytoją paklausiau apie jo darbą
plytinėje. Vėliau mamos buvau perspėtas daugiau nestatyti pono mokyto-
jo ir kitų į nemalonią padėtį. Įdomu, kad visą tai ,,paveldėjo’’ ir manoji
karta. Dalyvaujant lietuvių studentų ir jaunimo organizacijų veikloje tar-
pusavy nekalbėdavome ką studijuojame, bet rūpindavomės vasaros sto-
vyklomis, kursais ar suvažiavimais. Studijas baigę beveik nežinojome ko-
kius darbus ar kokias pareigas draugai turi, bet skatinome juos nepalikti
lietuviškos veiklos dirvonų. Ir dabar vieni kitus pažįstame pagal turėtas
ar turimas pareigas lietuviškoje bendruomenėje, vis dar nežinodami, kur
bei ką jie dirbo, ir iš kur pensijas gauna. Visa tai, mano manymu, bent iš
dalies buvo mūsų nesąmoningas noras savo tėvus ir vyresniuosius ap-
saugoti nuo juos ištikusios gyvenimo realybės.

Skaitau Č. S. vedamąjį toliau: ,,Daugumos žvilgsniai – į naujai iš Lie-
tuvos atvykstančius, kurių visus sudėjus jau priskaičiuojama kone pusę
milijono... Palyginus su pirmaisiais emigrantais ir pokariniais pabėgėliais,
įkūrusiais gana daug lietuvybei palaikyti židinių, ta naujoji tautiečių masė
galėtų kone antrą Lietuvą sukurti. Žinoma, jos nereikia. Užtenka vienos,
tik jos reikėtų nepamiršti, mylėti ją iš toliau. Tokio pagrindo ir užtektų,
kad veiklą lietuvybei išlaikyti pateisintume”. Pasakyta šviesiai tiesiai, be
pretenzijų ar padauginimo.

Toliau primenama, kad netrukus mūsų bendruomenę sudarys antro-
sios ir trečiosios pokarinių išeivių kartos palikuonys ir naujai iš Lietuvos
atvykstantieji. Manoma, kad ims sunkėti visa lietuviška veikla. Tarsi
pranašaujama, kad pinigų aukojimas bendriems tikslams mažės. Č. S.
teigia, kad lėšos yra reikalingos asmeniniams poreikiams, bet jos taip pat
yra reikalingos ir veiklos reikalams, besiremiantiems geranoriškomis
aukomis. ,,Kad užtektų viskam, reikia pripratimo, kaip savo pajamas
tvarkyti, o svarbiausia tikėti ir matyti, kad aukojimu ką nors gero ir
naudingo darai’’. Atrodytų, kad susitinkame su savo priešininku. Jo toli
ieškoti nereikia, nes tuo priešininku esame mes patys. Jei pašykštėsime
aukų lietuviškiems reikalams, iš tikrųjų nuskriausime tik save, savo bi-
čiulius, savo vaikus. Viena amerikiečių labdaros organizacija yra sugalvo-
jusi posakį, kuris, išvertus į lietuvių kalbą, skamba maždaug taip: ,,Au-
kok, iki kol ims skaudėti, o po to dar šiek tiek duok!’’ O mūsų liaudies
išmintis tokiu atveju primena, kad kaip pasiklosime, taip išmiegosime.

Dialogo su žiburiais
beieškant

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

LIETUVOS ATOMINĖ
IR BRIUSELIS

VILIUS BRAŽÈNAS

Pagaliau piliečių keliamas šur-
mulys dėl Ignalinos atominės elek-
trinės (IAE) darbo pratęsimo pakilo
iki aukščiausių Lietuvos Respublikos
valdžios viršūnių. O 2008 m. pradžio-
je tas klausimas atsitrenkė net į
Europos Sąjungos „politbiuro” komi-
sariatus Briuselyje. O apie tai mūsų
valdžia turėjo balsiai kalbėti, net
rėkti, jau seniai. Ypač tyla nusikalto
tie, kurie nuo seno sėdi valdžios kė-
dėse. O dabar jie vaizduoja staiga
„Ameriką atradę”.

Iš archyvų iškrapštytas mano
prieš 8 metus spaudai atiduotas
straipsnis „Vietoje atomo skaldoma
tikrovė” priminė, kad visišku tylėji-
mu negalima kaltinti vieno iš val-
džios vyrų — valstybės vadovo Valdo
Adamkaus. Jis pirmojoje savo kaden-
cijoje, kaip primena mano straipsnis,
prabilo jau 2002 m. pradžioje (tikslios
datos neturiu). Ir pasirodo, kad už tai
buvo stipriai puolamas dabartinių
„Amerikos atradėjų”. Nors Prezi-
dento ir mano pažiūros į globalinius
klausimus ne dažnai virpa ta pačia
banga, tai, pasirodo, tada man nekliu-
dė spaudoje ginti valstybės vyro,
drąsiai pasakančio svarbią tiesą.

Minėtame rašinyje tada rašiau,
jog IAE klausimu pasisakyti mane
paskatino juokingai isteriškas social-
demokratų išpuolis prieš Prezidentą
Valdą Adamkų už jo drąsų ir tikro-
višką pareiškimą. Tada klausiau: ką
gi tokio skandalingo ir neatitinkančio
tiesai pasakė Prezidentas Adamkus?
Jis pasakė, kad Lietuva neišgali sku-
bos keliu uždaryti Ignalinos atominės
elektrinės ir kad likusieji europiečiai
turi prisidėti prie jų reikalaujamo
projekto įvykdymo. Kas tame nėra
tiesa? Tad kokie motyvai, be neišgal-
vojimo, skatina isterišką riksmą? Ar
nereikėjo Vakarų Europai jau seniai
tai pasakyti?

Ir dabar, kaip ir anuomet, ma-
nau, kad apie IAE baimingai beūkčio-
ją mūsų kaimynai Vakaruose yra veid-
mainiai ir keblios Lietuvos geopoli-
tinės padėties išnaudotojai. Jiems
IAE nebuvo „pavojinga”, kol ji buvo
Kremliaus rankose. Dabar gi ji
nebėra „stachanovietiškoje” priežiū-
roje, kaip buvo Černobylis, ir jos sau-
gumo sistema, kiek žinau, gerokai
pagerinta. Šiame reikale jie nestovi
moralinėje aukštumoje. Neteko gir-
dėti nė cyptelėjimo, kai sovietai statė
nesaugių atominių elektrinių grandį
Vakarų Europos panosėje. Tad ir
šiandien būtų pravartu pažvelgti
atviromis, faktais akiniuotomis aki-
mis į Vakarų europiečių, mūsų ES
kaimynų, vaidmenį atominių elektri-
nių statymų ir uždarymų byloje.

Jeigu tik dabar paaiškėjo, kad
IAE yra nesaugi ar jiems pavojinga,
kodėl neįrodo savo „baimės” tikru-
mo, užmokėdami už šios IAE užda-
rymą ir kitos, Lietuvos energijos po-
reikiams atitinkančios pastatymą?
Juk likusi Europa nebuvo taip, kaip
Lietuva, nuteriota karų ir dviejų
genocidinių okupacijų. Kai kurios jų
pasipelnė iš kraujo prekybos su
abiem kariaujančiom pusėm. Jie pa-
kentė Baltijos valstybių okupaciją ir
prekiavo su mūsų okupantu. Tad
pinigų turi daugiau nei mes. Jei
tikrai „bijo” IAE, tai baimės objektą

gali nušluoti doleriais ar eurais.

Priedu, kad Vakarų Europa buvo
ir žmonių skaičiumi, ir ekonominiais
ištekliais krūvon sudėjus turtingesnė
už JAV. Tačiau sutaupė lėšas nuo gy-
nybos daug metų būdama JAV kari-
nio skydo priedangoje. O Amerikos
politiką įtaigojusiems globalistams
nesinorėjo paleisti iš savo įtakos
europinio regiono. Tad tęsė JAV eko-
nominį nususinimą, mokant ir Euro-
pos gynimo išlaidas.

Niekad neišleidau Lietuvos ener-
getikos iš savo akiračio. Todėl neste-
bina, kad jau senokai, man gyvenant
JAV, dėmesį pagavo vienas ,,The
Washington Times” straipsnis. Jame
buvęs Prezidento R. Reagan Ekono-
minės Tarybos pirmininkas prof.
Paul Craig Roberts nagrinėja Sovietų
okupuotose valstybėse pastatytų jė-
gainių klausimą. Nurodęs jėgainių
ekonominį svorį ir priklausomybę
atgavusioms valstybėms, prof. Ro-
berts pareiškė, kad toms valstybėms
atominės jėgainės uždarymas gali
būti „tolygus valstybės uždarymui”.
Taip padėtį mato žymus JAV ekono-
mistas, kuris visada buvo aiškus
pavergtų tautų laisvės bylos rėmė-
jas.

Pirmosios Sovietų okupacijos
pradžioje, atlikdamas Technikos fa-
kulteto skirtą vasaros praktiką Vil-
niaus elektrinėje, gavau pamoką apie
sovietinį „sabotažo” režimą įmonėse.
Budinčiam mechanikui lenkui užsi-
žiopsojus, pasibaigė tepalas vieno
elektrinio motoro primityvaus guolio
tepimo būdo geldelėje. Ašiai prikepus
prie guolių sutriko garo kondensaci-
jos įranga, to pasekmėje aptemo dalis
Vilniaus miesto. Jėgainės valdymą
perėmęs NKVD kapitonas vidurnaktį
sušaukė elektrinės inžinierius ir
technikus ir išrikiavęs palei sieną
grasino visus sušaudyti už sabotažą.
Tai nepadarė manęs atominių jėgai-
nių žinovu, bet padidino dėmesį ener-
getikai apskritai ir Lietuvos energijai
konkrečiai. Tad nenuostabu, kad
vėliau pamačiau, jog energijos tieki-
me didelį vaidmenį vaidina ne tik
sovietinio tipo teroras, bet ir „de-
mokratiška” politika.

Todėl ir Ignalinos jėgainės už-
darymas ir finansavimas, ko gero,
daugiau priklausys nuo politikos nei
nuo technologijos. O politikoje reikia
derėtis net gerokai užsiprašant, kad
bent ką gautum. Šiuo atveju mums
nėra reikalo užsiprašyti daugiau kaip
Lietuvos nepriklausomybė. Bet ir ne
mažiau!

Pirmasis JAV Prezidentas Geor-
ge Washington įspėjo: „Valdžia yra
nepatikimas tarnas arba aršus tiro-
nas”. Savo tarną — LR vyriausybę —
turime (patys!) atidžiai pasirinkti ir
prižiūrėti. Ypač tokiose derybose,
kaip šio meto energetikos reikaluose:
kad derybose būtų paisomi Lietuvos
Respublikos, o ne kokie nors kiti in-
teresai. Todėl stebėtojų postus turėtų
užimti ir visuomeninių organizacijų
atstovai. IAE darbo pratęsimas tu-
rėtų neapsiriboti šurmuliu Lietuvos
kibire, o išaugti į audrą Baltijos jūro-
je ir į cikloną virš Briuselio. Tada ES
„politbiuras” lengvai atras užslėptus
teisinius argumentus ES narės Lie-
tuvos nepriklausomumui nuo buvu-
sio okupanto užtikrinti.
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Ar bus uždaryta
dar viena lietuviška

bažnyčia JAV?
AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Pennsylvania valstijoje
protestuojama prieš tautinių

parapijų naikinimą

Pirmadienį, kovo 17 d., South
Whitehall (PA) miestelyje priešais
vyskupo Edward P. Cullen vysku-
pijos pastatą maždaug 30 šio buvu-
sio angliakasių regiono katalikų be
perstojo kalbėjo rožinį. Taip šie ti-
kintieji protestavo prieš planuojamą
bažnyčių uždarymą Allentown vys-
kupijoje — rašoma ,,The Morning
Call” išspausdintame Melanie A.
Hughes straipsnyje ,,Protestors Say
Diocese’s Plan Will Hurt Etchnic
Parishes”.

Allentown vyskupija Pennsyl-
vania valstijoje ėmėsi ilgalaikių para-
pijų tikrinimų, kurie gali pasibaigti jų
uždarymu arba kelių parapijų su-
traukimu į vieną net penkiose apy-
gardose (counties). Diecezija nori,
kad vienas kunigas tarnautų tik vie-
nai parapijai (šiuo metu vienas ku-
nigas kartais tarnauja keturioms
parapijoms), t.y. kad vienas kuni-
gas tarnautų maždaug 2,400 parapi-
jiečių.

Toks Allentown vyskupijos spren-
dimas ypač skaudžiai gali paliesti
etnines arba tautines parapijas, ku-
rių nemažai gali būti uždaryta arba
kelios parapijos gali būti sujungtos į
vieną. Angliakasių valstijai tai bus
tikrai skaudus smūgis. Iš maždaug 59
etninių bažnyčių vyskupijoje, dau-
giau nei pusė – 30 – yra Schuylkill
County. Toks susitelkimas vienoje
vietoje atspindi europiečių imigraciją

į šią valstiją XIX – XX amžių san-
dūroje. Steve Babinchak, vienas iš
besipriešinančių šiems vyskupijos
planams, teigė, kad žmonės iš visų
parapijų siunčia tiek elektroninius,
tiek paprastus laiškus į Romą, Dva-
sininkų kongregacijai, Apaštališka-
jam tribunolui. Tačiau pirmadienį iš
vyskupijos biuro į besikreipiančius
žmones neišėjo nė vienas ten dirbęs
žmogus. Protestuojai skeptiškai atsi-
liepė apie vyskupijos planus ir mo-
tyvus dėl parapijų sujungimo. Dau-
guma jų teigė, jog taip elgiamasi bū-
tent dėl to, kad tai yra etninės para-
pijos. Toni Pancerella, Šv. Jurgio baž-
nyčios Shenandoah parapijietė, teigė,
kad vyskupija nori palikti tik vieną
bažnyčią Schuylkill County.

Abejojama ir Šv. Jurgio
bažnyčios tvirtumu

Šios pertvarkos atsilieps ir lietu-
vių parapijoms, konkrečiai – Šv.
Jurgio bažnyčiai. Šv. Jurgio bažnyčia
Shenandoah – tai pirmoji lietuviška
parapija, įkurta JAV. Bažnyčia buvo
pradėta statyti 1891 metais, tad jau
113 metų ji tarnauja apylinkės lietu-
viams. Pagal 2003 metais paruoštą
ataskaitą, parapijoje tuo metu buvo
665 registruotos ir aukojančios šei-
mos (1,250 parapijiečių). 2007 metų
spalio mėn. Šv. Jurgio bažnyčia Penn-
sylvania Historical and Museum
Commission sprendimu buvo pri-
pažinta Pennsylvania valstijos isto-
riniu paminklu. Šv. Jurgio bažnyčios
durys tikintiesiems yra užvertos jau
dveji metai, nes bažnyčiai reikia
remonto. Įvairių ataskaitų teigimu,

Šv. Jurgio parapijos vidus. Įėjus pro pagrindines duris, lankytoją pasitinka
žodžiai ,,Gloria in Excelsis Deo”.

bažnyčios pamatus plauna vanduo,
reikia sutvirtinti bažnyčios bokštus,
nėra vėsinimo sistemos. Vyskupijos
teigimu, bažnyčiai reikia 9 mln.
dolerių remontui.

Tačiau Šv. Jurgio parapijiečiai
teigia, kad Šv. Jurgio bažnyčia yra
dar tvirta – nes ji nebuvo pastatyta
virš senų kasyklų, kaip dauguma kitų
bažnyčių. Parapijiečių teigimu, para-
pija turi 1 mln. vertės turto ir vieną iš
didžiausių šventovių. Dauguma iš
vyskupijos nurodytų bažnyčios trū-
kumų, pasak parapijiečių, nėra pag-
rįsti. Atvirkščiai, prie bažnyčios yra
bendruomenės salė, kuri puikiai tar-
nauja parapijiečių poreikiams. Tai
yra viena didžiausių salių visame
Shenandoah miestelyje, galinti ap-
tarnauti ir neįgaliuosius lankyto-
jus. Prie bažnyčios yra erdvi aikšte-
lė pasistatyti automobiliams. Šv.
Jurgio bažnyčią yra itin paranku
lankyti žmonėms, gyvenantiems ne-
toliese esančiame Senior High Rise
pastate.

Parapijiečiai bando kovoti

Nuo 2007 m. lapkričio 11 d.
kiekvieną sekmadienį 9:30 val. r. Šv.
Jurgio parapijos nariai kalba rožinį,
tokiu būdu bandydami apsaugoti
bažnyčią nuo nugriovimo. Dar viena
jų sugalvota akcija — tai peticija,
kurioje prašoma pasirašyti, jog Šv.
Jurgio lietuviškai bažnyčiai būtų lei-
džiama sudaryti savo statybos inži-
nierių grupę, kuri dar kartą įvertintų
pastato būklę. Parapijiečiai šią petici-
ją iki kovo 22 d. platino paprastu ir el.
paštu po visą Ameriką.

Minėtame M. A. Hughes straip-
snyje kalbinta Helene Shaulis iš
Bethelem Township, nors ir priklau-
so Šv. Mykolo parapijai Easton,
aktyviai remia Šv. Jurgio parapijos
parapijiečius. Jos teigimu, ,,kiekvie-
nas lietuvis turi sąsajų su šia baž-
nyčia”, todėl ji palaiko protestuoto-
jus, kad bažnyčia būtų vėl atidaryta.
Tad ar vėl visam laikui bus uždaryta
dar viena lietuviška bažnyčia?

GINTA REMEIKYTÈ-GEDO

Auka

Išvažiuojant iš Manhattan,
pastebėjau Our Lady of Vilna bažnyčią ir
prisiminiau ubagę prie Aušros Vartų,
kur, pirmąkart besilankydama Lietuvoje,
nesusikalbėjau lietuviškai ir stebėjaus,
kad Kristaus ant kryžiaus kojas
maldininkai bučiavo.

Napoleonas ir mano bedievis vyras,
kuris vis dėlto vedė mane Marquette Parke,
katedroje,
sustojo prie Onos.

o Mergelė atplaukė per Atlantą

* * *
deginsime aukurą

2007.IV.28. ir 2008.II.16.

Šv. Jurgio bažnyčia Shenandoah, PA.

Mamos tėvai susituokė Šv. Jurgio bažnyčioje Šiauliuose, o tėvai Šv. Jur-
gio bažnyčioje Bridgeporte. Vieną aplankiau šią vasarą su vyru ir dukra, ki-
tos jau nebėra. Šv. Jurgis kovojo su slibinais. Lietuvių gal sėkmingiausias
ginklas prieš neįveikiamus priešus, savyje ar kituose, tai dvasinis, kultūri-
nis — ar tai vargo mokykla, ar ataugantis Kryžių kalnas, ar dainuojanti
revoliucija. Siūlau šį eilėraštį kaip iššūkį lietuviams — rasti kūrybos ki-
birkščių savose bažnyčiose ar net jų griuvėsiuose, ir kaip kultūrinį, dvasinį
atsaką bažnyčių griovėjams. Ginta Remeikytė-Gedo
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PANAÕIAI KAIP BAJORÛ LAIKAIS
Tikriausiai pastebėjote 2008 m.

kovo 11 d. ,,Draugą” ir 5 bei 11 pus-
lapiuose išspausdintą straipsnį ,,Sep-
tynios Lietuvos vyriausybės nuodė-
mės”. Beje, ten yra taip pat parašyta:
,,Kai švietimo ir mokslo ministeriu
tapo Zigmas Zinkevičius, jis buvo grei-
tai atstatytas, nes buvo užsimojęs
visose lietuvių mokyklose mokyti lie-

tuvių kalbą, stiprinti jaunimo tautinę
sąmonę, lietuvinti nutautėjančią ry-
tinę Lietuvą, kur energingai yra bru-
kama lenkų kalba, panašiai kaip bū-
davo bajorų laikais (pajuodinta mano
— A. S.).” Įdomus straipsnis, parašy-
tas Alekso Vitkaus.

Algirdas Skudzinskas
Middletown, DE

GAL ,,DRAUGAS” GYVUOS TOLIAU?
Šiandien gavome paskutinį vasa-

rio mėn. „Draugo” numerį, t. y. vasa-
rio 15 dienos, kuris keliavo 24 dienas.
Palyginus su keliais praėjusiais me-
tais šis mėnuo buvo geriausias iš
visų. Praėjusį vasarį atėjo tik keletas
po 2 numerius, seniau labai dažnai
gaudavome po 3 ar 4, o kartais net po
5. Rekordas buvo 7. Atrodo, kad
radote, kur reikia patepti... Vasario
21-os dienos atėjo per 2 dienas, irgi
visų laikų rekordas, nes ir joks laiš-
kas iš Čikagos per 2 dienas neateina.
Nežinau, kaip tas atsitiko. „Drau-
gas”, mažėjant prenumeratoriams,
irgi mažėja. Mūsų atžalynas, dau-
giausia kalba lietuviškai, bet „Drau-
go” neprenumeruoja, nes jiems sun-
ku skaityti suprasti, – užima daug lai-
ko. Naujai atvykę irgi nelinkę į „Drau-
gą”, nes jie turi savo laikraščius.

Mūsų kartai baigiant išnykti,
paskutiniais mėnesiais pastebėjau,
kad „Drauge” yra naujos – jaunos jė-
gos. Geras ženklas, gal „Draugas”
sulauks 100 m. jubiliejaus ir gyvuos
toliau? Anksčiau, kai ateidavo po 4 ir
daugiau, neturėdavau laiko net ir
peržiūrėti, tas buvo, kada dar dirbau.
Dabar užtrunka pora valandų įdo-
miausias vietas perskaityti. Dabar
yra gan daug įdomių straipsnių, ypač
vedamieji. Aleksas Vitkus yra inži-
nierius, bet rašo visokiomis temomis,
yra labai gabus žmogus. Jis yra
vaikščiojanti enciklopedija arba in-
ternetas. Linkiu jums visiems links-
mų  Velykų kartu su pavasariu ir
geriausios sėkmės jūsų darbuose.

Don Stukas
Daytona Beach, FL

LIETUVIÛ FONDO 
ADMINISTRACINÈS IÕLAIDOS

Išdirbęs 35 metus finansinėje
tarnyboje, niekur ir niekada nesu
matęs tokio analizės metodo, kuriuo
pasinaudojo Romualdas Kriaučiūnas
savo straipsnyje ,,Vis didėjančios
Lietuvių Fondo išlaidos” (,,Draugas”,
2008 m. kovo 20 d). Pasiteiravęs kitų
finansų profesionalų, gavau tą patį
atsakymą:  nematė, negirdėjo, nenau-
dojo Kriaučiūno analizės metodo.

Plačiausiai vartojamas analizės
metodas yra išlaidų palyginimas su
pajamomis. Nenoriu skaitytojų var-
ginti, todėl trumpai išdėstysiu Lietu-
vių Fondo išlaidas pagal pasaulyje
žinomą ,,operating expense ratio”, t.
y. administracinių išlaidų procentą.

Nuo 2003 iki 2007 metų Lietuvių
Fondo administracinės išlaidos buvo
14.07 proc. pajamų, o ne 28 proc.,
kaip Kriaučiūnas rašo. 2007 metais
Lietuvių Fondo administracinės išlai-
dos buvo tik 9.15 proc. pajamų, o ne
35 proc., kaip Kriaučiūnas rašo.

Palyginimui, JAV Federalinė val-
džia leidžia pelno nesiekiančias orga-

nizacijas prašyti aukų iš valdžios dar-
buotojų be jokio apribojimo, jeigu ad-
ministracinės išlaidos nesiekia 25
proc. pajamų. Lietuvių Fondo išlaidos
yra tik pusė tiek ar net mažiau.

Kriaučiūno paminėtas Draugo
Fondas 2004 metais turėjo adminis-
tracinių išlaidų 12.03 proc. pajamų, o
ne 2 proc., kaip Kriaučiūnas rašo, o
2005 metais 14.71 proc. pajamų arba
septynis kartus daugiau, negu Kriau-
čiūno minėti 2 proc., ir daugiau negu
Lietuvių Fondo. Draugo Fondo admi-
nistracinės išlaidos yra daug didesnės
negu paskelbtos. Patalpų nuoma, te-
lefono naudojimas, skelbimai ,,Drau-
ge” ir kitos išlaidos laikomos kaip pa-
rama ,,Draugui”, o ne Draugo Fondo
administracinės išlaidos.

Tad galiu sutikti tik su vienu
Kriaučiūno teiginiu ketvirtame para-
grafe penktame sakinyje, kur jis rašo,
jog ,,Man buvo nelabai aišku…”

Pijus Vincas Stončius, 
CPA, MBA

Orland Park, IL 
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JULIUS VEBLAITIS

Lietuvos Nepriklausomybės mi-
nėjimą pagal ilgametę tradiciją ir
šiemet rengė LB Elizabeth apylinkė.
Minėjimas įvyko sekmadienį, kovo 2
dieną, Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa-
rapijos salėje. 

Už Lietuvą buvo pasimelsta
bažnyčioje 11 val. r. Mišias atnašavo
kunigas Danielius Staniškis. Jų metu
lietuviškomis giesmėmis visiems nuo-
taiką kėlė vaikų choras ,,Varpelis’’
(vadovė Birutė Mockienė), pritariant
vargonams (Eric Houghton). Po pa-
maldų apie 100 dalyvių susirinko pa-
rapijos salėje. Joje buvome maloniai
nustebinti dailininko Gintaro Jociaus
darbais. Savo vizijas jis puikiai iš-
reiškia drobėje įdomiais meniniais
būdais: erdve, spalvomis ir šviesa, tai
greitai pagauna žiūrovo dėmesį.

Minėjimas prasidėjo Amerikos ir
Lietuvos himnais, kuriuos sugiedojo
visi dalyviai. Maldą sukalbėjo kuni-
gas Danielius Staniškis. Jam jo 24
metų kunigystės proga dovaną –
knygą apie Lietuvą įteikė Eugenija
Misevičienė. Kunigas Staniškis gana
gerai kalba lietuviškai, yra nuoširdus
ir šiai parapijai pagal galimybes
mielai patarnauja.

Laurynas Misevičius, perimantis
apylinkės pirmininko pareigas iš
Juliaus Veblaičio, atidarydamas mi-
nėjimą pasidžiaugė gražiu dalyvių
skaičiumi, tačiau ir pabrėžė, kad
reikia gausiau dalyvauti lietuviškose
pamaldose, nes yra labai svarbu, kad
parapija išliktų lietuviams. Nuo to
priklausys ir kitos mūsų veiklos ga-
limybės, sakė jis. Tada jis pristatė
šios dienos kalbėtoją, pereitais metais
naujai paskirtą Lietuvos generalinį
konsulą New York, ambasadorių Jo-
ną Paslauską. Šis simpatiškas džen-
telmenas diplomatas yra panevėžie-
tis. Jis nuo pat Nepriklausomybės at-
gavimo dirba LR Užsienio reikalų
ministerijoje.

Diplomato darbą jis pradėjo 1993
metais Lietuvos ambasadoje Wa-
shington, DC. Po to daugelį metų
dirbo Lietuvos Respublikos ambasa-
doje Kanadoje. Paskutinius ketverius
metus buvo Lietuvos ambsadoriumi
Minske, Baltarusijoje. Su žmona
Dalia, dukterim ir sūnumi, dabar
gyvena Manhattan, NY. 

Savo įdomiose pastabose amba-
sadorius paminėjo Lietuvos okupaci-

ją, jos kruvinus padarinius ir atkreipė
dėmesį į dabartinės Rusijos preziden-
to pasisakymą, kuriame Putin teigė,
kad Sovietijos subyrėjimas yra šio
amžiaus tragedija. Konsulas pami-
nėjo Amerikos lietuvių organizacijų,
tokių kaip Lietuvos Vyčių ir kitų,
įnašą garsinant Lietuvos okupacijos
bylą. Kalbėjo jis ir apie Lietuvos
ekonominę ir politinę plėtrą bei di-
džiulę šių dienų emigracijos prob-
lemą. Kai kas tai vadina Lietuvos
išsivaikščiojimu, tačiau kiti aiškina,
kad Lietuvai iš to yra ir ekonominės
naudos – sakė jis. Ambasadoriaus 20
minučių kalba buvo įdomi ir visų dė-
mesingai išklausyta.

Po kalbos iždininkas Rimantas
Bitėnas trumpai papasakojo apie
Lietuvių Bendruomenės tikslus ir jos
darbus, kvietė dalyvius savo aukomis
paremti jos svarbią veiklą. 

Menine programa prasidėjo mer-
gaičių atliekamu šokiu ,,Kepurinė”.
Toliau pasirodė dr. Vinco Kudirkos
vardo sekmadieninės mokyklos moki-
niai, vadovaujami Laimos Liutikie-
nės. Jie padeklamavo eilėraščių apie
Lietuvą. Po jų buvo parapijos choro
,,Varpelis’’ pasirodymas. Patys ma-
žiausi atliko Felikso Bajoro dainą
,,Kurpius”. Prisijungus vyresnie-
siems, buvo sudainuotos liaudies dai-
nos: ,,Žalias linas”, ,,Tai raibumai
genelio”, ,,Vilkas šieną bepjaunąs”.
Vyresniųjų vaikų grupė atliko: Gin-
taro Abariaus dainą ,,Dieve laimink
Lietuvą” ir Alvido Remėsos ,,Lietuva,
Lietuva”. Tada vaikų šokių grupė,
vadovaujama Džanetos Bublienės,
sušoko dar du šokius: ,,Arkliukai” ir
,,Kalvelis”.  Pasirodė ir dviejų šeimų:
Liutikų ir Murauskų šeimyninis
ansambliukas. Jie atliko dvi P. Trijo-
no dainas:  ,,Karvelėli paukštužėli” ir
,,Atvažiavo bajorėlis”. Pabaigai visi
atlikėjai ir dalyviai sudainavo jau
tradicine tapusia K. Vasiliausko dai-
ną ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”.

Smagu paminėti, kad mūsų para-
pijoje gyvuoja vaikų choriukas. Jis ne
tik džiugina giesmėmis Mišiose,
pasirodo minėjimuose, ruošia rengi-
nius, bet ir atstovauja lietuvius kitų
tautybių pasirodymuose. Tie patys
vaikai, paruošti Džanetos Bublienės,
džiugina žiūrovus ir tautiniais šo-
kiais. Kovo 1 d. choras sėkmingai at-
stovavo lietuvius New York vykusioje
NY Times Travel Show. 

Nukelta į 9 psl.

ELIZABETH, NJ

Birutė Mockienė su ,,Varpelio’’ choru ir šokėjais.
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Minske têsiasi neramumai

Lietuviška programinè� îranga –
Indijos bankomatuose�

Vilnius, kovo 26 d. (Lietuviams.
com) – Praėjusią savaitę  iš beveik po-
ros dešimčių pasaulio šalių susirinkę
lietuviai gilinosi į dainų švenčių ren-
gimo subtilybes. Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento (TMID) kartu
su Lietuvos liaudies kultūros centru
ir Kultūros darbuotojų tobulinimosi
centru surengtame seminare dalyva-
vo kultūrininkai iš Airijos, Argenti-
nos, Australijos, Baltarusijos, Brazili-
jos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Is-
panijos, JAV, Kaliningrado srities,
Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos,
Ukrainos bei Vokietijos.

Tradicinis, kultūra besirūpinan-

tiems tautiečiams skirtas seminaras
šiemet buvo ypatingas tuo, jog buvo
skirtas vienai temai – dainų ir šokių
šventėms. Dalyviai mokėsi, kaip jas
organizuoti savuose kraštuose, o taip
pat iš pirmų lūpų gavo informaciją
apie 2009 metų Lietuvos Tūkstant-
mečio dainų šventę „Amžių sutarti-
nė”, kurioje dalyvaus ir išeivijos ats-
tovai. Ji vyks liepos 1–6 dienomis.

TMID duomenimis, 38 užsienio
lietuvių bendruomenėse veikia dau-
giau negu 170 mėgėjų meno kolekty-
vų, jungiančių apie 4,000 tautiečių,
puoselėjančių ir pristatančių lietuviš-
ką kultūrą.

Vilnius, kovo 26 d. (Bernardi-
nai.lt) – Tarptautinėje New York vi-
deo ir skaitmeninio meno mugėje
„DiVA” pirmą kartą pristatomas
šiuolaikinis lietuvių menas. Ketvir-
tus metus rengiama „DiVA” mugė
vyksta netradicinėje aplinkoje – Chel-
sea rajono gatvėse. Šioje mugėje savo
darbus pristato garsiausios pasaulyje
meno galerijos. 

Ji iš kitų išsiskiria ypatinga at-
mosfera – video ir skaitmeninio meno
projektai čia eksponuojami įvairių
dydžių konteineriuose, kurie išryški-
na veržlią skaitmeninio meno pri-
gimtį. 

Galerija „Vartai” mugėje „DiVA”
debiutuoja su naujausia New York
gyvenančio lietuvių menininko Ray
Bartkaus skaitmenine instaliacija.

Savo projektu menininkas skatina
žiūrovą susimąstyti apie masinės ži-
niasklaidos poveikį pasaulio suvoki-
mui. 

R. Bartkaus darbai jau yra susi-
laukę pripažinimo Amerikoje, jo ilius-
tracijos spausdinamos populiariuose
leidiniuose „The Wall Street Jour-
nal”, „Times”, „Newsweek”, „Los
Angeles Times”, „Boston Globe” ir
kituose. 

Tuo pačiu metu, kaip ir „DiVA”
mugė, New York vyksta ir vienas
svarbiausių pasaulyje meno renginių
„The Armory Show”, kuris sutraukia
žymiausias meno galerijas, kolekci-
ninkus, muziejininkus bei pačius me-
nininkus. 

„DiVA” mugė prasidėjo trečiadie-
nį ir tęsis iki kovo 30 d. 

Užsienio lietuviai rengiasi
Tùkstantmeçio dainû šventei 

Pasaulio lietuvių dainų šventės dalyvės.                       Lietuviams.com nuotr.                                                                                                                                                      

Jungtinèje Karalystèje šiemet 
laukiama nemañai imigrantû�  

Vilnius, kovo 26 d. (BNS) – Vil-
niaus universiteto (VU) Filologijos
fakultete atidaromas Letonikos cent-
ras. Centro atidarymo ceremonijoje
dalyvaus svečiai iš Lietuvos, Latvijos,
Rusijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokieti-
jos. Ta proga rengiamoje konferenci-
joje istorinius ir dabartinius Latvijos
ir Lietuvos santykius aptars profeso-
rius Zenonas Butkus ir Latvijos am-
basadorius Hardijs Baumanis, prisi-
minimais apie latvistikos istoriją Vil-
niaus universitete ir latvių kalbinin-
kus dalysis akademikai Zigmas Zin-
kevičius, Albertas Rosinas, Algirdas
Sabaliauskas.

VU turi ilgametes latvistikos tra-
dicijas. Filologijos fakultete latvių
kalba dėstoma jau nuo 1946 m. Iki
šiol latvistika buvo tik viena iš Baltis-
tikos katedros mokslinės veiklos sri-
čių, o dabar planuojama organizuoti
ir atskiras latvistikos studijas.

Naujasis centras sieks ne tik už-
tikrinti kokybiškas latvistikos studi-
jas, bet ir prisidėti prie latvių kalbos,
literatūros bei kultūros tyrinėjimų.
Tikimasi, jog steigiamas Letonikos
centras papildys universitete jau vei-
kiančių suomių, vengrų, rusų, slavų,
estų, nyderlandų, italų, turkų, Ka-
nados studijų kabinetų veiklą.

Vilniaus universitete duris 
atvers Letonikos centras

New York mugèje – šiuolaikinis
lietuviû menas

Blokados fondo auksas 
keliaus î� muziejû

Vilnius, kovo 26 d. (Alfa.lt) –
Viena didžiausių Lietuvos IT  įmonių
grupė „Penki kontinentai” toliau
sėkmingai plečia verslą Indijoje. Gru-
pei priklausanti bendrovė susitarė
dėl bendradarbiavimo su antru pagal
dydį šios šalies banku „ICICI Bank”.
Remiantis susitarimu, Indijos bankui
lietuviai įdiegs 2 tūkst. bankomatų
stebėjimo sistemų „ATMeye”.

„Per vietinius partnerius su „IC-
ICI Bank” bendradarbiaujame nuo
2006 m. Beveik 1,5 tūkst. „ATMeye”
sistemų šiam bankui įdiegėme jau
pernai. Taigi naujas susitarimas tik
patvirtina šio sprendimo patikimu-
mą. Tuo pačiu jis parodo, kad Lietu-
vos programuotojai kuria ne prastes-
nius, o gal net ir geresnius produktus
nei indai, kurie, kaip ir pakistaniečiai
ar baltarusiai, laikomi geriausiais
programuotojais pasaulyje”, – sako

Karolis Mačionis, programinės įran-
gos pardavimo vadovas.

2007 m. pabaigoje visoje Indijoje
veikė 32,3 tūkst. bankomatų. Beveik
3,7 tūkst., arba daugiau nei dešimta-
dalį, jų valdo „ICICI Bank”. Tuo tar-
pu visoje mūsų šalyje, kaip rodo Lie-
tuvos banko duomenys, šiuo metu
yra kiek daugiau nei 1,3 tūkst. ban-
komatų.

„ATMeye” ne tik padidina ban-
komatų saugumą, padeda spręsti
konfliktines situacijas su klientais,
bet ir gerokai sumažina bankomatų
aptarnavimo išlaidas. Be to, sistema
tikrai praverstų ir tokiais atvejais,
kai vagys bando pagrobti patį banko-
matą. Tai neseniai nutiko ir Lietuvo-
je”, – sako K. Mačionis.

„ATMeye” sistema yra pripažin-
ta geriausiu sprendimu bankomatų
apsaugos srityje.

Atkelta iš 1 psl. kasetėje buvo
nu-filmuota, kai milicininkai suim-
inėja demonstracijos dalyvius. Vėliau
žurnalistai paleisti, bet kasetės su
įrašu neatgavo. „Mitingo dalyviai
buvo jėga imami ir metami į automo-
bilius, stumiami, grūdami, mušami
bananais”, – liudijo LTV žurnalistė.
Žurnalistai turėjo Baltarusijos
valdžios akredi-tacijas dirbti Minske.

Lietuvos ambasados Minske at--
stovai trečiadienį aiškinosi su nuken-
tėjusiais žurnalistais įvykio aplinky-
bes. Baltarusijos ambasadoriui Lie-
tuvoje Vladimir Dražin įteikta nota
dėl Baltarusijoje akredituotų Lietu-
vos televizijos žurnalistų sulaikymo
Minske. Notoje prašoma atlikti deta-
lų įvykio tyrimą, pateikti paaiškini-
mą ir grąžinti neteisėtai iš žurnalistų
atimtą vaizdajuostę.

Baltarusijos opozicija nuogąstau-
ja, kad opozicijos protesto akcijos iš-
vaikymas gali sužlugdyti Baltarusijos
pastangas pagerinti savo santykius
su Vakarais, kurias deda Baltarusijos
valdžia pastaruoju metu.

,,Žinoma, tai signalas Vakarams,
kad jokio realaus režimo sušvelnini-
mo Baltarusijoje nebus... Vakarai, aš
turiu omenyje susivienijusią Europą,
nenoriai imasi sankcijų, bet aš neat-
metu šios galimybės”, – sakė opozici-
jos vadovas Aleksandr Milinkevič.

Baltarusija, kuri mėgina susitai-
kyti su ja kritikuojančiomis Europos
Sąjunga ir JAV, pastaraisiais metais
paleido į laisvę daugumą politinių ka-
linių ir leido opozicijai taikiai suren-
gti kelias protesto akcijas praėjusių
metų pabaigoje ir šių metų pradžioje.

Vilnius, kovo 26 d. (Delfi.lt) –
1990 metais ekonominės blokados
metais lietuvių atkurtai nepriklauso-
mai valstybei paaukoti juvelyriniai
dirbiniai, monetos, paveikslai keliaus
į Lietuvos nacionalinį muziejų. Tokį
sprendimą priėmė Vyriausybė. Gry-
nuosius fonde sukauptus pinigus –
72,7 tūkst. Lt – nuspręsta pervesti į
valstybės biudžetą.

Prieš 17 metų už lietuvių atgims-
tančiai šaliai paaukotus 7,6 mln. rub-
lių buvo nupirkta aukso gaminių, dėl
kurių likimo buvo niekaip neapsis-
prendžiama. Anksčiau Finansų mi-
nisterija buvo suskaičiavusi, kad par-
davus fondui paaukotus dirbinius,
kurių dauguma yra serijinės gamy-
bos, būtų gauta vos 3–5 mln. Lt.

Lietuvos nacionalinio muziejaus

direktorės pavaduotojas muziejinin-
kystei Žygintas Būčys anksčiau sakė,
kad apie galimybę eksponuoti šias
vertybes diskutuojama. „Kol nėra dar
visos medžiagos, sunku pasakyti, ta-
čiau planuojame eksponuoti. Tiesiog
reikia žiūrėti, kokios tai yra vertybės,
kad būtų galima jas įdomiai pateikti
lankytojui, kad tai nebūtų kažkokia
krūva daiktų”, – sakė pašnekovas.

Pirmą kartą fondo turtas visuo-
menei buvo parodytas 2006 m. sausį
Seime surengtoje parodoje.

Blokados fonde yra 26,741 viene-
tas aukso gaminių, kurie sveria be-
veik 82 kg. Kiekvienas dirbinys yra
įspauduotas specialiu Blokados fondo
ženklu. Šiuo metu fondo vertybės
saugomos Prabavimo rūmuose Drus-
kininkuose.

Vilnius, kovo 26 d. ( Alfa.lt) –
Jungtinės Karalystės Vyriausybei pa-
teiktas ekonomikos vystymosi ir ver-
slo plėtros tyrimas rodo, kad šiais
metais į Jungtinę Karalystę atvyks
apie 212 tūkst. imigrantų, daugiausia
– iš Rytų Europos šalių, kurie bus pa-
kankamai kvalifikuoti, kad galėtų už-
imti darbo vietas informatikos, švie-
timo bei sveikatos apsaugos srityse.

2012 m. kvalifikuotų imigrantų
skaičius Didžiojoje Britanijoje sieks
812 tūkst. ir bus padidėjęs daugiau
nei dvigubai lyginant su 400 tūkst.,
čia gyvenusių prieš 10 metų. 2008 m.
pabaigoje atvykstančių imigrantų
skaičius, remiantis tyrimo atliktu
pranešimu, pradės mažėti dėl Rytų
Europos šalyse kylančio pragyvenimo
lygio ir didėjančių atlyginimų.
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Tarp žuvusiųjų yra miesto teisėjas
Munafa Mehdi.

BASRA 
Irako premjeras Nuri al Maliki

trečiadienį šiitų kovotojams, Basroje
dalyvaujantiems susirėmimuose su
saugumo pajėgomis, nustatė 72 va-
landų terminą ginklams sudėti, sa-
koma vyriausybės pareiškime. ,,Ne-
persekiosime tų, kurie per 72 valan-
das atiduos ginklus. Jei jie savo gin-
klų nesudės, bus taikomas įstaty-
mas”, – sakė premjeras, kurio žodžiai
cituojami Basros operatyvinės vado-
vybės pareiškime.

WASHINGTON, DC
Rusijos bombonešiai, lydimi NA-

TO karinių naikintuvų, baigė patru-
liavimo misiją ties šiaurvakarine JAV
pakrantės siena, naujienų agentūra
„Interfax” cituoja Rusijos oro pajėgų
atstovų pranešimus. ,,NATO naikin-
tuvai lydėjo ilgojo nuotolio Rusijos
aviaciją šiai vykdant oro patruliavi-
mo misiją netoli Aliaskos” – teigė Ru-
sijos oro pajėgų vadovo pavaduotojas
Aleksandr Drobyševskij. 2 ilgojo nuo-
tolio bombonešiai bei dar pora Il–78
degalų papildymo lėktuvų dalyvavo
15 valandų trukusioje patruliavimo
misijoje Ramiajame bei Arkties van-
denynuose. Rusijos karinės oro pajė-
gos neatskleidžia tikslios patruliavi-
mo datos. 2007 m. rugpjūtį Rusijos
prezidentas Vladimir Putin paskelbė,
jog Rusija atnaujina šaltojo karo
praktiką, kai šalies strateginiai bom-
bonešiai patruliuodavo toli už Rusi-
jos ribų.

NEW YORK 
JAV gynybos departamentas tre-

čiadienį surengs posėdį, kuriame ap-
sispręs, ar pirks 2,458 naikintuvų
,,F–35 Lightning II” iš lėktuvų ga-
mintojos ,,Lockheed Martin Corp”,
praneša laikraštis ,,The Wall Street
Journal” (WSJ). WSJ duomenimis,
sandoris gali atnešti minėtai aviaci-
jos bendrovei iki 1 trln. dolerių. Nau-
jausi naikintuvai ,,F–35 Lightning
II” skiriami šalies KOP, laivynui ir jū-
rų pėstininkams. Tačiau Amerikos
įstatymų leidėjams kelia susirūpi-
nimą auganti sąskaitos suma, pažy-
mėjo laikraštis. ,,Lockheed” nurungė
savo konkurentę ,,Boeing Co” 2001 m. 

OSLAS
Norvegijos vakarinėje pakrantėje

esančiame Olesiundo mieste trečia-
dienį sugriuvus šešių aukštų gyve-
namajam namui, dingo penki žmo-
nės, pranešė policija. ,,Tikimybė rasti
gyvų žmonių yra labai maža”, – tele-
fonu iš įvykio vietos sakė už gelbėji-
mo operaciją atsakingas policijos pa-
reigūnas Kjell Kvernseth. Šiuolaiki-
nis pastatas, kuris kalvos šone buvo
pastatytas 2003 metais, sugriuvo tik-
riausiai dėl nuošliaužos įgriuvus že-
mutiniams aukštams. Žiniasklaidos
pranešimuose sakoma, kad tame pas-
tate gyveno apie 20 žmonių ir kad 15
jų buvo evakuoti. Sugriuvus namui iš
propano baliono rūsyje nutekėjo du-
jos ir kilo gaisras.

VARŠUVA
Lenkijos valdančioji Pilietinė

platforma nori liberalizuoti šauna-
mųjų ginklų laikymo tvarką, praneša
dienraštis ,,Rzeczpospolita”. Naujo
įstatymo projektas jau svarstomas
Seimo frakcijose. Projekte numato-
ma, kad ginklą galėtų įsigyti kiekvie-
nas suaugęs lenkas, kuris nebuvo pa-
žeidęs įstatymų ir yra psichiškai svei-
kas. Tačiau, kaip pažymi dienraštis,
ne visi šį projektą vertina teigiamai.
Kai kas mano, jog tai turėtų būti vy-
riausybės sumanymas, o kai kurie
parlamentarai baiminasi, kad tai gali
sukelti šalyje naują nusikaltimų ban-
gą ir kad nusikaltėliai legaliai su-
kaups didžiules ginklų atsargas.

BAGDADAS
Per amerikiečių antskrydį Irako

šiaurėje esančiame Tikrito mieste
trečiadienį žuvo penki civiliai irakie-
čiai, tarp jų – teisėjas, pranešė irakie-
čių policija. JAV pajėgos pripažino,
kad per mūšį su įtariamais ,,al Qae-
da” kovotojais, kurio metu buvo
smogta ir iš oro, nukentėjo civiliai gy-
ventojai. Irako policija nurodė, kad
per tą antskrydį žuvo penki civiliai
gyventojai, o dar 10 buvo sužeisti.

Londonas, kovo 26 d. (AFP–
BNS–Alfa.lt) – Prancūzijos preziden-
tas Nicolas Sarkozy su žmona Carla
Bruni–Sarkozy trečiadienį atvyko į
Didžiąją Britaniją dviejų dienų vizito,
kurio metu politika bus derinama su
iškilmėmis.

N. Sarkozy rampos šviesoje bus
drauge su žmona – dainininke ir bu-
vusia manekene. Tai bus svarbiau-
sias tarptautinis jų šeimos įvykis nuo
vasarį įvykusių vestuvių – jie susitiks
su karaliene Elizabeth II  ir ministru
pirmininku Gordon Brown. Prancū-
zijos prezidentas Nicolas Sarkozy tei-
gia norintis gerinti Didžiosios Brita-
nijos ir Prancūzijos santykius bei
daugiau bendradarbiauti imigracijos,
gynybos bei ekonomikos klausimais,
skelbia „The Associated Press”. N.
Sarkozy pabrėžia savo susižavėjimą
britišku dinamizmu bei mano, kad
abi šalys yra pasirengusios nuo „šir-
dingų” santykių pereiti prie „drau-
giškų”.

Prancūzijos žiniasklaida šį vizitą
vadina N. Sarkozy galimybe padidinti
savo populiarumą labiau valstybi-
ninkui tinkančiu įvaizdžiu po mėne-
sius trukusio periodo, kai pagrindinę
vietą užimdavo jo asmeninis gyveni-
mas.

Tarp rimtų darbotvarkės klausi-

mų bus Afganistanas. Kaip BBC radi-
jui teigė  N. Sarkozy, Prancūzija yra
nusiteikusi laimėti karą Afganistane
ir siųsti daugiau savų karių, bet su
sąlyga, kad sąjungininkai taip pat yra
pasirengę likti šioje šalyje, suteikti
daugiau atsakomybės patiems afga-
nams bei koordinuoti nekarinius
veiksmus. Oficialus pareiškimas šiuo
klausimu numatomas per kitą mėne-
sį Bukarešte įvyksiantį NATO viršū-
nių susitikimą. Didžioji Britanija Af-
ganistane yra dislokavusi 7,8 tūkst.
karių.

Po trečiadienio iškilmių ir cere-
monijų ketvirtadienį tam tikros tra-
dicijos bus sulaužytos – Prancūzijos
ir Didžiosios Britanijos viršūnių susi-
tikimas įvyks Londono futbolo klubo
,,Arsenal” šiuolaikiniame stadione
,,Emirates”. ,,Arsenal” treneris yra
prancūzas Arsene Wenger, be to, klu-
be žaidžia nemažai prancūzų ar pran-
cūziškai kalbančių žaidėjų.

N. Sarkozy ir G. Brown turėtų
paskelbti susitarimą, pagal kurį
Prancūzija turi padėti Didžiajai Bri-
tanijai statyti naujos kartos atomines
elektrines. Šis vizitas turėtų suteikti
N. Sarkozy ir G. Brown progą atversti
naują santykių puslapį po tos įtam-
pos, kuri tvyrojo tarp jų pirmtakų
Jacques Chirac ir Tony Blair.

JAV

Dèl neramumû Tibete pasidavè�
daugiau kaip 660 žmoniû�

Beijing, kovo 26 d. (AFP–BNS)
– Kinija trečiadienį paskelbė, kad dėl
kruvinų protestų Tibete ir gretimuo-
se regionuose pasidavė mažiausiai
660 žmonių. Daugiau kaip 280 žmo-
nių teisėsaugos pareigūnams pasida-
vė po protestų prieš kinų valdymą Ti-
beto sostinėje Lhasa, paskelbė vals-
tybinė naujienų agentūra ,,Xinhua”.

Kinijos pietvakarinės Sičuano
provincijos Ngavos regione policijai
pasidavė 381 pastarojo meto susirė-
mimuose dalyvavęs žmogus, pranešė
valstybinis laikraštis ,,China Daily”.
,,Dauguma tų, kurie išėjo į priekį, yra
paprasti žmonės ir vienuoliai, kurie
buvo apgauti ar priversti”, – sakė vie-
tos komunistų vadovas Shu Tao.

Lhasa prokurorai taip pat išdavė
leidimus suimti 29 žmones, esą daly-
vavusius kovo 14 dienos protesto ak-
cijoje Lhasa, o policija paskelbė ,,la-
biausiai ieškomų” asmenų sąrašą,
kuriame yra 53 pavardės.

Tibeto vyriausybė tremtyje yra
paskelbusi, kad per dvi neramumų
savaites Tibete ir kaimyniniuose re-
gionuose, kur gyvena daug tibetiečių,
žuvo 140 žmonių, o Kinija paskelbė,
kad žuvo 20 žmonių.

Protestai prieš Beijing valdymą
Tibete Lhasa prasidėjo kovo 10 dieną,
minint nesėkmingo 1959 m. tibetie-
čių sukilimo metines. Tačiau jie greit
tapo smurtiniai ir išplito į kitus Ki-
nijos regionus, o Kinijos valdžia da-
bar kaltinama pernelyg dideliu griež-
tumu slopinant demonstracijas.

Patikrinti minėtus skaičius labai
sunku, nes Kinija uždraudė užsienio
žurnalistams vykti į tuos regionus,
kur vyko neramumai. Neramumai ki-
lo Kinijai labai neparankiu metu, ar-
tėjant Beijing olimpiadai, kuri įvyks
mažiau nei po penkių mėnesių, ir
pasauliui stebint šią sparčiai augan-
čią Azijos milžinę.

Tibeto vienuoliai, sėdintys priešais Dalai Lamos portretą, pamaldų metu.
Reuters nuotr.  

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

Sarkozy su žmona lankosi
Didžiojoje Britanijoje
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Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje –

teatralizuota kantata
ANTANAS PAUŽUOLIS

T. Dubois kantata ,,Septyni pas-
kutiniai Kristaus žodžiai” buvo atlik-
ta š. m. kovo mėn. 15 d. gražioje Mar-
quette Park parapijos bažnyčioje.
Teatralizuotos kantatos atlikėjai –
Katalikiško šokio ir teatro, kurį su-
daro ,,Mažųjų gėlyčių” organizacija,
dalyviai. Ši kantata visada atliekama
prieš Velykų šventes, nes joje vaiz-
duojamos Kristaus paskutinės gyve-
nimo akimirkos ir Jo nukryžiavimas,
kuris šiame koncerte-vaidinime buvo
labai vaizdingai parodytas.  Kristaus
vaidmenį atliko Scott Hansen – ma-
tematikos mokytojas ir sportininkas.
Buvo baisu žiūrėti, kaip jis prikala-
mas prie kryžiaus ir klausyti kūjo dū-
žių. Ne vienam bežiūrinčiam veidu ri-
tosi ašaros. 

Muzikinę dalį atliko solistai, ins-
trumentalistai. 

Teatro vadovė yra ilgamečio šios
parapijos vargonininko Antano Gied-
raičio dukra Simonetta Giedraitytė-
Pacek. Simonetta dukrelė Onutė
(Anna) Pacek dirigavo chorui ir
orkestrui. Onutei Pacek tik 19 metų,
bet labai gerai atliko savo uždavinį.
Leonardas Pacek (Simonetta vyras),
Katalikiškame šokio teatre dirbantis
teatro valdytoju, taip pat dalyvo
renginyje – jis choro solistas (bari-
tonas). Kantatoje dalyvavo daug kitų
talentingų aktorių.

Šio teatro branduolį sudaro Ka-
talikiška šokio ir muzikos grupė ,,Ma-
žosios gėlytės”. Šioje grupėje yra dau-
giau nei 70 mergaičių, kurios renkasi
kas savaitę.  Įstojusios į šią organiza-
ciją, mergaitės per metus turi ,,užsi-
dirbti” savo vainikėliui 9  mažas ro-
žytes, tobulindamos savo gyvenimą.
Norėdamos tobulėti toliau, per dvejus
metus turi surinkti 18 kaspinų.
Norint gauti kaspiną, reikia įdėti
daug pastangų – save lavinti, daly-
vauti visuomeninėje veikloje ir mo-
kytis suprasti krikščionišką ir mo-
ralinį gyvenimą. Po trejų metų veik-
los šioje organizacijoje mergaitės yra
gerai pasiruošiusios ir sunkesnei

veiklai, pvz., aptarnauti vargšus  val-
gyklose, rinkti valgykloms maistą,
dirba daug kitų darbų. Už kiekvieną
atliktą darbą mergaitės gauna ženk-
lelį, kurį įsisega į turimą kaspiną. Šio
amžiaus mergaitės yra jau gerai susi-
pažinusios su krikščioniška veikla,
gali ir pačios perduoti turimas žinias
jaunesnėms sesėms. Jos yra atliku-
sios daug labdaringų darbų ir dalyva-
vusios teatro pastatymuose.

Organizacijos veikla yra suskirs-
tyta į tris laikotarpius. Pirmas tarps-
nis vadinasi ,,tikėjimo”– tai susipaži-
nimas su šios organizacijos reikalavi-
mais. Antrasis dviejų metų  laikotar-
pis vadinasi ,,vilties”. Jo metu į gy-
venimą pradedama žiūrėti jau pa-
auglės akimis. Jos jau moka skirti gė-
rį nuo blogio, kaip išvengti nuopuolių
dorovėje ir tikėjime. Paskutinis paki-
limo laipsnis yra vadinamas ,,meile”.
Mergaitės, pasiekusios šį laipsnį, yra
jau pažengusios iš vaikystės į  bręs-
tančias mergaites. Jos jau yra atliku-
sios daug gerų darbų visuomenei,
bažnyčiai ir pasiruošusios gyvenimui.
O taip pat dalyvavusios teatro pas-
tatymuose. 

Žvelgiant į šių mergaičių apsiren-
gimą, šypsenas, gražų elgesį, jauties
pakliuvęs į angeliukų būrį. Kiekvie-
nas krikščioniškas sambūris (parapi-
jos) turėtų turėti tokią organizaciją.
Gal tada pasaulyje rastųsi taika, mei-
lė kiekvienam žmogui ir Dievas atei-
tų į kiekvieno širdį.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapija yra laiminga, kad į 9 val. r.
šv. Mišias ateina muzikali Giedraičių
šeima kartu su katalikiškos šokio ir
teatro grupės nariais.

Pasibaigus teatriniam pasirody-
mui dalyviai buvo pakviesti atvykti į
parapijos salę, kur grupės tėvai buvo
suruošę nemokamas vaišes. Tai dalis
padėkos už dalyvavimą teatro pasta-
tyme. 

Klebonas Antanas Markus padė-
kojo savo ir parapijos vardu už  kan-
tatos ,,Septyni paskutiniai Kristaus
žodžiai” atlikimą, už tai, kad buvo
duota galimybė pagalvoti, jog gyveni-
mas gali būti nepalankus mums, jei-
gu pamiršime Dievą ir artimą. Jis
visiems palinkėjo džiaugsmingų ir
Dievo palaimintų Šv. Velykų.

Kristus — mokytojas Scott Hansen.
Dievo Motinos Marijos vaidmenį atliko trylikametė Emma Santschi.

Scena iš pasirodymo – ,,Paskutinė vakarienė”.   Lauros Dominick nuotraukos

Šokio ir teatro būrelio ,,Mažosios gėlės”, kuriam vadovauja Simonetta Giedraitytė-Pacek, narės iš kairės:  Marie
Lawson, Brooklyn Skrezyna, Monica Skrezyna, Annie McCague, Mary Grace Santschi, Philomena Kubacki, Bridget
Riha, Anna Pense, Mary Woods, Eilen McCague, Faustina Kubacki, Gabriella Fieramosea, Brook Stephens.

Nuotrauka iš būrelio archyvo
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IÕNUOMOJA

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.

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

Tarp bažnyčios ir klebonijos
stovėjo įsiterpęs dviejų aukštų 6 butų
namas. Tai buvo proga įsigyti jį para-
pijai. Klebonas pasiryžo jį nupirkti.
Čia įsikūrė gražiai atrodanti kleboni-
ja, o seselėms buvo pavestas buvęs
klebonijos namas.

Nedelsiant toliau buvo vykdomi
mokyklos statybos darbai. 1955 m.
parapijos mokykla, kuri turėjo tris
pradžios mokyklos skyrius ir vaikų
darželį, įsikūrė naujose patalpose.
Mokykla buvo pašventinta kardinolo
J. McIntyre 1960 m. kovo 20 d.

Kad mokykla galėtų augti, reikė-
jo ją plėsti. Statyba buvo tęsiama.
1963 m. rugsėjo 10 d. pradedant mok-
slo metus, mokykla jau galėjo sutal-
pinti visus 8 skyrius. Mokinių buvo
300, iš kurių apie trečdalis lietuvių
kilmės. 1965 m. pavasarį mokyklą
baigė pirmoji laida (24 mokiniai), iš
kurios 10 buvo lietuvių vaikai.

Automobiliams pastatyti ir mo-
kyklos žaidimų aikštei praplėsti rei-
kėjo nupirkti daugiau nuosavybės:
vieną buvusią prie parapijos salės,
antrą — įsiterpusią tarp seselių na-
mo ir bažnyčios. Tuo buvo pabaigtos
parapijos statybos, nebent kai kur
reikėjo padaryti vieną kitą pageri-
nimą.

Mokyklos patalpose šeštadieniais
lituanistinė mokykla turi puikias
sąlygas suvežtiems iš tolimiausių
priemiesčių vaikučiams mokytis lie-
tuvių kalbos, tautinių tradicijų bei
papročių, socialinio bendravimo. Ši
mokykla eina tais keliais, kuriuos jai
nurodė jos steigėjas klebonas kun. J.
Kučingis, 1949 m. davęs pradžią sa-
vaitgalio mokyklai.

Pažvelgę, kas įvyko per tą laiko-
tarpį, matome, ką reiškia vieno žmo-
gaus (prel. J. Kučingio) iniciatyva, kai
jis sugeba surasti savo sumanymams
talkininkų ir rėmėjų. Nors kartais
tenka sustoti ir pagalvoti, kai atsi-
randa nenumatytos kliūtys, kurias
tenka įveikti ir apeiti. Prel. J. Ku-
čingis jas įveikė ir dabar galima nau-
dotis ir gėrėtis jo darbų vaisiais.

Prel. J. Maciejauskas, atlikęs Šv.
Kazimiero parapijos pionieriaus dar-
bą, sunkiai susirgo ir po 11 savaičių
1947 m. gegužės 14 d. mirė. Jo vieton
stojo teisingai pasirinktas kun. J. Ku-
čingis, kuris parapiją pastatė ant
tvirtų pagrindų.

Prel. Jonas Kučingis (anksčiau
Kučinskas) gimė 1908 m. gruodžio 23
d. Šnypšlių kaime, Švėkšnos valsčiu-

je, Tauragės apskr. Mokėsi „Saulės”
progimnazijoje Švėkšnoje. Baigė sa-
leziečių kolegiją Turine, Italijoje ir
1937 m. Kunigų seminariją Telšiuo-
se. Jaunas kunigas darbavosi Šilalės
parapijoje vikaru. Studijavo Milano
Katalikų universitete. Vėliau buvo 6
Pėst. P. K. Margio pulko ir amatų mo-
kyklos kapelionas Telšiuose. Pir-
mosios sovietų okupacijos metu —
Šilalės parapijos klebonas. Po to  —
Telšių gimnazijos kapelionas. Ypač
prisimintinas laikotarpis, kai jis buvo
mokyklų kapelionas. Jis buvo ne tik
religijos mokytojas, dvasios vadovas,
bet rūpinosi mokinių kasdieninio
gyvenimo sąlygomis, kad jie būtų
pavalgę ir turėtų mokymosi priemo-
nes.

1944 m. kun. J. Kučingis pasi-
traukė į Vokietiją ir darbavosi Nar-
genstadt parapijos administratorium
bei buvo vienuolyno kapelionas. 1946
m., trumpai sustojęs Philadelphia,
atvyko į Los Angeles, kur buvo pa-
skirtas Šv. Kazimiero parapijos vika-
ru. Netrukus prel. J. Maciejauskui
rimtai susirgus, 1947 m. balandžio 11
d. paskirtas šios parapijos klebonu.

Prasidėjus emigracijai jis parūpi-
no sutartis, kad 300 lietuvių šeimų iš
Vokietijos galėtų atvykti į California.
Atvykusius globodavo, surasdavo
darbus ar net apgyvendindavo para-
pijos patalpose.

Prel. J. Kučingis yra žymus lietu-
vių spaudos rėmėjas. Jis ir pats turė-
damas lanksčią plunksną, yra para-
šęs daug straipsnių, pasirašinėdamas
J. Padaubiečio vardu. 1952 m. spalio
mėn. jis pradėjo leisti  Šv. Kazimiero
parapijos žinias, kuriomis palaikė
ryšius su parapijiečiais, juos infor-
muodamas.

Prel. J. Kučingis susipažinęs su
Pennsylvania rengiamomis lietuvių
dienomis, 1954 m. įvedė šią tradiciją
Šv. Kazimiero parapijoje,  kur susi-
tikę lietuviai galėtų pabendrauti, kul-
tūringai laiką praleisti, o kartu ir pa-
sireklamuoti prieš amerikiečius, nes
dažnai į tokius renginius buvo kvie-
čiami JAV valdžios atstovai ar parei-
gūnai.

1965 m. popiežius Paulius VI
kun. J. Kučingį,  Šv. Kazimiero para-
pijos kleboną, pakėlė į prelatus, su-
teikdamas Right Reverend Monsing-
nor titulą. 1984 m. birželio 15 d. prel.
J. Kučingis, sulaukęs 75 m. amžiaus,
iš pareigų pasitraukė. 

Bus daugiau.

CCAALLIIFFOORRNNIIAA LLIIEETTUUVVIIŲŲ IISSTTOORRIIJJAA
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Nr. 6

Antroji Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia, kuri taip tarnavo apie keturis
metus, dabar permodeliuota į parapijos salę.

Atkelta iš 5 psl. Su didžiuliu noru
ir pasididžiavimu vaikai dainavo,
šoko plačioje Javits auditorijoje.
Tikrai smagu, kad lietuvių liaudies
melodijos nuskambėjo tarp daugybės
kitų tautų pasirodymų. Padėka už tai
priklauso muzikei Birutei Mockienei,
kuri savo ryžtu ir entuziazmu prisi-
deda prie vaikų lietuviškos dainos
muzikinio ugdymo. 

Minėjimo programos eigą tiksliai
pranešinėjo Eugenija Misevičienė,
techniką tvarkė Ramūnas Liutikas.

Pasibaigus programai, Rimantas
Bitėnas pranešė, kad buvo surinkta
2,100 dol. aukų.  Žilvinas Bublis kvie-

tė visus į krepšinio žaidynes, kurias
organizuoja NJ Lietuvių sporto
klubas ,,Liepsna” ir kurios įvyks šeš-
tadienį, balandžio 5 d., naujoje – Dr.
Albert Einstein Academy (919 North
Broad Street, Elizabeth, NJ 07208).
Žaidynės vyks nuo 9 val. ryto iki 6
val. vakaro. Julius Veblaitis padėkojo
programos atlikėjams, dalyviams ir
padėjėjams ir pakvietė visus pasivai-
šinti ir pabendrauti į apatinę patalpą,
kurioje šeimininkavo Valerija Iva-
nauskienė, Vytautas Masiliūnas,
Danguolė Didžbalienė ir Irmantas
Mickevičius. Pasisekęs minėjimas
tęsėsi tik 1 valandą 30 minučių. 

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

ELIZABETH, NJ

Rengėjai ir atlikėjai (iš kairės): Eugenija Misevičienė, Laurynas Misevičius,
Birutė Mockienė, Julius Veblaitis, ambasadorius Jonas Paslauskas, Laima
Liutikienė, Žilvinas Bublis, Džaneta Bublienė, Rimantas Bitėnas, Danguolė
Didžbalienė.
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„Katalikų pasaulio 
leidiniai”

�Prieš aštuoniolika metų įsteigta
leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai”
(iki 2003 m. veikusi kaip Lietuvos
Vyskupų Konferencijos leidykla „Ka-
talikų pasaulis”) visą savo gyvavimo
laikotarpį orientuojasi į aukšto lygio
krikščioniškojo paveldo knygų leidy-
bą.

Leidykla pagrindinį dėmesį ski-
ria populiariai klasikinių ir šiuolai-
kinių katalikų autorių literatūrai
dvasingumo, teologijos, filosofijos bei
psichologijos temomis. Publikuojami
reikšmingiausi Vatikano dokumen-
tai, grožinė bei pažintinė literatūra,
tikybos vadovėliai.

2007–2008 m. leidykla išleido:
�Joseph Ratzinger, vieno inte-

lektualiausių planetos žmonių, tapu-
sio popiežiumi Benediktu XVI, pir-
mosios knygos atskaitos taškas – Jė-
zus, traktuojamas remiantis Jo bend-
ryste su Tėvu, kuri yra tikroji Jo as-
menybės esmė, be kurios neįmanoma
Jo suprasti, ir dėl kurios Jis taip arti
mūsų ir šiandien. Popiežiaus teigimu,
kad „Jėzus iš Nazareto” jokiu
būdu ne magisteriumo aktas, bet
vien jo asmeninių „Viešpaties veido”
(plg. Ps 27, 8) ieškojimų išraiška.

Pirmą kartą atsiverčiantiems
Joseph Ratzinger tekstus šie pusla-
piai žada aistringą meditaciją ir argu-
mentacijos jėgą, be galo įtaigų patvir-
tinimą, kad uoliai keliami tikėjimo
klausimai, kritiškai apmąstomi Išga-
nymo istorijos liudijimai ir šiandien
yra uždegantis intelektinis iššūkis
(Kardinolas Audrys Juozas Bačkis).

Pokalbių su žurnalistu Dž. F.
Sviderkoskiu knygoje ilgametis po-
piežiaus Jono Pauliaus II sekretorius
ir dabartinis Krokuvos arkivyskupas
Stanisłav Dziwisz skaitytojams atve-
ria Šventojo Tėvo „slėpinį” – žmo-
giškąjį Įsikūnijusio Dievo veidą.
„Gyvenimas su Karoliu” – tai liu-
dijimas apie žmogų, kuris sugebėjo
tapti dieviškosios tėvystės laidininku
ir aiškintoju, kuriam pavyko su-
mažinti atstumą tarp dangaus ir
žemės, tarp transcendencijos ir ima-
nencijos, o taip pat padėti naujo
dvasingumo, naujos tikėjimo išraiš-
kos šių laikų visuomenėje pamatus.

Ką dengia slaptųjų (ezoterinių,
hermetinių, okultinių...) mokymų už-
danga? Ar iš tikrųjų jų sekėjus (gnos-
tikus, rozenkreicerius, masonus, teo-
sofus...) su judėjais ir krikščionimis
jungia viena ir ta pati tradicija? Kny-
ga „Kai uždanga plyšta. Ezo-
terikos iššūkis krikščionybei”
unikali savo pobūdžiu: tai ir liudiji-
mo, ir ilgų analitinių studijų, ir auto-
riaus dvasinių įžvalgų vaisius. No-
rėdamas patraukti skaitytojų dė-
mesį, tėvas Jozeph Marie Verlind
pasirinko žaismingą dialogo formą.
Tariamai lengvas knygos stilius
įtraukia ir jau pasijunti skaitąs rimtą

studiją, kurioje aptariamos įvairios
ezoterikos ir okultizmo formos, pa-
teikiama šaltiniais paremta istorinė-
sisteminė jų analizė.

Clives Staples Lewis septinta-
jame dešimtmetyje Didžiojoje Brita-
nijoje buvo įvardytas vienu iš penkių
iškiliausių planetos protų. Jo knyga
„Tiesiog krikščionybė” – laikoma
XX amžiaus šedevru – pateikia nepri-
lygstamą galimybę ir mūsų dienų ti-
kintiems bei netikintiems žmonėms
išgirsti galingą, racionalų krikščionių
religijos pristatymą. Tai ypač aktualu
dabar, naujų iššūkių akivaizdoje, vis
sparčiau žengiant link kultūriniu bei
religiniu pliuralizmu pagrįstos visuo-
menės. Knyga sudaryta iš radijo lai-
dų, per kurias II pasaulinio karo me-
tu autorius kalbėjo apie krikščionybę.

Henri Jozef Machiel Nouwen
laikomas vienu žymiausių šiuolaiki-
nių dvasinių rašytojų. Per 40 knygų
autorius, dėstęs Harvard, Yale ir
Notre Dam universitetuose, yra taip
pat mėgstamas ir katalikų, ir protes-
tantų skaitytojų. Dvasinės literatūros
tekstas „Mylimojo gyvenimas”,
prasidėjęs tiesiog paprastu draugo
prašymu parašyti knygą apie dvasinį
gyvenimą, suprantamą be teologijos
sąvokų ir specialių terminų, tapo
bene labiausiai branginama mūsų lai-
kų knyga kiekvienam, kuris nori sup-
rasti savo gyvenimo prasmę, suvokti
esminę žmogaus egzistencijos tiesą.
Visi esame mylimi Dievo vaikai, Jo
išrinktieji, tad turime šių dienų seku-
liariame pasaulyje ieškoti grožio ir
tiesos, kalbėti apie tikėjimą, meilę ir
viltį.

Šiandien pasaulyje kaip niekada
ypač stinga dialogo tarp skirtingų
kultūrų, religijų, politikų ir idealų.
Netgi paskutinių dienų mūsų istorija
patvirtina, kad nesusikalbėjimas gim-
do susvetimėjimą ir netgi karus. To-
dėl kiekvieno iš mūsų pareiga – ma-
žinti šį atitolimą.

„Naujos kontempliacijos sėk-
los” – tai vieno iškiliausių XX a. tarp-
kultūrinio ir tarpreliginio dialogo plė-
totojų Th. Merton literatūrinio pa-
likimo ketvirtoji knyga – trumpa,
taikli ir gaivi Vakarų ir Rytų Baž-
nyčios kontempliatyviosios maldos
tradicijos ir patirties sintezė.

Thomas Merton (1915–1968) –
plačiai ne tik krikščioniškame pa-
saulyje žinomas mūsų laikų rašytojas
ir poetas (vienuolis trapistas), vadi-
namas skaitomiausiu pasaulio vie-
nuoliu. Jis sugebėjo ne tik savo kūry-
ba naujai atsiliepti į šio istorinio
meto, Bažnyčios, visuomenės kelia-
mus klausimus, bet ir savo socialiai
aktyviu gyvenimu įkūnyti svarbiau-
sius žmogiškumo bruožus. 

Leidyklos ,,Katalikų pasaulio 
leidiniai” inf.

„TAS, KURIS ATEINA” 
IEVA ŠADZEVIÇIENÈ
Alfa.lt

Dailininkas, emigrantas, armė-
nas. Įdomu, ar šiuose trijuose žo-
džiuose galėtų sutilpti žmogaus gy-
venimo esmė? Greičiausiai kaip ir
mes visi Armen Babajan, jau daugiau
nei septynerius metus gyvenantis
Lietuvoje, negalėtų tilpti į šiuos rė-
mus, o juo labiau ir jo tapyba, per-
smelkta gilaus liūdesio, egzotiškų
siužetų, formų, kompozicinių ieško-
jimų. Trečiadienį, kovo 26 d., vos pa-
sibaigus ilgajam Velykų savaitgaliui,
Lietuvos nacionalinėje UNESCO ko-
misijos parodų salėje (Šv. Jono g. 11,
Vilnius) atidaryta Armen Babajan
tapybos paroda „Tas, kuris ateina”.

Dailininko kūrybos temos arti-
mos ir Lietuvai svarbiai emigracijos
problemai. Tik šį kartą viskas pasi-
keičia vietomis: Lietuva yra šalis, į
kurią emigruojama, kurioje verda
aktyvus meninis gyvenimas, kur at-
randamas populiarumas. Toks Ar-
men Babajan kelias.

Paroda „Tas, kuris ateina” jun-
gia įvairiapuses tapybos temas. Dai-
lininkas gilinasi į Kristaus temą, Mo-
tinystės – Madonos su kūdikiu ne-
mirštantį siužetą, o taip pat šalia šių
giliųjų religinių ieškojimų plėtojamos
ir kitos – žemiškesnės, bet visgi
persmelktos egzotiška simbolika, te-
matikos.

Armen Babajan kūryboje atsis-
kleidusi Kristaus tema, susikoncent-
ruoja į džiugų, bet tuo pačiu (kas
laukia po šios dienos) ir skaudų
Evangelinį siužetą – Kristaus įžen-
gimą į Jeruzalę. Ant asilaičio joja Iš-
ganytojas, dramatiškai išilgintu dva-
singu veidu. Spalvos sukoncentruo-
jamos į trijų pagrindinių spalvų ga-
mos variacijas (geltona, raudona,
mėlyna), dar įvedama ir balta – lyg

nežemiškos šviesos šaltinis „nuklo-
janti” stilizuotus medžius, namų apy-
braižas ir simbolines kopėčias, fone
kylančias tiesiai į dangų. Kristaus
įžengimas į Jeruzalę – džiugus emig-
ranto atvykimas į miestą, susitikimas
su nauja šalimi, po kurio visada seka
susidūrimo su skaudžia kasdienybe
laikotarpis („Kristus”, 2007–2008 m.).

Tapytojas taip pat žaidžia ir ne-
tikėtomis mums, lietuviams, eroti-
nėmis aliuzijomis. Jo paveiksluose
stilizuotų formų moterų portretai
turi vieną įdomų elementą – jos tapo-
mos kartu su gaidžiais. Raudono ir
oranžinio kolorito drobėse moteris
prie pat širdies laiko po gaidį. Ar-
mėnų savimonėje tai – vyro simbolis:
kiekviena moteris ilgisi vyro, nori
turėti „savo gaidį”.

Dar vieną temą, išryškėjančią
Armen Babajan paveiksluose, būtų
galima apibendrinti kaip „liūdnojo
muzikanto” įvaizdį. Šie darbai kupini
gilaus dramatizmo ir persmelkti
neišsipildžiusių svajonių liūdesio,
kupini „neišnaudoto, neišgroto” ta-
lento emocijų.

Mūsų sąmonėje emigrantas – tas,
kuris ateina į naują tautą. Ateidamas
jis būtinai atsisako dalies savęs,
palaidoja dalį savo svajonių, bet
niekuomet nebūna „drungnas”: iš
ilgesio, praradimo skausmo ir tuo pat
metu atradimo džiaugsmo gimsta
stiprūs meno kūriniai. A. Babajan
atveju – „išdainuojantys” vidines
dailininko ir jo šeimos emocijas. Čia
atsiranda vietos ir religijai, ir
motinystei, moterystei, ir tėvynės
nostalgijai. Kitos tautos dvasia per-
smelkia dailininko darbus: prigesin-
tos ir tuo pačiu „aštrios” spalvos,
stilizuotos, „armėniškos” pastatų,
augmenijos formos pripildo juos savi-
tu orginaliu meniniu stiliumi, išsi-
skiriančiu lietuvių tapybos fone.

A. Babajan, ,,Kristus” 2007-2008 m.

Ona Kartanas, gyvenanti Omaha, NE, už kalendorių atsiuntė 50
dol. auką. Labai ačiū.

Katryna Rukas, gyvenanti Omaha NE, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
ačiū.

Adelaida Balbata, gyvenanti St. Petersburg, FL, pratęsė kasme-
tinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame
labai dėkingi.

K. Indreika, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir atsiuntė 75 dol. auką už kalėdinius atvirukus ir kalendorių
laikraščiui paremti. Nuoširdžiai dėkojame.

Julia Vailokaitis, gyvenanti  Beverly Shores, IN, pratęsė „Drau-
go” metinę prenumeratą ir atsiuntė 100 dol. už kalėdinius  atvirukus ir
kalendorių. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnumą bei paramą.

Palmira Janušonis, gyvenanti Dousman, WI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.
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Mūsų stalui
Atvelykis ir jo valgiai

Pirmasis sekmadienis po Velykų
vadinamas Atvelykiu, Velykėlėmis,
Dzūkijoje seniau dar Pravadais. Šios
dienos liaudies papročiai turėjo ne-
mažai bendro su Velykomis: vaikai
vėl aplankydavo krikšto tėvus, kad
gautų margučių, jaunimas žaisdavo
dažytais kiaušiniais, kaimynai lanky-
davo vieni kitus ir vaišių stalai stovė-
davo padengti nuo Velykų iki Atve-
lykio.

Skuodiškiai žemaičiai ir šią die-
ną, kaip ir Velykų antrąją, bėgdavo
kuo anksčiausiai miegančius verba
nuplakti, už tai gaudavo margučių.
Žemaitijoje per Atvelykį seniau būti-
nas patiekalas buvo kiaušinienė. Šia
diena baigdavosi velykinio svečiavi-
mosi laikas. Dzūkės nuo Velykų iki
Atvelykio audeklo nemesdavo, kad
audžiant siūlai nesipainiotų.

Atvelykiu užsibaigia Velykų
švenčių ciklas.

Vėjo bandelių  gulbės 

90 g (3 oz) sviesto 2 stiklinės
riebios grietinėlės

1/4 stiklinės vandens
1/4 stiklinės miltinio cukraus

3/4 stiklinės miltų 
šiek tiek miltinio cukraus pa-

barstymui,
4 dideli kiaušiniai   
P. S. stiklinė tolygu 100 g
Į kaistuvą supilti vandenį ir svies-

tą. Kai užvirs, sumažinti liepsną ir,
maišant mediniu šaukštu, suberti
miltus. Smarkiai maišyti, kad tešla
atšoktų nuo kraštų. Nuimti nuo ug-
nies ir, energingai plakant, dėti po
kiaušinį. Plakti iki tešla pasidarys
elastinga.

Ant riebalais išteptos skardos
šaukštu dėti tešlą, formuoti ovalus
(tešlos palikti gulbių kaklams).

Kepti 190 C (375 F) tempera-
tūros orkaitėje 30 min. Išėmus leisti

atvėsti. Likusią tešlą sukrėsti į kondi-
terinį švirkštą (arba maišelį) ir for-
muoti S formos tešlainius (gulbių
kaklus). Juos kepti tik 10 min. arba
iki pagels.

Grietinėlę išplakti su miltiniu
cukrumi.

Formuojant gulbę, bandelės vir-
šų nupjauti sparneliams. Į bandelės
vidų su kaupu pripurkšti grietinėlės,
įsmeigti sparnelius ir kaklus, pabars-
tyti miltiniu cukrumi.

Pagal S. Stasienės ,,Kulinarija ir
papročiai”.

Pascha

Šis patiekalas Lietuvoje yra išli-
kęs nuo caro laikų. Tai ortodoksų ve-
lykinis patiekalas, tačiau lietuviai jį
pamėgo, nes jis sveikas ir skanus.

100 g sviesto, 
125 g miltinio cukraus, 
2 saukštai romo, 
2 tryniai, 
2 šaukštai citrinos sulčių, 
2 šaukštai tarkuotų citrinos ir

apelsinų žievelių, 
125 g grietinėlės, 
60 g kapotų migdolų, 
320 g džiovintų vaisių, 
750 g varškės.
Džiovintus vaisius pamerkti į ro-

mą su trupučiu vandens 2 val. Svies-
tą išsukti su cukrumi iki putų. Po
vieną įmušti trynius. Suberti migdo-
lus, žieveles, supilti citrinos sultis.
Sudėti pertrintą varškę ir supilti
grietinę. Viską gerai išmaišyti. Sudėti
vaisius.

Formą iškloti marle ir sudėti visą
masę, gerai suspausti. Galima naudo-
ti vietoj marlės vaškinį popierių.  Už-
dengti, paslėgti ir palikti nakčiai.

Išimti paschą iš formos, patiekti
papuoštą džiovintais vaisiais.

Paruošė Nijolė Nausėdienė

Nuotrauka iš S. Stasienės knygos ,,Kulinarija ir papročiai”.

A † A
EUGENIJUI KUCINUI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame
žmonai MARYTEI STANKAITYTEI-KUCINIENEI,
dukrai RITAI GILBERT  su vyru ROGER ir jų vaikams
VIKTORIJAI  ir DARIUI, sūnui MARIUI su žmona DIA-
NA ir jų dukrai EMILIE bei kitiems giminėms Ameriko-
je, Kanadoje ir Lietuvoje.

Amerikos Lietuvių Montessori draugija

A † A
Dr. ALGIRDAS MACIŪNAS

Mirė 2008 m. kovo 22 d., sulaukęs 95 metų amžiaus.
Gimė 1913 m. sausio 10 d. Lietuvoje, Papilėje, sūnus Juozapo ir

Juozapinos (Šiaučiūnaitė) Maciūnų. Užaugo Linkuvoj, Kaune baigė
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą, kur vėliau buvo
direktorius  Chirugijos skyriaus. 1939 m. vedė odontologę  Genovai-
tę  Strikaitę. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. Augsburge padėjo
Amerikos kariuomenei po karo įkurti ligoninę tremtiniams („Dis-
placed persons”). Pasitraukė į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, kur
dr. Maciūnas įsteigė ir daug metų vadovavo Central Community li-
goninei. Persikėlęs į Jupiter, FL, dr. Algirdas Maciūnas įsteigė ir va-
dovavo Oak Tree Philanthropic Foundation, skyrė daug pinigų gero-
vei ir auklėjimui Lietuvoje gyvenantiems ir įvairioms Amerikos or-
ganizacijoms. Dr. Genovaitė Maciūnienė mirė 2007 m.

Giliame liūdesyje liko: dukra dr. Danutė Mockienė su vyru dr.
Vytautu ir anūkai dr. Danutė su vyru Michael, Rimas, Andrius; duk-
ra dr. Gražina McClure su vyru dr. Michael; dukra dr. Jūratė Lan-
dwehr su vyru dr. Carl ir anūku Peter; sūnus dr. Robertas su žmona
dr. Ann  Failinger ir anūkai Nicholas ir Joseph; a.a. brolio dr. Vinco
Maciūno žmona  Genovaitė ir sūnūs Vytautas su žmona  Ale ir Algis
su žmona Liucija.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 29 d. Lemont, IL. Atsisveiki-
nimas bus 9:30 val. ryto Petkus Lemont Funeral Home, o 11 val. ry-
to bus aukojamos šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.
Po šv. Mišių, a. a. Algirdas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse,  Chicago, IL.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti lietuvių Jėzuitų gimnazijai Kau-
ne (Lithuanian Jesuits Fathers – Baltic Project).

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus
dalyvauti.

Nuliūdusi šeima

A † A
Dr. ALGIRDUI MACIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame visą šeimą ir kartu liū-
dime netekę geradario ir patarėjo.

Krumplių šeima

A † A
JOLANTA MIKŪNIENĖ

MUSTEIKYTĖ

Mirė 2008 m. kovo 18 d. New Orleans, LA.
Gyveno Palos Heights, IL.
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Nuliūdę liko: duktė Daiva Repond su vyru Jose; anūkai Aras

ir Alma; pusseserė Aldona Juodvalkienė su šeima, kiti giminės
Lietuvoje.

Velionė buvo žmona a.a. Vytauto.
A. a. Jolanta buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašom aukoti „Vaiko vartai į mokslą” arba

„Našlaičiams”.
Liūdinti šeima

Dėl mylimos Mamytės ir Močiutės
A † A

JOLANTOS MIKŪNIENĖS

netikėtos mirties, nuoširdžiai užjaučiame Repond
šeimą.

Maldose ir mintyse esame su Jumis.

Montessori mokyklėlė „Žiburėlis”
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�Kovo 28 d. penktadienį, Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
vyks  Juozo Mieliulio darbų retros-
pektyvinės parodos atidarymas ir dai-
lininko 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 kome-
diją ,,Reikia arklio.” Spektaklis puikus,
artimas šio meto lietuvio širdžiai,
nuoširdus bei suprantamas dabartinio
meto Lietuvos miesto gyvenimas.
Spektaklis įvyks balandžio 6 d., sek-
madienį, 2 val. p.p. Jaunimo centre.
Bilietus (kaina 20 dol.) galėsite nusi-
pirkti prie įėjimo.  Jaunimui iki 10 m.
– nemokamai. Bilietus galima įsigyti iš
anksto siuntinių persiuntimo įstaigoje
,,Atlantic Express”, įsikūrusioje šalia
,,Seklyčios.”  

�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.

�Rašytojai Danutei Bindokienei
2007 metų literatūrinės premijos

įteikimas įvyks š. m. balandžio 13 d.,
sekmadienį, 2 val. p.p. Čiurlionio ga-
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Programoje:
kultūrininkės Aldonos Šmulkštienės
paskaita, meninė programa ,,Supin-
siu dainužę”, solistas Algimantas
Barniškis, akompanuoja pianistas
Manigirdas Motekaitis. Bernardo
Brazdžionio ,,Trys pavasariai”, skai-
tovė Daiva Petersonaitė. Programos
vedėja Audra Kubiliūtė-Daulienė.
Premijos mecenatė – Patricia Nelia
Paulauskaitė. Lietuvių rašytojų drau-
gija visus maloniai kviečia atvykti į
šią popietę.

�Evelinos Oželienės garbei va-
karienė vyks Willowbrook pokylių
salėje, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL 2008 m. balandžio 13 d.,
sekmadienį 1 val. p. p. Dėl papildo-
mos informacijos ir registracijos
prašome skambinti Stanley Balzekas,
Jr. 773-582-6500 arba Ruth Kataus-
kas 773- 737-8085.

�Gegužės 2 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 kū-
rybinę stovyklą  ,,Meno8Dienos” su-
augusiems, kuri jau ketvirti metai
ruošiama Neringos stovykloje, Ver-
mont.  Ji vyks rugpjūčio 24-31 dieno-
mis.  Norint daugiau sužinoti apie šią
stovyklą, apsilankykite tinklalapyje:
www.neringa.org. Laukiame visų
kūrybinės dvasios žmonių!

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

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.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IEÕKO GIMINIÛ�...

Lietuvių opera nuoširdžiai dėkoja Lietuvių Fondui už daugelį metų
teikiamą finansinę paramą  operų pastatymams, į kurių spektaklius atvyksta
lietuviai gyvenantys ne tik Čikagoje ir jos apylinkėse, bet ir iš kitų Amerikos
vietovių. Šiemet LF suteikė Lietuvių operai 5,000 dol. paramą būsimo spek-
taklio išlaidoms padengti. 

Aš, Janina Mačiūnienė, ieškau
savo mamos Kazimieros Januševi-
čiūtės-Krakienės pusbrolių ir jų vaikų.
Jokūbo Januševičiaus ir Kazimiero
Januševičiaus, kuris galbūt išvyko iš
Biržų, Pasvalio, Linkuvos, Joniškėlio
valsčiaus apie 1911–1913 metus. Ma-
no žiniomis Amerikoje gyveno Či-
kagoje arba New York. Kiek man yra
žinoma, ir Jokūbas, ir Kazimieras
Amerikoje sukūrė šeimas. Vieno iš jų
žmona galėjo būti lietuvių, o kito –
latvių tautybės. Kiekvienas iš jų tu-
rėjo po tris vaikus. Dar žinoma, kad
vienas iš Januševičių galėjo turėti
savo kaučiuko fabriką arba dirbti
jame.

Jokūbui ir Kazimierui Januše-

vičiams išvykus iš Lietuvos, Lietuvoje
liko trys jų seserys. Su sese Anele Ja-
nuševičiūte-Iškiene susirašinėjo laiš-
kais iki Pirmojo pasaulinio karo. Kita
sesuo buvo neįgali, jos vardo neži-
nau.

Trečioji sesuo, mano močiutė Ja-
nuševičiūtė, vardo taip pat nežinau,
mirė jauna. Ji turėjo vieną dukterį
Kazimierą Januševičiūtę-Krakienę,
gimusią 1907 metais.

Prašyčiau atsiliepti mano gimi-
nes. Mano adresas: Janina Mačiūnie-
nė, Draudelių kaimas, Pašvitinio se-
niūnija, Pakruojo  rajonas, Lithuania.

Iš anksto dėkoju,

Janina Mačiūnienė

Neal Donald Walsch augo bijoda-
mas Dievo... Tokia buvo jo santykių
su Dievu pradžia. Savo knygose jis
pasakoja, kaip tie santykiai kito ir
galų gale peraugo į draugystę. 

,,Draugystė su Dievu” parašyta
dialogo forma. Tai modelis, kaip su
Dievu gali bendrauti kiekvienas.
Kiekvienas gali užmegzti gyvą ryšį su
Dievu ir galiausiai su juo susidrau-
gauti... Dievas kalba mums per visas
mūsų mintis, visus poelgius, per my-
limuosius ir netgi per tariamus prie-
šus. Visa, ką turime padaryti, tai sus-
toti, nurimti ir gerai įsiklausyti. Tada
atsakyti Jam. O atsakę su Juo susi-

draugaujame.
Ši knyga yra nepaprasta pirmu-

čiausia todėl, kad joje paliesti svar-
biausi mūsų būties klausimai. Tie,
kurie rūpi visiems. Kalbama apie
mūsų didžiausias abejones ir baimes.
Apie viltis ir lūkesčius. Apie mūsų
praeitį ir ateitį. Apie mūsų vaikus ir
mūsų visuomenę, apie Bažnyčią ir
valstybę, apie ekonomiką, apie mo-
kyklą, apie..., apie...

Iš esmės visa kalba apie tai, kaip
mums būti laimingiems, kaip rasti
savo tapatybę ir pagaliau susivokti,
kas mes esame iš tiesų.

,,Kuo nuoširdžiausiai trokštu,
kad Jūsų gyvenimas pasikeistų taip,
kaip pasikeitė manasis. Kad jūs, ve-
dami šios knygos, užmegztumėte
tikrą draugystę su Dievu, o paskui
imtumėte gyventi bei kalbėti apie sa-
vo pasaulį.

Viliuosi, kad nebebūsite daugiau
ieškotojai, o tapsite Šviesos nešėjais.
Nes Jūs nešite tai, ką būsite radę pa-
tys”, – rašo knygos įžangoje autorius.

Knygą 2008 m. išleido leidykla
,,Mijalba” Kaune. Iš anglų kalbos
vertė Ieva Šerelytė ir  Tadas Jurevi-
čius.

Knygos kaina  — 24 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Draugystė su Dievu” 

Daugelyje lituanistinių mokyklų Amerikoje dirba puikūs mokyto-
jai, kurie nuoširdžiai stengiasi, kad mūsų vaikai neužmirštų savo tėvų
ir protėvių kalbos, tradicijų, papročių. Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje taip pat gausu tokių mokytojų. 

Po pietų pertraukėlės (iš k.): šokių mokytoja Birutė Matukonienė,
muzikos mokytoja Jūratė Grabliauskienė, akompaniatorė Milda
Razumaitė, šokių mokytoja Vilma Vaitkienė, akompaniatorė Genė
Razumienė, 3-o skyriaus mokytoja Laima Viršinskienė, akompania-
torė Evelina Karalienė ir mokytojos padėjėja Sandra Abrutienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Liepos 6 d., sekmadienį: Los Angeles įvyks XIII Tautinių
šokių šventė. Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir
kitus šventės renginius galite įsigyti šokių šventės tinklala-
pyje: http://www.sokiusvente.com

Lydia Vadopalas, gyvenanti Willow Springs, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Patricia Nelia Paulauskas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė
„Draugo” prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 60 dol. auką. Dėko-
jame Jums, kad mus skaitote ir remiate.


