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•Lietuvių telkiniuose.
Lietuvos nepriklausomy-
bės šventės Cincinnati.
Velykos Šv. Antano para-
pijoje Detroit (p. 2)
•Viltingas G. W. Bush ap-
silankymas Kijeve (p. 3)
•Pamąstymai Bostonui
švenčiant Lietuvos nepri-
klausomybę (p. 4–5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
8)
•Juozapėlis (2) (p. 9)
•Lietuva domisi O. Tru-
chanu (p. 10)

NATO šalyse gyvenantys lietuviai neteks pilietybès?

Seimo nariai nepritar∂ Kosovo nepriklausomyb∂s pripažinimui

Lietuviai bando sutaikyti ilgai
besipykusias Afganistano gentis

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS) –
Lietuvos vadovaujamos Afganistano
Goro provincijos atkūrimo grupės ir
Lietuvos Specialiosios misijos vado-
vai suvedė taikos derybų konfliktuo-
jančias gentis ir paragino jas sudėti
ginklus bei nutraukti dešimtmečius

trunkančią nesantaiką.
Į susirinkimą į rytus nuo provin-

cijos sostinės Čagčaran esančiame
Doulat Yar rajone atvyko daugiau
kaip šimtas dėl žemės besipykstančių
baibogų, sardarų ir kitų rajone gyve-
nančių genčių atstovų. Per 6 valan-
das trukusius pokalbius buvo susitar-
ta, kad abi priešiškai nusiteikusios
gentys deryboms į Čagčaran deleguos
savo atstovus. Gentys taip pat sutiko,
kad neginčys teismo sprendimo dėl
žemės nuosavybės. Praėjusį savaitga-
lį baibogų ir sardarų delegacijos
atvyko į Čagčaran, kur pradėjo ilgai
truksiančias derybas dėl ginčijamų
žemės plotų.

,,Trūko tik pirmo padrąsinamojo
žingsnio siekiant susodinti juos prie
derybų stalo, kad būtų surastas tai-
kus abiem pusėms priimtinas spren-
dimas. Lietuvos civilinės ir karinės
misijos pastangų dėka šis žingsnis
buvo žengtas”, – sakė PAG–6 vadas
pulkininkas Albertas Kondrotas.

Didžioji dauguma Lietuvos gyventojų pasisako už dvigubą pilietybę.

Vilnius, balandžio 2 d. (Bernar-
dinai.lt) – Katalikų Bažnyčia pami-
nėjo trečiąsias Jono Pauliaus II mir-
ties metines. Benediktas XVI aukojo
šv. Mišias Šv. Petro aikštėje, o Vati-
kano Grotoje buvo surengta jaunimo
vigilija.

Balandžio 2 d. prasidėjo ir „Pir-
masis pasaulinis gailestingumo kong-
resas”. Būtent su Dievo gailestingu-
mo paslaptimi Jonas Paulius II glau-
džiai susiejo savo pontifikatą. Jis įs-
teigė kultą, kurio apaštalė buvo sesuo
Faustina Kowalska. Pastarasis pa-
ženklino visą Karolio Wojtylos tar-
nystę. Dievo gailestingumui popie-
žius skyrė ir vieną iš savo enciklikų.

Šiuo metu toliau vyksta Jono
Pauliaus II paskelbimo palaimintuo-
ju procesas. „Geresnio pasaulio vizi-
jos kūrėjas, kančioje užgrūdintas ge-
nijus, Dievą įsimylėjęs žmogus”, – to-
kiais žodžiais buvo apibūdintas Jonas
Paulius II prisimenant ypatingą Die-
vo tarno gyvenimą. Raudona gija ta-
po jį iš arti pažinojusių prisiminimai
bei knyga „Gyvenimas su Karoliu”,
kurios autorius – Stanislaw Dziewisz.

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS) –
Seime žlugo nuo Serbijos atskilusio
Kosovo nepriklausomybės pripažini-
mo procedūra. Pripažinimo nutarimo
projektas grąžintas tobulinti, nors
kai kurie seimūnai gūžčiojo pečiais,
nesuprasdami, ką jame bekeisti.

Parlamentarai po pateikimo ne-
pritarė naujos valstybės pripažinimui

ir kėlė klausimą, kuo Kosovo albanai,
kurie teritorijoje sudaro etninę dau-
gumą, skiriasi nuo kitų nepriklauso-
mybės siekiančių tautų – kurdų Tur-
kijoje, baskų Ispanijoje, Abchazijos
bei Pietų Osetijos gyventojų Gruzijo-
je. Keli Seimo nariai taip pat suabejo-
jo, ar reikia pripažinti dar vieną al-
banų valstybę – Balkanuose šalia Ko-

sovo egzistuoja ir Albanija, kurios gy-
ventojų daugumą sudaro albanai.

„Dabar atrodo, kad Lietuva turi
kažkokių ypatingų priežasčių nepri-
tarti Kosovo pripažinimui”, – kolegų
nesupratingumu stebėjosi liberalsą-
jūdietis Petras Auštrevičius.

Nepriklausomybę Kosovo parla-
mentas paskelbė vasarį ir naujoji val-

Paminètos Jono
Pauliaus II
mirties metinès

stybė ėmėsi siekti tarptautinio pripa-
žinimo. Kosovo nepriklausomybę jau
pripažino JAV, 19 Europos Sąjungos
valstybių, o dar 2 žada tai padaryti
artimiausiu metu. 6 ES narės pripa-
žinti naujosios valstybės neketina.
Naujos valstybės nepriklausomybei
priešinasi Serbija, Rusija ir Kinija.

Lietuvos kariai kalbasi su Afganistano
gyventojais. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS) –
Seimo valdybos sudaryta darbo gru-
pė baigė ruošti Pilietybės įstatymo
pataisas, kuriomis siūloma įteisinti
dvigubą pilietybę tiems Lietuvos
piliečiams, kurie turi Europos Są-
jungai (ES) priklausančių valstybių
pasus. Tokia pati nuostata galiotų ir
tuomet, jeigu ES nepriklausanti šalis
sudarytų su Lietuva sutartį dėl pilie-
tybės.

Tačiau darbo grupė neparėmė iš
jos pasitraukusio konservatorių ats-
tovo Andriaus Kubiliaus, liberalsąjū-
diečio Gintaro Steponavičiaus, vals-
tietės liaudininkės Laimos Mogenie-
nės, Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės (PLB) valdybos pirmininkės Re-
ginos Narušienės bei Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamento di-
rektoriaus Antano Petrausko siūly-
mo neatimti Lietuvos pilietybės iš tų
lietuvių, kurie įgijo NATO valstybei
priklausantį pasą. Pastarieji, išsky-
rus A. Kubilių, įregistravo kitą įsta-
tymo variantą – atskirąją nuomonę,
todėl galutinai šiuo klausimu turės
apsispręsti Seimas.

,,Tenka apgailestauti, kad darbo
grupė atstūmė JAV, Kanadoje, Nor-

vegijoje ir kitose NATO šalyse gyve-
nančius lietuvius, todėl negalėjau pri-
tarti darbo grupės siūlymui. Esu įsiti-
kinęs, kad toliau Seime svarstant Pi-
lietybės įstatymo pataisas dar grįši-
me prie šio klausimo ir tikiuosi, kad
tada priimsime ryžtingesnius spren-
dimus”, – teigia G. Steponavičius.

Šiuo metu Konstitucijos 12
straipsnio 2 dalyje galimybė turėti
dvigubą pilietybę numatoma tik išim-
tiniais atvejais, tačiau šis klausimas
yra itin svarbus užsienio lietuviams –

tapę valstybės, kurioje gyvena, pilie-
čiais jie iškart praranda Lietuvos pa-
są.

Konstitucinis Teismas išaiškino,
kad pagal Konstituciją dvigubos pilie-
tybės atvejai turi būti reta išimtis ir
dvigubą pilietybę įteisinančius įstaty-
mus paskelbė prieštaraujančius pag-
rindiniam šalies įstatymui.

Didžioji dauguma lietuvių per ap-
klausas pasisako už Lietuvos piliety-
bės išsaugojimą asmenims, įgijusiems
kitos valstybės pilietybę.
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,,DRAUGAS” informuoja,
,,DRAUGAS” formuoja;
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir

Lietuvos jungtis;

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir
sargas! Prenumeruokime ir

skaitykime ,,DRAUGÅ”!

LIETUVIÛ TELKINIAI
CINCINNATI, OH

KANADA

DETROIT, MI

Lietuvos nepriklausomybės
švenčių minėjimas

VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Šių metų kovo 9 d., sekmadienį,
Cincinnati apylinkės Lietuvių Bend-
ruomenės lietuviai turėjo susirinki-
mą, kurio metu buvo pagerbtos Lie-
tuvos Nepriklausomybės šventės (Va-
sario 16 ir Kovo 11). Susirinkimui bu-
vo išnuomota graži salė, į kurią da-
lyviai sunešė savo paruoštų patiekalų
bendroms vaišėms. Nepaisant nepa-
lankių oro sąlygų – gana stipraus
sniego, vis dėlto susirinko apie 70 da-
lyvių. Minėjimo programą vedė Ben-
druomenės kopirmininkai Darius Sa-
baliūnas ir Gražvydas Supronas. Jie
visus pasveikino su Lietuvos Nepri-

klausomybės paskelbimu (1918.02.
16) ir su jos atkūrimu, pasitraukiant
iš sovietinės okupacijos (1990.03.11).
Buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos him-
nai. Po trumpo atidarymo buvo pri-
statyta pagrindinė šios šventės kalbė-
toja – Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės valdybos pirmininkė Regina
Narušienė, atvykusi iš Čikagos. Kal-
bėtoja pradžioje trumpai paaiškino
apie PLB, jos tikslus, siekius ir ben-
dradarbiavimą su 29 kraštų bend-
ruomenėmis, taip pat su Lietuvos
Respublikos Seimu bei Vyriausybe.

Pirmininkė kiek galėdama sten-
giasi palaikyti artimą ryšį su kraštų
valdybų pirmininkais, dažnai juos ap-
lankydama. Ji paminėjo, kad prieš
keletą dienų grįžo iš Buenos Aires

(Argentinoje), kur įvyko Pietų Ame-
rikos Bendruomenių pirmininkų su-
važiavimas. Ji taip pat dažnai vyksta
į Lietuvą ir tariasi su Seimo ir Vy-
riausybės atstovais užsienio lietuvių
reikalais. Tokie pasitarimai yra gana
intensyvūs dabar, kai komisija svars-
to dvigubos pilietybės įstatymo pro-
jektą.

Kaip žinome, Lietuvos Konstitu-
cija suteikia tik labai ribotą galimybę
Lietuvos piliečiams turėti ir kitos val-
stybės pilietybę. 2003 m. Lietuvos
Aukščiausias Teismas, aiškindamas
šį Konstitucijos postraipį, priėjo prie
išvados, kad Lietuvos ir kito krašto
pilietybę gali turėti tie užsienio lietu-
viai, kurie buvo Lietuvos piliečiai iki
1940 m. ir jų vaikai, nepaisant, kur
jie būtų gimę. Bet tie, kurie išvyko iš
Lietuvos po Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo (1990 m.), priimda-
mi kito krašto pilietybę, atseit, turėtų
prarasti savo pilietybę. Šitoks Kons-
titucijos aiškinimas yra sukėlęs daug
susirūpinimo tarp užsienio lietu-
vių, kurie neretai, norėdami kitame
krašte įsidarbinti ir gauti sveikatos
draudimą, turi priimti to krašto pi-
lietybę. Taigi išeitų, kad jie Lietuvos
pilietybę prarastų, su kuo jie nenori
sutikti. Toks siauras Konstitucijos
aiškinimas, be abejo, pakenks ne tik
užsienio lietuviams, bet ir Lietuvai,
ypač dabar, kai vyksta gausi emigra-
cija iš Lietuvos į kitas valstybes, nes ji
prarastų labai daug savo piliečių. Tai-
gi šis reikalas yra dabar labai akty-
viai svarstomas specialioje Seimo ko-
misijoje, į kurią įeina ir PLB valdybos
pirmininkė. Ji būdama teisininkė tu-
ri galimybių duoti tai komisijai gerų
pasiūlymų.

Savo pranešime R. Narušienė
pateikė savo siūlymų santrauką ir po
to atsakinėjo į dalyvavusių klausi-
mus. Vyko gana gyvos diskusijos, nes
daugumai čia dvigubos pilietybės
klausimas yra labai aktualus. Dau-
guma Cincinnati LB narių yra nau-
jieji – trečiosios bangos emigrantai.

Po paskaitos kopirmininkas Da-
rius Sabaliūnas visų vardu padėkojo
PLB pirmininkei už įdomią, aktualią
paskaitą. Jis pabrėžė, kad R. Naru-
šienės apsilankymas šioje šventėje
suteikė garbę Cincinnati Lietuvių
Bendruomenei, kuri yra nedidelė ir
kuri tokių svečių tik retai gali sulauk-
ti.
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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.

Aleliuja! Kristus kėlės!
Nuaidėjo visatoj žinia
Vilčiai, džiaugsmui, meilei, gėriui
Žemę nušvietė dangaus šviesa.

Aleliuja! Plaka širdys
Džiaugsmo jūroje, viltim šviesia
Ir gyvenimui ir mirčiai,
Atsivėrusi dangaus tiesa...

Aleliuja! Aleliuja!
Kristus kėlės – mūsų širdyse
Ir negaubs sielos šešėliai
Žemė suspindės viltim šviesa...

(Petro Sadausko eilės)

Velykų sekmadienį, kovo 23 d.,
Prisikėlimo šv. Mišias Šv. Antano
bažnyčioje aukojo ir pamokslą pa-
sakė klebonas kun. Alfonsas Babo-
nas. Ypač pakiliai skambėjo „Links-
ma diena mums nušvito” – net chore-
lio ir maldininkų balsai kilo į dangų.
Vyko procesija aplink bažnyčią, ku-
rioje dalyvavo aukų rinkėjai ir ma-
žieji vaikučiai. Skaitinius skaitė An-
tanas Osteika.

Po Mišių parapijiečiai ir svečiai
susirinko parapijos salėje. Velykas
švęsti visuomet smagu. Net jei ne na-
muose, net jei ne su artimais žmo-
nėmis. Dalyvių visuomet laukia Šv.

Lietuvos Nepriklausomybės švenčių minėjimo dalyviai Cincinnati, OH.
Algirdo Pečkio nuotr.

Kalba PLB valdybos pirmininkė Re-
gina Narušienė.

Velykos Šv. Antano parapijoje

Prisikėlimo kredito
kooperatyvui —

45-eri
Š. m. kovo 16 d. Prisikėlimo pa-

rapijos salėje įvyko metinis susirinki-
mas. Kartu buvo paminėta ir 45 me-
tų nuo kooperatyvo įsteigimo sukak-
tis. Gausiai susirinkusiems nariams
taupytojams ir skolininkams buvo
perskaityta visų metų veikla.

Kaip ir visuomet, metai buvo pel-
ningi. Nariams už gautus procentus
buvo grąžinta 15 proc., o skolinin-
kams — 30 proc. Bankelis veltui su-
teikia sąskaitų apmokėjimus. Veikia
septynias dienas per savaitę ir turi
skyrių Missisauga. Visos santaupos
apdraustos iki 100,000 dol.

Vienintelė lietuviška finansinė
įstaiga gausiai parėmė lietuvybės
reikalus. Praeitais metais jis suteikė
9 stipendijas mokiniams po 1,000 ir
vieną 1,500 dol. stipendiją. Aktyvas
peržengė 84 mln. ir sėkmingai auga.

Šiuo metu kooperatyvui vado-
vauja sumanus valdybos pirm. Algis
Simonavičius, kooperatyvo vedėja
Rita Norvaiša, padėjėjai: Rimas Pra-
kapas ir Violeta Ramanauskas. Apsi-
lankius visada laukia malonus patar-
navimas lietuvių kalba.

Po susirinkimo vyko nemokama
loterija, kur buvo lošiamos 25, 50 ir
100 dol. sumos. Visi susirinkimo da-
lyviai buvo pavaišinti puikia vaka-
riene, pagaminta puikios šeiminin-
kės Birutės Staniulienės.

Stasys Prakapas

Antano parapija. O Antaninėje visuo-
met smagu, linksma, visada galima
susirasti draugų arba bendraminčių.
Taigi ir šįmet Velykos Antaninėje bu-
vo smagios. Kun. Alfonsas Babonas,
šeimininkė Pranciška Televičienė ir
parapijos moterys paruošė daug gar-
džių patiekalų ir pyragų. Tai buvo
klebono vaišės. Jis net išmargino
daugybę margučių visiems. Dalyviai
džiaugsmingai sveikino vieni kitus,
daužė margučius ir vaišinosi skaniais
Velykų valgiais. Nuotaika buvo pa-
kili, šeimyniška. Buvo linksma ir
smagu pabendrauti su parapijiečiais
ir draugais, tad pora valandų labai
greitai prabėgo. Atsisveikinę vieni ėjo
pietų į svečius, kiti – namo toliau
švęsti Velykų švenčių. Dėkojame mū-
sų mielam klebonui kun. Alfonsui
Babonui už jo nuoširdumą, rūpestį,
skanius pusryčius, progą pajusti tar-
pusavio ryšį ir parapijos dvasią.

Regina Juškaitė-Švobienė

Apsilankykite ,,Draugo”
internetinėje svetainėje
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Irako
karo aukos
SES. ONA MIKAILAITÈ

Irako karo penkerių metų sukaktis š. m. kovo 19 d. buvo įvairiai pa-
minėta. Maždaug savaite vėliau kare žuvusių amerikiečių skaičius
pakilo iki 4,000, o sužeistųjų priskaičiuojama apie 29,300. Neteku-

siems šeimos narių ar gydantiems sužalotus grįžusiųjų kūnus ir sielas, ši
sukaktis buvo skaudi. Bet juk Irako gyventojai nukentėjo dar labiau, ma-
noma, jog daugmaž milijonas irakiečių žuvo nuo 2003 m., o du milijonai
pabėgėlių gyvena įvairiuose kraštuose, dažnai sunkiomis sąlygomis. Deja,
vos trečdalis amerikiečių seka karo eigą ar domisi žuvusiųjų statistika.
Irako karas, nors daug mažesnės apimties, užsitęsė ilgiau nei Antrasis pa-
saulinis karas ir daug kam, paprastai tariant, nusibodo.

Įsigalėjusios neapykantos ir smurto liepsnos, kurstomos džihadistų ir
kitų, yra skaudžiai palietusios ir Irako krikščionių mažumas, tarp jų ir
istorinės Chaldėjų apeigų Bažnyčios katalikus. Kelias dienas prieš Irako
karo penkmečio sukaktį šiaurės Irako Mosul mieste buvo rastas arki-
vyskupo Paulos Faraj Rahho kūnas. Teroristų pagrobtas vasario 29 d. jam
išeinant iš Šv. Dvasios bažnyčios, kur vedė Kryžiaus kelio maldas, arkivys-
kupas brutaliai buvo užpultas, o trys jauni jo saugotojai nušauti vietoje.
Arkivyskupas žinojo, jog jo gyvybė esanti pavojuje, nes jam kelis sykius
buvo grasinama telefonu. Bet jis vis tiek atsisakė bėgti, nenorėdamas pa-
likti 18,000 tikinčiųjų be ganytojo. Apie pagrobimą paskelbta per Vati-
kano radiją kovo 2 d., bet pasaulio žiniasklaida mažai teatkreipė į tai dė-
mesio. Apie žūtį buvo skelbiama plačiau jau pasaulinėse žiniose.

Popiežius Benediktas XVI kelis sykius apeliavo į teroristus, prašyda-
mas arkivyskupą paleisti, apgailestavo dėl nužudytų trijų jaunų vyrų, šei-
mų tėvų, ištikimai saugojusių savo ganytoją. Popiežius su didele širdgėla
pareiškė, jog jo mintys ir maldos lydi Irako Bažnyčią ir vėl patyrusią skau-
dų smūgį. Bagdade, Mosul ir Kirkuk miestuose, krikščionių bažnyčiose
buvo laikomos specialios pamaldos. Kai kurie musulmonų vadai, tarp jų ir
ministras pirmininkas Nuri Al Maliki, pareiškė užuojautą bei solidarumą.
Deja, beveik dvi savaites po pagrobimo 67-erių metų arkivyskupas Rahho,
neseniai popiežiaus paskirtas vadovauti šiaurės Irako katalikams, nors ir
būdamas silpnos sveikatos, buvo nužudytas arba mirė patekęs sunkion
būklėn.

Šis brutalus išpuolis buvo paskutinis iš daugelio štai jau penkerius
metus vykdomų užpuolimų prieš Irako krikščionis. Karo pradžioje, 2003
m., jų buvo apie 800,000, dabar beliko pusė to skaičiaus. Krikščionių per-
sekiojimams vis aštrėjant, krikščionys bėga į Siriją, Jordaną, Libaną,
Europą ir JAV. Per trejus metus daugiau kaip dvidešimt krikščionių baž-
nyčių buvo džihadistų subombarduota. 2008 m. Trijų karalių šventės pro-
ga bombos pataikė į šešias bažnyčias Bagdado ir Mosul miestuose. Mosul
– biblinis Niniveh miestas, šiandien vadinamas kankinių miestu. 2004 m.
čia buvo pagrobtas arkivyskupas Basile Casmoussa, bet vėliau paleistas.
2007 m. irakietis kunigas Ragheed Aziz Ganni, studijavęs Romoje, drau-
ge su trimis diakonais buvo nušautas netoli jau minėtos Šv. Dvasios baž-
nyčios.

Šiandien Irako katalikai ir kiti krikščionys gyvena nuolatinėje bai-
mėje: bijo viešai lankyti bažnyčias ar siųsti savo vaikus į katalikiškas mo-
kyklas. Kunigai ir seserys vienuolės žino, jog jų gyvybei gresia pavojus.
Chaldėjų apeigų Katalikų Bažnyčios Irake vadovas, patriarchas Emma-
nuel-Karim Delly, 2007 m. popiežiaus Benedikto XVI buvo pakeltas į kar-
dinolus, taip parodant Vatikano solidarumą su Irako katalikais jų vargin-
goje padėtyje.

Kardinolas Delly Vatikano laikraščiui „L’Osservatore Romano” nu-
švietė tragišką savo krašto padėtį. Jo manymu, Irake vyrauja baisi įtam-
pa ne vien dėl amerikiečių okupacijos, bet ypač dėl to, kad „irakietis bijosi
irakiečio”. Jis apgailestauja, kad musulmonai su krikščionimis, amžiais
gyvenę santaikoje, dabar virto vienas kito priešais. Irake veikiantiems te-
roristams ne tiek rūpi religija, kiek noras kraštą drumsti ir kurti nuolati-
nį chaosą. Irako krikščionys skaudžiai kenčia ir dažnai pasijunta pasaulio
užmiršti. Kardinolas Delly kreipėsi į Europos ir Amerikos krikščionis at-
kreipti dėmesį ir jiems pagelbėti.

Nors džihadistai savo kurstomus savanorius sprogdintojus vadina
„kankiniais”, tikrieji kankiniai yra tūkstančiai nekaltų žmonių, prieš
nieką rankos nepakėlusių. Kankinių kraujas šaukia garsiau nei ginklo
jėga ar politikų retorika ir, tikime, jog jis ilgainiui bus išgirstas.

VILTINGAS G. W. BUSH
APSILANKYMAS KIJEVE
ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Jungtinių Valstijų prezidentas
Georges W. Bush išvyko į, ko gero,
paskutinę šiame poste savo kelionę
po Europą. Pirmoji jo kelionės stotelė
– Ukraina, kuri godžiai laukia Wa-
shington paramos narystei NATO.
Paskui Amerikos vadovas dalyvaus
jubiliejinėje NATO pavasario sesijoje
Bukarešte, vėliau aplankys Kroatiją
ir galų gale ateinantį sekmadienį, ba-
landžio 6 d., Sočyje susitiks su Ru-
sijos prezidentu Vladimir Putin.

Vizito į Ukrainą išvakarėse G. W.
Bush interviu vokiečių laikraščiui
„Die Welt” pareiškė, kad Ukrainai ir
Gruzijai reikia nurodyti „aiškią per-
spektyvą”, kad jos bus priimtos į
sąjungą, ir užtikrino, kad Ukrainoje
nebus NATO karinių bazių ar ame-
rikiečių pajėgų. Bet tai Maskvos nė
kiek neguodžia ir ji kategoriškai
pasisako prieš posovietinių šalių inte-
graciją į Vakarų karinį bloką. Šia
prasme patikimai estafetę iš V. Putin
perėmė išrinktasis Rusijos preziden-
tas Dmitrij Medvedev, kuris laik-
raščiui „The Financial Times” galimą
Ukrainos ir Gruzijos priėmimą vadi-
na „kraštutinai nepalankiu Europos
saugumui”. Ką tai reiškia, iš anksto
paaiškino jo mokytojas V. Putin: to-
kiu atveju Rusijos raketos bus nu-
taikytos į objektus Ukrainoje ir Gru-
zijoje.

Savo mintis šia tema išsakė ir
pastaruoju metu labai politiškai su-
aktyvėjęs Maskvos meras Jurij Luž-
kov, kuris siūlė Ukrainos priėmimo į
NATO atveju nutraukti su ja drau-
gystės ir bendradarbiavimo sutartį.
Balandžio 1 d. šiai sutarčiai sukako
10 metų, bet jos nutraukimas sukeltų
tikrą problemų griūtį, ypač dėl
Krymo ir Sevastopolio statuso. Vadi-
nasi, Maskva grasina Ukrainai teri-
toriniais kataklizmais.

Nors Briuselis V. Putin pasiūlė
Bukarešte susilaikyti nuo bet kokios
„nekonstruktyvios retorikos”, JAV
prezidento kalbos Kijeve gali Rusijos
vadovą nuteikti elgtis priešingai.
Kitaip sakant, laukiamos karštos

diskusijos dėl NATO plėtros Rumu-
nijos sostinėje prasideda jau nuo
Kijevo.

Žinoma, JAV prezidento nereikia
mokyti diplomatijos abėcėlės. Agen-
tūra „Reuters” cituoja jo žodžius, kad
Ukrainos stojimo į NATO klausimą
turi spręsti pati šios šalies liaudis be
kišimosi iš šalies. Kairiosios jėgos
seniai reikalauja referendumo, bet
JAV prezidentą jos pasitiko ultima-
tumų ir protestų šūksniais, Maidane
išsirikiavo apie 10 palapinių. Šešta-
dienį, kovo 29 d., Kryme surengta
keletas demonstracijų prieš šalies
vadovų ketinimus nuvesti Ukrainą į
NATO. Daugiausia kairiosios partijos
reikalauja atšaukti šalies vadovų
sausį į Briuselį nusiųstą prašymą
svarstyti Ukrainos stojimo į NATO
klausimą.

Tiesą sakant, G. W. Bush ryžtas
neatskleidžia Briuselio ketinimų.
Kovo pradžioje NATO generalinio
sekretoriaus specialusis atstovas Pie-
tų Kaukaze ir Vidurio Azijoje Robert
Simmons pareiškė, kad Ukraina ir
Gruzija Bukarešte kol kas negaus
narystės NATO veiksmų plano, nes
dėl to nesutariama pačios organizaci-
jos viduje. Šių buvusių sovietinių val-
stybių narystei ypač priešinasi
didžiosios NATO šalys Vokietija ir
Prancūzija. Nieko neslėpdamas bu-
vęs NATO karinių oro pajėgų vadas
generolas Joseph Rolstone tokį ne-
norą aiškina tuo, kad „Rusija laiko
ranką ant energetikos čiaupo”. Jis
mano, kad Maskva neturi veto teisės
priimant naujus narius į NATO.

Vokietija ir Prancūzija teigia, kad
pagrindinė priežastis, kodėl nereikia
skubėti su šių šalių įjungimu – tai
nestabili padėtis tiek Gruzijoje, tiek
Ukrainoje. Pasirodo, ypač uoliai V.
Putin šiuo klausimu palaikė Mask-
voje viešėjusi Vokietijos kanclerė
Angela Merkel. Be Vokietijos pritari-
mo, kaip rašo laikraštis „The Wa-
shington Post”, Bukarešte svarstyti
narystės klausimą bus tuščias laiko
švaistymas. O jeigu NATO sesijoje
aštrūs kampai bus nugludinti, tai ir
V. Putin bei G. W. Bush susitikimas
Sočyje virs malonia dviejų pasaulio
vadovų atsisveikinimo ceremonija.

Kol tokia trintis tęsiasi, Ukrai-
nos atominės energijos kompanija
„Energoatom” paskelbė iškalbingą
pranešimą: jos vadovai ir Amerikos
koncerno „Westinghouse” atstovai
pasirašė susitarimą tiekti Ukrainos
atominėms elektrinėms branduolinį
kurą. Tai ne tik padės Kijevui iš-
vengti energetinės priklausomybės
nuo Rusijos, bet ir priartins šią šalį
prie Vakarų rinkų, taip pat – ir prie
jos karinio ekonominio potencialo.

„Žinių radijas”

Jeigu NATO sesijoje
aštrūs kampai bus
nugludinti, V. Putin bei
G. W. Bush susitikimas
Sočyje virs malonia
dviejų pasaulio
vadovų atsisveikinimo
ceremonija.

Kiek man, lietuviui, svarbi kito laisvė?
KÊSTUTIS VINGILIS

Daugelis religinių konfesijų re-
miasi vienu vieninteliu teiginiu: „pa-
miršk save, gyvenk dėl kitų.” Esu
lietuvis, save tapatinu su laisva val-
stybe. Ar turėčiau daryti kažką dėl
kitų žmonių, kurie šios sąlyginės
laisvės neturi? Lengviausia pasakyti,

jog manęs tai neliečia ir užmerkti
akis. Sunkiau yra sau nusišypsoti ir
tarti žodį, atlikti veiksmą, kuris su-
keltų dėmesį visuomenėje ir padėtų
tiems žmonėms, kurie šios laisvės
neturi.

Prieš metus Dharamsaloje (mies-
telis Indijos šiaurėje, dabartinė Tibe-
to vyriausybės tremties vieta) mokiau

kelis tibetiečius anglų kalbos. Prie
imbiero arbatos puodelio jie pasako-
davo savo gyvenimo istorijas, kurios
nebuvo labai jau guodžiančios. Vienas
iš jų Dharamsaloje tapo thankų tapy-
toju, tačiau pažvelgus į jo gyvenimo
kelią, pasakojimas veda į Himalajų
kalnus. Kinų represijų neapsikentęs
septyniolikmetis vaikinukas su kelio-

lika bendraminčių leidosi į kelionę
per Himalajų kalnus, į Nepalą. Jeigu
oras geras, viskas – kaip per sviestą,
jeigu subjūra, keliaujančiųjų gyveni-
mo žvakės gęsta sparčiai. Per kalnus
jie sėkmingai perėjo tik keturiese.
Kiti pasiliko sniegynuose su mirusia
viltimi.

Nukelta į 9 psl.
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PAMĄSTYMAI BOSTONUI ŠVENČIANT LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 90-METĮ

RIMA GIRNIUVIENÈ
JAV LB Bostono apylinkès
pirmininkè, JAV LB Tarybos
narè, PLB Tarybos narè

Kai mes – kelių Bostono lietuvių
organizacijų atstovai (JAV LB Bosto-
no apylinkė, Bostono apygarda,
ALT’as, Tautininkų sąjunga, Šv. Pet-
ro parapija) – sėdome svarstyti, kada
geriausia švęsti Lietuvos Nepriklau-
somybės paskelbimo 90-metį, lyg ir
nudžiugino žinia, kad Vasario 16-oji
iškrenta savaitgalį. Dar labiau nu-
džiugome, kai paaiškėjo, jog Lietuvos
ambasadorius JAV, Jo Ekscelencija
Audrius Brūzga gali tą savaitgalį at-
vykti į Bostoną. Mūsų džiaugsmas
pavirto į šiokį tokį nerimą, kai pa-
aiškėjo, jog vasario 17-toji, sekmadie-
nis, yra vaikų ir jaunimo atostogų
pradžia ir didžioji dauguma bosto-
niškių išvažiuoja slidinėti. Mums tai
reiškė, jog neturime nei planuotų
Bostono šokėjų, nei apskritai — lietu-
vių — renginyje.

Kadangi ambasadorius sutiko
dalyvauti, trauktis nebuvo kur. Tik
reikėjo greitai persvarstyti ir pakeisti
programą. Tad organizatoriai susi-
siekė su apie 30 metų egzistuojančiu
(ir vis grasinančiu išeiti į pensiją)
Bostono vyrų sekstetu, kuris paža-
dėjo padainuoti „penkias gražias dai-
nas”; taip pat su jau keletą metų
Bostono Šv. Petro parapijoje Taize ir
Gyvųjų Akmenų giesmes, pritariant
gitaroms, giedančiu, vis labiau ir la-
biau populiarėjančiu bei bostoniškių
pamilstamu „Jaunų širdžių” ansam-
bliu, kuris pažadėjo sudainuoti Lie-
tuvos 1990-ųjų Dainuojančios Revo-
liucijos dainas, kurios padėjo Lietuvai
iškovoti antrąją Nepriklausomybę.
Dar prisidėjus labai gerai pianinu
grojančiai Bostono lituanistinės mo-
kyklos mokinei Mikutei Kalesinskai-
tei ir jaunam lietuviškam genijui
(mano nuomone) – buvusiam tos pa-
čios mokyklos mokiniui Kristofui
Stakniui, kuris yra 12 metų amžiaus
ir daug koncertuoja, grodamas piani-
nu svetimas ir savas kompozicijas
Naujojoje Anglijoje ir Lietuvoje, pro-
grama buvo kaip ir numatyta.

* * *
Atėjus vasario 17-ajai, organiza-

toriai su viltimi ir nerimu laukė, kiek
gi lietuvių susirinks į South Bostono
lietuvių piliečių klubą paminėti Lie-
tuvos Nepriklausomybės ir ,,pakelti

šampano taurę už laisvą Lietuvą”
(taip buvo rašoma pakvietime), nes tą
patį rytą Šv. Petro parapijos bažnyčia,
kur iškilmingomis Mišiomis prasidė-
jo paminėjimas, nebuvo pilna. O Ne-
priklausomybės renginiai šiaip jau
nepasižymėdavo žmonių gausumu,
ypač per slidinėjimo savaitgalius.

Visų nuostabai, į Lietuvių klubą
susirinko tiek žmonių, kad reikėjo iš-
ridenti papildomus stalus, o kėdžių iš
viso pritrūko. Organizatoriai ir apsi-
džiaugė, ir vėl sunerimo – kaip susė-
sime? Bet kažkokiu būdu visi smagiai
sutilpome – gal teko stipriau susi-
glausti ir sėdėti su naujais žmonėmis
prie vieno stalo, o tai nebuvo blogai,
nes tik praplėtė pažįstamų žmonių
ratą.

* * *
Pirmoji – rimtoji programos dalis

ėjo smagiai ir geru tempu: Bostono
lituanistinės mokyklos mokiniai,
kaip visuomet, gražiai perskaitė
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
aktus. Poeto Bradūno anūkas Dai-
nius Kazlauskas perskaitė poeto
eilėraštį mirusiems prisiminti, o kun.
Kontautas – invokaciją. LR ambasa-
dorius Audrius Brūzga kalbėjo apie
Lietuvos-Amerikos santykius, galimą
bevizį režimą bei Lietuvos pilietybės
klausimo galimą peržiūrą, turint
omenyje, kad daugelis susirinkusiųjų

,,Ilgiausių metų" Lietuvai (iš kairės): JAV LB Bostono apylinkės pirmininkė
R. Girniuvienė, Bostono valdybos VP E. Sužiedielienė, kun. Kontautas,
Tautos sąjungos Bostono skyriaus pirmininkė B. Banaitienė, LR ambasa-
dorius JAV Audrius Brūzga, Bostono apygardos pirmininkas M. Žukauskas.

negali sugrįžti Lietuvon, jei net ir
norėtų, arba negali atgal parsivežti
JAV gimusių savo vaikų – JAV pilie-
čių. Pvz., mano dukters atveju: gim-
dama Lietuvoje lietuvės motinos ir
JAV piliečio tėvo šeimoje ji automa-

tiškai įgijo JAV pilietybę, taip praras-
dama Lietuvos pilietybę, taigi negali
grįžti Lietuvon, jei net ir norėtų.

Ambasadorius kalbėjo ir apie vis
iš naujo įsiliepsnojančias lietuvių ir
buvusių Lietuvos žydų — litvakų
problemas. Jos iš naujo įsiliepsnojo
Los Angeles šokių šventės ruošos
įkarštyje buvusiam Los Angeles Lie-
tuvių Bendruomenės pirmininkui
Dariui Udriui neatsakingai pažadėjus
Los Angeles žydams, kad tūkstančių
šokėjų būryje galės dalyvauti ir visai
skirtingų šokių 12 žmonių grupė su
sava programa (kuo blogesni latviai,
rusai ar ukrainiečiai?). Šokių ruošos
komitetui ir JAV LB Krašto valdybai
pareiškus, kad šventėje gali dalyvauti
kas tik nori – su sąlyga, jog šoks lietu-
vių tautinius šokius – LA pirminin-
kas demonstratyviai atsistatydino,
tuo sukeldamas pasigėrėjimą savimi
kaip „vieninteliu padoriu lietuviu”
daugelyje išeivijos žydų laikraščių. O
tuo pačiu kaltino nebūtomis nuodė-
mėmis visus likusius lietuvius. (To

daugelis bostoniškių nežinojo, taigi
ne visi galėjo suprasti, ką ambasado-
rius turi omenyje, kalbėdamas apie
žydų problemas Lietuvos Nepriklau-
somybės šventės metu; bet, kaip lie-
tuviai sako, gyveni ir mokaisi – jie tai
sužinojo šventės metu.)

Po to vyko latvių ir estų svečių
pasveikinimai, iš kurių sužinojome,
kad estai Estijos Parlamente įsteigė
parlamentaro postą išeivijai atsto-
vauti JAV estų reikalams ir kurį per
pusę išlaikys Estija ir estai, gyvenan-
tys JAV (apie tai būtų ne pro šalį
pagalvoti ir JAV lietuviams).

Pirmoji programos dalis užsibai-
gė aukų JAV LB ir ALT’ui rinkimu,
didžiulio torto su žvakėmis įvežimu
ant scenos, lietuviško šampano „Aly-
ta” kamščių poškėjimu, torto žvakių
užpūtimu, ambasadoriaus tostu bei
visuotinu Bostono vyrų seksteto
užvestu „Ilgiausių metų” laisvai Lie-
tuvai.

* * *
Linksmojoje dalyje sekė Mikutės

bei Kristofo grojimas pianinu (abu
nustebino susirinkusius savo virtuo-
ziškumu ir kūrinių rimtumu), Bos-
tono vyrų seksteto penkios gražios
dainos bei „Jaunų širdžių” ansamblio
atliekamos Lietuvos Dainuojančios
Revoliucijos dainos („Laisvė”, „Tėvy-

nė dainų ir artojų”, „Kokia nuostabi,
Lietuva, esi”, „Dieve, laimink Lietu-
vą”). Daugelis salėje su malonumu
prisijungė ir kartu dainavo, nes, kaip
vakaro kalboje buvo paminėta, „tik-
ras lietuvis – tai dainuojantis lietu-
vis”. Dainavimo metu buvo rodomos
puikios skaidrės apie Lietuvą, padary-
tos pirmą kartą Lietuvoje apsilankiu-
sios dvidešimtmetės Julytės Brown.

Kaip paaiškėjo vaišių metu (ir
kelias savaites po to, mat žmonės vis
prieidavo bažnyčioje ir kitur pa-
dėkoti), susirinkusieji buvo labai
patenkinti renginiu. Smagu buvo
pajusti ir didelį Lietuvos Nepriklau-
somybės metų skaičių, ir daug
draugėn susirinkusių lietuvių – visų
kartų ir visų išeivijos bangų, ir Bos-
toną pagerbusį ambasadorių, ir di-
džiulį tortą ant scenos bei smagiai
poškančius „Alytos” lietuviško šam-
pano kamščius. Patiko ir programos
įvairumas – jei netiko vienas nume-
ris, galėjai klausyti kito, bei atlikimo
lygis. Kai kurie lietuviai, kurie dėl

Renginio organizatoriai su Lietuvos ambasadoriumi JAV JE Audrius Brūzga
(viduryje).

Dainuoja Bostono Vyrų sekstetas (vadovė Daiva Navickienė) (iš kairės): N.
Lingertaitis, H. Lingertaitis, B. Banaitis, V. Dilba, V. Simonaitis.
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BÙTÛ DIDELIS KULTÙRINIS NUOSTOLIS
,,Draugo” dienraštyje keli asme-

nys kėlė klausimą, kur yra lietuviškų
knygų telkiniai — bibliotekos? Klau-
sėjams atsakė Lietuvių Bendruome-
nės Kultūros tarybos pirmininkė
Dalė Lukienė, pateikdama ilgoką
sąrašą vietų, kuriose galima rasti
didesnį lietuviškų knygų skaičių.

Lietuviškai skaitančioji visuo-
menė yra labai dėkinga D. Lukienei
už jos pastangas surandant lietu-
viškų knygų telkinius. Reikia manyti,
kad didesni lietuviškų knygų telki-
niai yra ir atskirų asmenų namuose

ar organizacijų knygynėliuose.
Kultūros tarybos pirmininkė vie-

na nepajėgs surinkti visų knygų,
todėl ji prašo jai talkinti ir jos darbą
paremti pinigais. Senoji išeivijos
karta, o gal ir sekančioji, iškeliaus į
Amžinybę, ir knygos gali būti iš-
mestos. Tai būtų didžiulis kultūrinis
nuostolis, kai Lietuvos mažesnių vie-
tovių knygynai ir bibliotekos laukia
knygų pasiskaityti.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL  

,,IN LOVE WITH LITHUANIA”
Neseniai pirkau „Draugo” kny-

gynėlyje lietuvišką DVD „In love with
Lithuania”. Sakau, bus kam parodyti
gražią tėviškę ir pasigirti drau-
gams. Nenoriu sakyti, kad Danguolė
(„Draugo” knygynėlio administra-
torė) nuvylė mane, bet įsivaizduokit
mano nusivylimą, kai pamačiau tą
išreklamuotą Lietuvos stebuklą. Ge-
rai tik, kad vienas žiūrėjau, o ne su
kitais amerikiečiais. Pirmiausia, kas
apstulbina, yra:

1. Spalvos nenatūralios.
2. Pagrindinė spalva ir dominuo-

janti yra žalia.
3. Kitų spalvų veik nėra.
4. Jūra ir ežerai sumėlynuoja

kartais, bet nenatūraliai.
5. Žmonių veidai, rūbai žali, net

ir laužas žalias.
6. Viskas labai išblėsę.
7. Per daug šnektos, tai trukdo

įsilieti į vietovaizdžius.
Nežinau, ar čia aparatūros trū-

kumas, ar blogai padarytos kopijos.
Turiu daug spalvotų, gražiai iliuost-
ruotų fotoknygų apie Lietuvą, be to,
ten gimiau ir augau. Lietuva yra sa-
votiškai gražus kraštas. Vilniaus se-

namiestis, Neris ir Nemuno vingiai,
Panemunė, Zarasų ežerai,  Dubysos
kloniai, Kryžiaus kalnas, Kuršių ma-
rios, Baltijos pajūris, Jūros tiltas, Pa-
langa su vienu iš gražiausių pasauly-
je parkų. Filmuotojas (A. Barysas –
red.) greit perbėgo Lietuvos takeliais,
bet lietuviškos „dūšios” nerado. Ma-
no tėtė sakydavo, „kad ir turi kūjelį,
tai dar nereiškia, kad esi meistras.”
A. Barysas bandė, bet lietuviškos sie-
los Lietuvos vietovaizdžiuose neužti-
ko. Filmuotojas yra tarsi poetas. Turi
viską pajausti, išgyventi ir perduoti
žiūrovui taip, kad jaustųsi, jog pats
ten esi. To šitoje DVD nėra.

Būtų įdomu išgirsti kitų nuomo-
nę.

Girdžiu, kad Arvydas Barysas
nori įamžinti čionykščius mūsų vei-
kėjus. Ar tik ne per daug užsimota su
turima pajėga? Čia A. Barysui bus
tikrai amerikietiškas „challange”. Ti-
kiuosi, kad jų veidai nebus vien žali,
bet pilni tikrai spalvoto charakterio.

DVD kaina su persiuntimu yra
30 dol. Jos tikra vertė gal pora dolerių.

Algirdas  Venckus
Canadian Lakes, MI

AR TAI DORAS PRAŠYMAS?
Šeštadienio, kovo 29-tos, ,,Drau-

go” laidoje Vitalija ir Jonas Dunčiai
atviru laišku PLB ir JAV LB vadovy-
bėms kelia labai jautrų esminį klau-
simą: ar dora JAV gyvenantiems lie-
tuviams savo veiklai prašyti piniginės
paramos iš Lietuvos valdžios, tiksliau
— iš mokesčių mokėtojų, iš kurių
dabar gal net 20 nuošimčių vargsta
ant skurdo ribos. Dunčių atsakymas
labai aiškus – NE.

Kiek JAV gyvenančių lietuvių su

tuo atsakymu nesutiks? 
Su šiuo klausimu rišasi daug ir

kitų klausimų, kol kas dar vis be
atsakymų. Pvz., ir Lietuvių Fondo
pelno paskirstymas. Tad ar nebūtina
ir neatidėliojant PLB ir JAV LB va-
dovybėms Dunčių iškeltą klausimą
labai atidžiai išnagrinėti, pasidaryti
išvadas, jas paskelbti ir kviesti JAV
lietuvių visuomenę jų laikytis?

Bronius Nainys
Lemont, IL

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

,,Jaunų širdžių” ansamblis (Bostono dainuojanti valdyba): Vad. Rima Gir-
niuvienė, E. Sužiedielienė, R. Balčaitienė, Diana Žibaitienė (valdybos
narės); seselė I. Kazlauskaitė ir N. Girniūtė-Cuningham. Padeda A. Žibaitis.

įvairių priežasčių negalėjo sudalyvau-
ti renginyje, po kiek laiko susitikę mi-
nėjo, jog nesitikėjo, kad gali būti taip
smagu taip vadinamame „Vasario 16-
tos paminėjime”, ir kad jie būtinai
ateis kitais metais. 

Organizatoriai dėkoja visiems
svečiams ir namiškiams, paaukoju-
siems savo laiką ar/ir pinigus, ir taip
prisidėjusiems prie renginio sėkmės.

* * *
Kaip vėliau man, ne itin seniai

iškeptai Bostono bendruomenės pir-
mininkei, paaiškėjo, pagal senus ir
greičiausiai ilgą laiką neperžiūrė-
tus/nepakeistus JAV LB įstatus, vi-
sos šio renginio metu surinktos aukos
turi būti išsiųstos iš vietinės apylin-
kės JAV LB Krašto valdybai remti.
Su visa meile ir pagarba Krašto val-
dybai manau, kad būtų labai gerai, jei
šis įstatymas būtų peržiūrėtas ir
pakeistas JAV LB XVIII Tarybos III
sesijoje, kuri šiais metais rugsėjo
26–28 d. vyks Bostone. Nes manau,
kad visas surinktas lėšas išsiųsti
(nesvarbu, kokio svarbumo veiklai
remti) nėra sveika nei apylinkėms,
nei Krašto valdybai (net ir caras visų
pinigų neatimdavo). Aukų rinkimas
per Nepriklausomybės minėjimą yra
vienas iš nedaugelio (o kai kurių – ir
vienintelis) apylinkių metinis aukų
rinkimas. Apylinkės be pinigų yra
neveiklios — bendruomenės mokes-
tis, vadinamas ,,solidarumo” mokes-
čiu, nėra reguliarus. Kai kurios apy-

linkės net nerenka aukų per Nepri-
klausomybės šventę dėl to, kad joms
nieko nepasilieka,  taigi nėra ir jokio
postūmio stengtis. Ir Bostono apylin-
kei būtų labai sveika, pvz., XVIII Ta-
rybos III sesijai finansuoti, įnešti šiek
tiek papildomų, sąžiningu darbu už-
dirbtų lėšų į savo iždą prieš suvažia-
vimą/sesiją,  kad nereikėtų prašinėti
lietuvių ar kokių kitų fondų. 

Beje, gal kai kurios JAV lietuvių
organizacijos norėtų paremti Bostono
apylinkę ir paaukoti pinigų, kad galė-
tume sumažinti Tarybos narių regis-
tracijos išlaidas? Padėtis yra ta, kad
tarybos sesijos registracijos mokes-
čiai darosi vis brangesni, pernai Či-
kagoje jis buvo 180 dol., panašiai bus
ir Bostone. Pridedant skridimo ir
viešbučio išlaidas – iš kišenės Tary-
bos nariui išeina sumokėti nemažą
sumą, o tai labai atbaido kandida-
tuoti į Tarybą naujai atvykusius lie-
tuvius. O JAV LB, kaip ir kitoms lie-
tuviškoms organizacijoms, labai rei-
kėtų „šviežio kraujo”. Jeigu kokia
nors organizacija norėtų šiemet pa-
remti Bostone organizuojamą JAV
LB III sesiją, sumažinant šias išlai-
das, aukas mielai priimsime. Prašau
čekius rašyti JAV LB Bostono apy-
linkė (III sesijos išlaidoms sumažinti)
ir siųsti šiuo adresu: TAUPA, Lith.
FCU,  368 W Broadway, Boston, MA
02127. JAV LB XVIII Tarybos III
sesijos organizatoriai ir Tarybos na-
riai jums iš anksto dėkingi.

Vasario 16-osios minėjimo dalyviai.                                                            
Tomo Girniaus nuotraukos
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Daugelis bùsto pirkèjû� laukia 
kainû mažèjimo

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS ) –
Migracijos departamentas siūlo įvesti
mokestį darbo jėgai iš trečiųjų šalių –
tuomet esą labiau apsimokėtų vilioti
grįžti lietuvius.

Jei prieš ketvertą metų užsienie-
čiai į Lietuvą važiuodavo dėl meilės,
tai dabar jų motyvai daugiausia eko-
nominiai. Spėjama, kad šie metai pa-
gal darbuotojų iš trečiųjų šalių skai-
čių bus rekordiniai. Migracijos depar-
tamento teigimu, samdydamos pigiau
atsieinančius užsieniečius, įmonės
daro meškos paslaugą Lietuvai – ska-
tina emigraciją.

„Reikia imtis kažkokių priemo-
nių tam, kad verslas baigtų daryti
įtaką emigracijai iš Lietuvos. Šitą da-
lyką galima sutvarkyti tik ekonomi-
nėmis priemonėmis”, – įsitikinęs Dai-
nius Paukštė, Migracijos departa-
mento direktoriaus pavaduotojas.
„Atsiveži užsieniečius į šalį, sumoki į
biudžetą užstatą, pabaigei darbus,
dalis užstato grąžinama, kai jie išvyk-
sta”, – siūlymą aiškina D. Paukštė.

Dėl mokesčio užsienietiška darbo
jėga esą taptų brangesnė nei lietuviš-
ka, ir verslininkams apsimokėtų
kvesti grįžti išvažiavusius lietuvius.

Verslininkai vardija už kinų, bal-
tarusių ar kitų darbuotojų iš ne ES
šalių leidimus gyventi ir dabar jau
mokantys šimtus litų. Tačiau sako
pasiryžę mokėti dar daugiau ir bet
kokios tautybės darbuotojams, kad
tik jų būtų. Tačiau verslininkai pab-
rėžia, kad dėl naujo mokesčio trūks-
tamų specialistų nepadaugės. Esą
valdininkai geriau paprastintų biu-
rokratiją: Lietuvoje įdarbinti užsie-
nietį trunka iki pusmečio, Latvijoje –
savaitę.

„Imigracija pirmiausiai vertina-
ma kaip socialinis reiškinys, su tam
tikromis socialinėmis pasekmėmis,
kurios valstybei bus ilgalaikės. Todėl
reikia pasiruošti tą reiškinį suvaldyti.
Verslas pirmiausia žiūri iš savo taško,
galvojama apie trūkstamas, neužpil-
dytas darbo vietas”, – sako Laimonas
Talat–Kelpša, Užsienio reikalų mi-
nisterijos sekretorius.

Dauguma Lietuvos gyventojų
mano, kad darbuotojai iš užsienio
naudingi Lietuvos ekonomikai, ta-
čiau beveik pusė teigia, kad jų šalyje
jau pakanka, užsieniečiai esą gali su-
kelti socialinių neramumų.

Emigracijâ mañinti siùloma 
branginant imigrantû darbâ�

Vilniaus senamiestis.                       Lietuviams.com nuotr.                                                                                                                                                      

Vilnius, balandžio 2 d. (Alfa.lt) –
Šiemet Vilnius Šveicarijos banko
UBS sudarytame brangiausių miestų
sąraše užėmė 58-ąją vietą.

Užpernai Lietuvos sostinė buvo
63 vietoje. Duomenys apie kainas 71
nuolat tyrime dalyvaujančiame mies-
te atnaujinti šių metų sausį. Bran-
giausių pasaulio miestų lentelėje Vil-
nius kasmet po truputį lipa į viršų.

Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tuto vyresnysis specialistas Žilvinas
Šilėnas įvairių prekių ir paslaugų
brangimą Vilniuje vadina natūraliu
reiškiniu. „Naujoms valstybėms įsto-
jus į Europos Sąjungą, kainos jose
pradėjo vienodėti, vytis kainas Vaka-
rų Europos šalyse. Taip atsitiko to-
dėl, kad mes tapome bendros didelės
rinkos dalimi”, – sakė Ž. Šilėnas. Šį
procesą skatina šiuo metu Baltijos
valstybėse vyraujanti aukšta infliaci-
ja.

Kai kurie politikai ar verslinin-
kai vis dar mano, kad Vilnius pasau-
lyje galėtų būti reklamuojamas kaip
pigus miestas praleisti laisvalaikį.
Taip neva būtų galima pritraukti
daugiau užsienio turistų.

Tačiau Lietuvos turizmo infor-
macijos centrų užsienio sostinėse va-
dovai su tokia nuomone nesutinka.
Jie vis dažniau girdi priekaištų, kad
Vilnius yra labai brangus miestas.

„Vilnius buvo išties pigus prieš
septynerius metus. Į Lietuvą atvyks-
tantys britai pripažįsta, jog alaus kai-

nos Vilniuje nėra didelės, tačiau
maisto, pramogų, suvenyrų kainos la-
bai pakilusios. Daug kas sako, kad
pasilinksminti Čekijos sostinėje Pra-
hoje pigiau”, – sakė Lietuvos turizmo
informacijos centro Londone direkto-
rė Indrė Trakimaitė.

Dar labiau britus stebina vieš-
bučių ir lėktuvo bilietų kainos. Pasak
I. Trakimaitės, dauguma turistų ne-
gali sau leisti už nakvynę viešbutyje
Vilniuje mokėti 400 Lt. Todėl britams
pigiau atostogauti Ispanijoje.

Didelėmis kainomis skundžiasi
net lenkai. „Vilniuje trūksta vietų,
kur būtų galima pigiai apsistoti arba
skaniai pavalgyti”, – tvirtino Lietu-
vos turizmo informacijos centro Var-
šuvoje direktorė Olga Ožarenkova.

Sociologai spėja, jog Vilnius tu-
ristams atrodo brangus, o statistikos
lentelėse yra tarp pigiųjų miestų tik
todėl, kad kainų tyrimuose dažnai vy-
rauja plataus vartojimo prekės ir pas-
laugos.

Brangiausių pasaulio miestų są-
rašo viršuje yra Oslas, Kopenhaga,
Londonas, Dublinas, Ciurichas, Stok-
holmas, Helsinkis, Ženeva, Paryžius
ir Viena. Įspūdingomis kainomis
miesto centre garsėjanti Maskva yra
antroje sąrašo pusėje.

Bankas UBS miestų brangumą ir
gyventojų perkamąją galią nustato
nuolat atnaujindamas 122 pavadini-
mų prekių ir paslaugų krepšelio kai-
nas.

Vilnius – brangus turistams, 
pigus statistikos specialistams

SPORTAS

Buvusiû Šnipiškiû� žydû kapiniû�
teritorijoje vyks geofiziniai tyrimai

Vilnius, balandžio 2 d. (Delfi.lt)–
49 proc. didžiųjų Lietuvos miestų gy-
ventojų šiuo metu neperka būsto, nes
tikisi, kad ateityje kris nekilnojamojo
turto (NT) kainos, beveik ketvirta-
dalis to nedaro dėl padidėjusių pasko-
lų palūkanų, 9 proc. – dėl infliacijos ir
augančių energetinių sąnaudų, rodo
nekilnojamojo turto bendrovės
„Ober–Haus” kovą atlikta klientų
apklausa.

„Daugelis galvoja: jeigu kainos
sumažėjo Taline, Rygoje, tuo pačiu
kainos sumažės ir Vilniuje”, – spau-
dos konferencijoje sakė bendrovės
Vertinimo ir rinkodaros skyriaus va-
dovas Saulius Vagonis. Tačiau jis tvir-
tina, kad pirkėjo elgseną lemia ne tik
ekonominiai veiksniai, bet ir aplinki-
nių nuomonė, o Lietuvoje vis dar yra
perkamosios galios įsigyti gyvenamąjį
NT.

8 proc. apklausos dalyvių būsto
neperka, nes bijo, jog bankas neiš-
duos paskolos, 6 proc. yra įsitikinę,
kad naujai statomi būstai yra prastos
kokybės. Tuo pačiu į klausimą „Kaip

keičiasi naujos statybos įvaizdis?” 59
proc. atsakė, kad jis gerėja.

49 proc. apklaustųjų tvirtina,
kad žinios apie padėtį Latvijoje ir Es-
tijoje iš esmės keičia jų sprendimus.
Tuo pačiu trečdalis tvirtina, kad di-
džiausia suma, kurią šiuo metu galė-
tų skirti būstui pirkti, yra 200 tūkst.
–300 tūkst. Lt. 28 proc. tvirtina, dau-
giausiai būstui gali išleisti iki pusės
milijono litų. 

Per paskutinįjį 2007 m. pusmetį
Vilniuje būstas dar brango 4 proc., ta-
čiau Rygoje ir Taline krito po 6 ir 10
proc. Iš viso per 2007 m. būsto kai-
nos Vilniuje padidėjo 17 proc., Rygoje
– 10 proc., o Taline krito 3 proc.

„Ober–haus” duomenimis, Vil-
niuje ir Taline šiais metais planuoja-
ma pastatyti mažiau butų nei 2007
m. Vilniuje planuojama pastatyti 200,
o Taline – 700 mažiau butų nei praė-
jusiais metais. 2007 m. Vilniuje rin-
kai pasiūlyta 6,200, o Taline – 3,500
naujų butų. Rygoje pernai pastatyti
6,800 butai, o šiemet jų planuojama
pora šimtų daugiau.

Vilnius, balandžio 1 d. (ELTA) –
New York „Knicks” komandos fizio-
terapeutas Anthony Goenaga prisi-
jungs prie Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinės medikų ir fizinio rengimo
trenerių komandos. Rinktinės admi-
nistratorius Mindaugas Špokas pat-
virtino, kad į komandos aptarnaujan-

čių darbuotojų sudėtį jau įtrauktas
NBA klubo darbuotojas. Planuojama,
kad amerikietis į Lietuvą atvyks ir
prie rinktinės prisijungs nuo pat tre-
niruočių stovyklos pradžios.

Anthony Goenaga jau dvyliktą
sezoną dirba NBA New York
„Knicks” klube. Pastaruosius tris se-
zonus jis yra komandos fizinio rengi-
mo trenerio Roger Hinds padėjėjas.
A. Goenaga veiklos sferos apima me-
dicininės terapijos ir gydymo proce-
dūrų taikymą, individualų darbą su
žaidėjais. Taip pat A. Goenaga yra at-
sakingas už komandos medicinos ka-
bineto įrangą ir priežiūrą.

A. Goenaga yra treniruočių inst-
ruktorius ir fizinės terapijos specia-
listas. Turi du bakalauro (biologijos,
Purchase kolegija; sveikatos mokslų,
Long Island universitetas) diplomus.
Long Island universitete įgijo ir fizi-
nės terapijos magistro laipsnį. Šiemet
Anthony Goenaga buvo atsakingas
už komandos aukštaūgių treniruočių
programas. 34 metų amerikietis gy-
vena New York. Laisvai kalba ispa-
niškai.

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS) –
Vyriausybės strateginio planavimo
komitetas įpareigojo atitinkamas įs-
taigas pradėti derybas dėl geofizinių
tyrimų buvusių Šnipiškių žydų kapi-
nių teritorijoje.

Premjeras Gediminas Kirkilas
sako, kad tyrimai bus nepigūs, bet, ti-
kimasi, patikimi. Sprendžiant klausi-
mus dėl darbų apimties ir rezultatų,
derybose bus vadovaujamasi Geolo-
gijos tarnybos, kuriai ir pavesta de-
rėtis, parengtomis nuorodomis. Dery-
bose taip pat dalyvaus Užsienio rei-
kalų ir Kultūros ministerijų atstovai.

Komiteto posėdyje svarstyta sta-
tybų Šnipiškėse padėtis. Tuo metu
statybininkai skelbia, kad statiniai
jau baigti statyti ir pastatai pripažin-
ti tinkamais naudoti.

Premjeras Gediminas Kirkilas
anksčiau yra sakęs, kad Šnipiškių žy-

dų kapinių teritorijon patekę pastatai
turėtų būti griaunami, jeigu proble-
mos nepavyktų išspręsti derybomis
su pastatų savininkais. Jeigu Vy-
riausybė pritartų kapinių teritorijos
įtraukimui į valstybės saugomų teri-
torijų sąrašą, šiame žemės sklype ne-
galėtų dygti pastatai.

Vasario pabaigoje JAV Kongreso
Užsienio reikalų komitetas dėl šių
statybų priėmė rezoliuciją, kurioje
kritiškai vertinamas Lietuvos neveik-
lumas ir nesugebėjimas saugoti isto-
rinės atminties objektų. Ši rezoliucija
tikriausiai bus svarstoma JAV Kong-
rese.

Ginčai, kurioje vietoje veikė XIX
a. viduryje uždarytos žydų kapinės,
tęsiasi nuo 2005 m., kai JAV žydų
bendruomenės atstovai pasipiktino,
jog buvusių žydų kapinių vietoje gali
būti vykdomos statybos. 
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dienį Jungtinėms Valstijoms suma-
žinti diplomatų skaičių, bet nepa-
sakė, kiek ambasados darbuotojų tu-
ri palikti šalį.

DUBLINAS 
Airijos premjeras Bertie Ahern,

kuris juto vis didesnį spaudimą dėl
numanomų finansinių pažeidimų,
trečiadienį paskelbė, kad gegužės 6
dieną atsistatydins. ,,Ketinu gegužės
6 dieną, antradienį, įteikti savo atsi-
statydinimo pareiškimą prezidentei
Mary McAleese”, – paskelbė jis per
skubiai surengtą spaudos konferen-
ciją Dubline. Mahono tribunolas B.
Ahern atžvilgiu pradėjo tyrimą dėl
įtarimų, kad jis 1989–1992 metais ga-
vo pinigų iš vieno statybos rangovo.
Premjeras jausmingai kalbėjo, kad
nepadarė nieko bloga ir atsistatydina
dėl to, kad nuolatinis dėmesys jo as-
meniniams reikalams netrukdytų vy-
riausybės darbui.

WASHINGTON, DC
JAV Atstovų Rūmams antradienį

buvo pateiktas įstatymo projektas,
kuriuo siekiama uždrausti prezi-
dentui George W. Bush dalyvauti
olimpiados atidarymo ceremonijoje
Beijing, sakė vienas Kongreso padė-
jėjas. Toks įstatymo projektas buvo
parengtas po Kinijos veiksmų Tibete.
Jį pateikė kongreso narys respubli-
konas Thaddeus McCotter, sakė Th.
McCotter padėjėjas Paul Blocher.

HARARĖ 
Opozicinis Zimbabvės Judėjimas

už demokratinius pokyčius (JDP)
trečiadienį paskelbė, kad šios partijos
vadovas Morgan Richard Tsvangirai
yra teisėtas prezidento rinkimų nu-
galėtojas – tai skelbiama JDP turi-
mais duomenimis apie savaitgalį bu-
vusius rinkimus. Partijos generalinis
sekretorius Tendai Biti  pranešė, kad
M.Tsvangirai surinko 50,3 proc.
balsų, o prezidentas Robert Mugabe,
atstovaujantis valdančiajai partijai
ZANU–PF – 43,8 proc. ,,Vadinasi, jis
(M.Tsvangirai) peržengė 50 proc.
slenkstį, todėl antrojo turo neberei-
kės”, – sakė Tendai Biti žurnalis-
tams. 

VARŠUVA
Lenkijos Senatas trečiadienį pri-

tarė Europos Sąjungos Lisabonos su-
tarčiai – tai buvo paskutinis žingsnis
Varšuvai pasirašant šį susitarimą,
kuriuo siekiama racionalizuoti 27
valstybes vienijantį bloką. Iš viso 74
aukštųjų parlamento rūmų nariai pa-
rėmė liberalų vyriausybės įstatymo
projektą, kuriuo prezidentas Lech
Kaczynski įgaliojamas pasirašyti su-
tartį. 17 senatorių balsavo prieš įsta-
tymo projektą, o dar šeši susilaikė.
Senatas balsavo kitą dieną po to, kai
sutarčiai didele persvara buvo pri-
tarta Seime. Tai buvo padaryta pa-
siekus susitarimą, kuriuo buvo už-
baigti savaites trukę premjero Do-
nald Tusk ir euroskeptiškos opozici-
jos ginčai.

PARYŽIUS 
Paryžiaus rotušė išskleis didžiulį

plakatą už žmogaus teises, kai pir-
madienį į Prancūzijos sostinę bus at-
neštas olimpinis deglas, sakė meras
Bertrand Delanoe. ,,Ant rotušės ka-
bos plakatas su užrašu ’Paryžius gi-
na žmogaus teises visame pasaulyje’,
– trečiadienį per spaudos konferen-
ciją sakė B. Delanoe. Pasak socialistų
mero, Paryžius tikisi ginti ,,visos
žmonijos ir žmogaus teisių” vertybes,
nes visi žmonės ,,turi tokią pačią tei-
sę į orumą”. Meras ,,ypač galvoja apie
Tibeto liaudį”. Žiniasklaidos teisių
organizacija ,,Reporteriai be sienų”,
kuri praėjusį mėnesį sutrikdė olim-
pinės ugnies uždegimą Atėnuose,
planuoja rengti protestus, kai deglas
bus nešamas per Paryžių.

MINSKAS 
Baltarusija pasiūlė Jungtinėms

Valstijoms sumažinti savo ambasa-
dos personalo skaičių nuo 17 iki 7, at-
sakydamas į tokį pat Baltarusijos
ambasados Washington sumažinimą
dėl Amerikos vyriausybės sankcijų
bendrovei ,,Belneftechim”, pranešė
šalies užsienio reikalų ministro pa-
vaduotojas Viktor Gaisionok.

Baltarusijos URM pastaruoju
metu antrąjį kartą pasiūlė pirma-Bukareštas, balandžio 2 d. (,,In-

terfax”–BNS) – JAV prezidentas
George W. Bush numatė ,,anksčiau
nematyto dydžio” Rusijos ir NATO
bendradarbiavimą  įtraukiant buvu-
sius sovietinius raketų objektus į
priešraketinę sistemą Europoje.

,,Mes siūlome Rusijai prisijungti
prie bendrų pastangų ginti mus ir
Europą nuo grėsmės”, – sakė G. W.
Bush, patvirtindamas anksčiau pa-
teiktą siūlymą Maskvai dalyvauti
JAV kuriamoje priešraketinės gyny-
bos (PRG) sistemoje. Pasak jo, PRG
Rusijos dalys bus ,,grėsmių stebėjimo
sistemos” dalis, kuri ,,Rusijos ir
NATO strateginį bendradarbiavimą
pakels į ,,neregėtas aukštumas”.

JAV prezidentas priminė, kad
,,Vladimir Putin pasiūlė naujų gali-
mybių Azerbaidžane ir Rusijoje (tu-
rima omenyje Gabalos RLS ir RLS
Armavire, kurias Rusija pasiūlė pa-
naudoti kaip galimą variantą JAV
planams išdėstyti PRG dalis Lenki-
joje ir Čekijoje). ,,Manau, kad šie ob-
jektai taip pat gali būti panaudoti ste-
bėjimo radarų sistemai. Tai galėtų
būti didelė paslauga Jungtinėms Val-
stijoms ir NATO”, – sakė G. W. Bush.
Drauge jis pabrėžė, kad PRG sistema

pati savaime yra gyvybiškai būtina.
G. W. Bush pareiškė įsitikinimą,

kad ,,pas mus (Jungtinėse Valstijose
ir Rusijoje) yra galimybė ir atsako-
mybė dirbti drauge”. JAV primyg-
tinai teigia, jog PRG būtina galimam
Irano raketų puolimui atremti, bet
Rusija pažymėjo, kad radaras Čekijo-
je ir raketos–gaudytuvai Lenkijoje
pakirstų jos saugumą.

V. Putin pernai birželį pasiūlė
Washington naudotis Rusijos radio-
lokacijos stotimi Gabaloje Azerbai-
džano šiaurėje ir statomu radaru Ar-
mavire Krasnodaro krašte. Tai, jo tei-
gimu, nukreiptų PRG sistemą tik į
Iraną.

Washington anksčiau pareiškė,
kad Rusijos objektai gali papildyti
PRG sistemą Čekijoje ir Lenkijoje,
bet negali jos pakeisti.

V. Putin dalyvaus dviejų dienų
NATO viršūnių susitikime Buka-
rešte, nors jokių jo viešų kalbų šiame
renginyje nenumatoma.

Penktadienį, pasibaigus susitiki-
mui, G. W. Bush ir V. Putin susitiks
Rusijos prezidento rezidencijoje So-
čyje. Pagrindinė šio susitikimo tema
bus kaip tik Rusijos ir Amerikos ne-
sutarimai dėl PRG.

JAV

AFRIKA

Kinija praneša apie neramumus
Sindziango uigùrû� rajone

Beijing, balandžio 2 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Ne mažiau kaip 1,000
žmonių susirinko į protesto demon-
straciją Kinijos Sindziango uigūrų
autonominiame rajone, kuriame gy-
venantys musulmonai reikalauja leis-
ti jiems pasitraukti iš Beijing prik-
lausomybės. Vietos valdžios duome-
nimis, demonstrantai, išėję į gatves
praėjusią savaitę, nešė plakatus su
separatistiniais šūkiais ir savo vėlia-
vas.

Neramumai Chotano mieste pra-
sidėjo praėjus savaitei po to, kai pro-
testų banga nusirito Tibeto sostinėje
Lhasoje ir demonstracijos, nukreip-
tos prie Kiniją, vyko visame pasauly-
je. Be to, anksčiau Kinijos valdžia
pranešė, kad uigūrų separatistai ne-
sėkmingai mėgino susprogdinti lėk-
tuvą tuo metu, kai griežtinamos sau-
gumo priemonės artėjant rugpjūtį
įvyksiančioms olimpinėms žaidy-
nėms Beijing.

Kinija kaltina tremtyje esantį Ti-
beto dvasinį vadovą Dalai Lamą ne-

ramumų Lhasoje kurstymu. Beijing
duomenimis, per juos žuvo 19 žmo-
nių. Tibeto valdžia tremtyje nurodo
140 žuvusiųjų.

Demonstracijose Chotane kovo
23–24 dienomis dalyvavo daugiau
kaip 1,000 uigūrų, pranešė Dilxat Ra-
xit, Pasaulinio uigūrų kongreso, įsi-
kūrusio Vokietijoje ir kovojančio už
Sindziango regiono nepriklausomy-
bę, atstovas. Didžiąją dalį protes-
tuotojų sudarė moterys, reikalavu-
sios didesnių religinių laisvių gyven-
tojams musulmonams. Kai kurie de-
monstrantai protestavo prieš mergi-
nų uigūrių įdarbinimą kitose Kinijos
provincijose be jokių juridinių garan-
tijų.

Chotano merijos tinklalapyje
paskelbtas pranešimas, patvirtinan-
tis, kad mieste vyko ,,neramumai”.
Merija kaltina riaušių organizavimu
vadinamųjų trijų jėgų – etninio sepa-
ratizmo, religinio ekstremizmo ir te-
rorizmo – šalininkus.

Didžiąją dalį protestuotojų sudarė moterys, reikalavusios didesnių religinių laisvių
gyventojams musulmonams. Reuters nuotr.

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

EUROPA

Bush numato bendradarbiavimâ�  
su Rusija raketû� klausimu
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,,Šypsena mamai” 

Čikagoje ir Detroite 
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Gegužės 2 d. Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre atidaroma Giedros
Purlytės-Mažrimienės tapybos darbų
paroda ,,Šypsena mamai”. Kodėl apie
tai rašau ,,‘Draugo’ lietuviukuose”?
Todėl, kad tai nuostabi paroda šei-
moms. Todėl, kad ne  tiek daug tu-
rime dailininkų, kurie savo kūryba
yra ,,neiškeliavę iš vaikystės”. Būtent
tokia yra dailininkė G. Mažrimie-
nė. 

2007 m. vėlų rudenį lankydamasi
Lietuvoje nuėjau į jos darbų parodą ir
susižavėjau dailininkės piešiniais.
Šiame technikos amžiuje, kai aplin-
kui tiek daug pykčio, cinizmo, bai-
sumų, stebina gerumo ir gražumo sa-
lelė – Giedros darbai. Tai lyg bandy-
mas nukelti mus visus į gėrio ir gro-
žio pasaulį.

Jos drobės ,,Avinėlio skrydis”,
,,Tau, mano meile”, ,,Medelio palais-
tymas”, ,,Dviejų žuvyčių pokalbis” ir
kiti, kuriuos pamatysite parodoje,
tarsi atkeliavę iš vaikystės. O gal au-
torė tebegyvena tame gražiame vai-
kystės pasaulyje ir todėl jos darbai
tokie šilti ir gražūs? Iš pirmo žvilgs-
nio paveikslai paprasti – ji myli
vaikus ir linki jiems saldžios ne-
laisvės – miegelio, gelbėja avinėlius,
mėgaujasi saldžiomis vyšniomis, so-

dina medelius, girdi žuvyčių kalbą. Su-
gyvena Giedra ir su nykštuku, dėvin-
čiu didelę kepurę-namą ir valtele be-
siiriančiu per gyvenimą, ir su ežiuku,
kuris žiūri iš po lapo į mus savo di-
delėmis akelėmis. Ji puikiai supranta
tą vaikišką pasaulį, su žydinčiomis
tulpėmis ir angeliukais, laikančiais
žemę. (,,Mudviejų pasaulis”).

Iš dailininkės paveikslų sklinda
grožis ir šiluma. Pamačius juos apima
noras nusipirkti ir pakabinti virš
vaiko lovelės. Jausmas, kad tie pa-
veikslėliai atneš saldų miegelį mūsų
mažiesiems.

Tad visus mažuosius skaitytojus,
jų mamytes ir močiutes kviečiu į pa-
rodą ,,Šypsena mamai”. Gegužės 2–4
dienomis ji vyks Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago. Gegužės 10 d. jos dar-
bais galės pasigėrėti ir Detroito vai-
kai – tą dieną Dievo  Apvaizdos para-
pijos Kultūriniame centre 7 val. v.
vyks parodos atidarymas. Parodas
rengia Čikagos ir Detroit Ateitininkai
sandraugiai, Čiurlionio galerija ir
Taura Underys. Detroite paroda tęsis
sekmadienį, gegužės 11 d., 11:30 val.
r. Bus Motinos dienos pietūs su meni-
ne programėle. Juos rengia Krikščio-
niškos tarnybos komitetas. 

Parodų atidarymuose dalyvaus
autorė.

Giedra Mažrimienė. Gyvybės knyga.

Giedra Mažrimienė. Medelių pa-
laistymas.

Bostono lituanistinės mokyklos mokiniai kartu su kitais JAV LB Bostono
apylinkės žmonėmis dalyvavo Nepriklausomybės dienos paminėjime.
Nuotraukoje:  9–10 klasių mokiniai:  Monika Girniūtė, Lukas Žibaitis, Adelė
Bubnytė, Lina Bonda, Lina Juozelskytė ir Dainius Kazlauskas skaito Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios Aktus.                                      Tomo Girniaus nuotr.

Kai kurie vaikai išgarsėja būda-
mi dar maži. Paprastai tai tų pačių
karalių ir kunigaikščių atžalos. Bet
aš jiems visai nepavydžiu. Būti ka-
ralaičiu – ne visuomet laimė. Pagal-
vokite, ar lengva turėti tėvą, kuris
nuo ryto iki vakaro užsiėmęs valsty-
bės reikalais, turi nuolatos gražiai
elgtis, nes esi valdovo sūnus ar duktė,
o paskui tave apvesdina su kokia vi-
sai nepažįstama ir tau nemiela kara-
laite arba išleidžia už seno svetimų
žemių valdovo, toli toli nuo namų…

Geriau papasakosiu apie kelis
tokius karalaičius, ir jūs jau patys
nuspręsite – pavydėti jiems ar ne.

Žuvo kartu su tėvu

Ko gero, patys pirmieji išgarsėję
Lietuvos istorijoje buvo karaliaus
Mindaugo vaikai. Žinoma, kad 1251
metais Mindaugas pasikrikštijo kartu
su savo šeima: žmona Morta ir vai-
kais. Nežinia, kiek jiems tuomet buvo
metų, abejojama ir dėl vardų. Met-
raščiuose minimi šie Mindaugo sū-
nūs: Ruklys, Girstukas, Rupeikis. Iš
pirmosios santuokos (Morta buvo
antroji Mindaugo žmona) Mindaugas
dar turėjo sūnų Vaišvilką ir dukterį,
galbūt ir daugiau vaikų, tačiau tuo
laiku, apie kurį kalbame, jie jau buvo
suaugę.

Kaip rašoma metraščiuose, Min-
daugo vaikai netiesiogiai tapo savo
tėvo žūties priežastimi… Mirdama
Mindaugo žmona Morta paprašė vyrą
po jos mirties būtinai vesti jos seserį,
kad svetima moteris neskriaustų jos
vaikų. Bėda ta, kad Mortos sesuo tuo
metu jau buvo ištekėjusi už Nalšios
kunigaikščio Daumanto, tačiau Min-
daugo tai nesustabdė. Jis ėmė ir pag-
robė Daumanto žmoną, už ką net-
rukus buvo nužudytas. Liūdna dalia
ištiko ir jo sūnus Ruklį ir Rupeikį –
jie buvo nužudyti drauge su tėvu.
Kaip matote, tais laikais priešai kovo-
davo žiauriai ir dažnai nepagailėdavo
net vaikų…

Vytauto vaikai

Pačiam regėti neteko, bet senovi-
nėse kronikose minima, kad ir Lietu-
vos didysis kunigaikštis Vytautas tu-
rėjęs du sūnus – Ivanką ir Jurijų. Pa-
sakojama, kad juos jam esą pagim-
džiusi žmona Ona. Kovojant dėl val-
džios, Vytautui ne kartą teko pabuvo-
ti pas kryžiuočius. Šie, vos tik Lietu-
vos valdovas atsimetė nuo kryžiuo-
čių, paėmė kunigaikščio vaikus įkai-
tais ir iš keršto klastingai nunuo-
dijo.

Bet tai tikriausiai tik baisi legen-
da. Iš tikrųjų Vytautas teturėjo vieną
vaiką – dukrą Sofiją, kurią politiniais
sumetimais ištekino už Maskvos di-
džiojo kunigaikščio Vasilijaus I.

Kovos dėl sosto

Vytautui mirus, tarp lietuvių di-
dikų prasidėjo kovos dėl valdžios ir
didžiojo kunigaikščio karūnos. Iš pra-
džių sostą užėmė Jogailos brolis Švit-
rigaila, bet po poros metų jį nuvertė
Vytauto brolis Žygimantas. Valdė jis
aštuonerius metus, tačiau tie metai
Lietuvai buvo sunkūs, mat Švitrigai-

la niekaip nenorėjo nurimti ir galin-
gų sąjungininkų padedamas vis ban-
dė atsiimti valdovo karūną.

Galiausiai nepatenkinti didikai
surengė prieš Žygimantą sąmokslą ir
nužudė jį. Būtinai reikėjo rasti Lie-
tuvai naują valdovą.

Trylikametis valdovas

Grupė įtakingiausių Lietuvos
didikų nusprendė pasiūlyti sostą jau-
niausiam Jogailos sūnui Kazimierui.
Jogaila jau buvo miręs, vyresnysis jo
sūnus Vladislovas valdė Lenkiją, o
jaunasis Kazimieras gyveno brolio
dvare ir apie jokią karūną nė nesvajo-
jo, mat tuo metu jam tebuvo vos try-
lika metų.

Lenkijos karalius Vladislovas ir
jo patarėjai sutiko, kad Kazimieras
vyktų valdyti Lietuvos, bet ne kaip
savarankiškas valdovas, o kaip Vla-
dislovo vietininkas. Karalaitis į Vil-
nių atvyko su didžiule palyda. Lietu-
vos didikai netrukus jam pateikė
gundantį pasiūlymą: nepaklusti bro-
liui ir karūnuotis Lietuvos didžiuoju
kunigaikščiu. Tada Kazimieras taptų
savarankišku valdovu, o Lietuva,
kaip valstybė, įgytų kur kas daugiau
nepriklausomybės, negu valdoma
Lenkijos karaliaus vietininko. Kazi-
mieras sutiko ir 1440 m. buvo pas-
kelbtas Lietuvos didžiuoju kunigaik-
ščiu. Vladislovas ir lenkų didikai py-
ko, bet nieko negalėjo padaryti. Pir-
mą kartą istorijoje vyriausiuoju Lie-
tuvos valdovu tapo vaikas.

Jaunam ir nepatyrusiam valdo-
vui, žinoma, verkiant buvo reikalin-
gi patarėjai, ir tuo netruko pasinau-
doti kunigaikščiu jį paskelbę didikai.
Tikruoju, nors ir nekarūnuotu vals-
tybės valdovu tapo žymiausias to me-
to politikas, Trakų, o paskui ir Vil-
niaus vaivada Jonas Goštautas.

Didžiajam Lietuvos
kunigaikščiui – devyneri

Žuvus jo broliui, Lenkijos kara-
liui Vladislovui 1446 m. Kazimieras
buvo karūnuotas dar ir Lenkijos ka-
raliumi. Nuo tada Kazimieras apsigy-
veno Lenkijoje, o Lietuvoje Ponų ta-
ryba įgijo dar didesnę valdžią. Kazi-
mieras Jogailaitis abi valstybes valdė
labai ilgai – net penkiasdešimt dvejus
metus. Jis buvo ne tik pirmasis vai-
kas Lietuvos valdovų soste, bet ir
paskutinis Lietuvos didysis kuni-
gaikštis, mokėjęs lietuvių kalbą. Visi
kiti kalbėjo tik lenkiškai.

Kazimierą pralenkė paskutinysis
Gediminaičių giminės atstovas Žygi-
mantas Augustas, didžiuoju Lietuvos
kunigaikščiu paskelbtas, kai jam
tebuvo… devyneri, o dar po metų
buvo karūnuotas ir Lenkijos karaliu-
mi. Tiesa, jokios valdžios jis iš tiesų
neturėjo – Lietuvą bei Lenkiją ir toli-
au valdė ankstesnysis valdovas, Žygi-
manto Augusto tėvas Žygimantas
Senasis. Išrūpinęs sūnui Lietuvos
didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos kar-
aliaus sostus, Žygimantas Senasis
tiesiog užsitikrino, kad valdžia ati-
teks jo įpėdiniui.

Pagal vaikų žurnalą 
„Bitutė”

ŽYMIAUSI VAIKAI LIETUVOS ISTORIJOJE
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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
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Ją pasirinko apie 20 tūkstančių
nukautų jaunuolių, 17 tūkstančių
593 paimta gyvų nelaisvėn. 350 tūks-
tančių ištremta į Sibirą ir kitus Azi-
jos rajonus. Apie 40 tūkstančių nuo
raudonojo siaubo GPU pabėgo į Va-
karus. 

„Karinės okupantų struktūros
kovose su partizanais turėjo santyki-
nai nedaug nuostolių (pačių karių
žuvo apie 1,5 tūkst. stribų – apie 2
tūkst., apie 0,5 tūkst. milicininkų ir
tiek pat operatyvininkų, keli šimtai
ginkluotų sovietinių aktyvistų, o
mūsų partizanų apie 20 tūkst.) dėl
įvairių priežasčių. Svarbiauisia prie-
žastis ta, kad prieš partizanus veikė
čekistų operatyvininkų užverbuota
didžiulė agentų ir informatorių armi-
ja (1951 m. – beveik 28 tūkst.) Ka-
riuomenė informuota, kur yra parti-
zanų, juos paprasčiausiai išžudydavo,
ypač jei partizanai būdavo užklumpa-
mi gynybai nepritaikytuose bunke-
riuose. Jau 1947 m. 64 procentai par-
tizanų žūdavo išduoti, vėliau nuo iš-
davysčių žūdavo vis daugiau, o 1952-
1953 m. išdavus žūdavo beveik 100
proc. partizanų’’ (J. Stakauskas, Če-
kistinė kariuomenė Lietuvoje 1944-
1953 metais’’, p. 390). Tačiau ir šie
duomenys nėra patikimi, nes parti-
zanų archyvai dažniausiai būdavo
sunaikinami, o čekistai skaičiavimus
klastodavo. Vykusiose mūšiuose jėgų
santykis nebuvo vienodas, kartais
būdavo 50:1 ar 30:1. Tik 1/5 nukau-
davo ne vidaus kariuomenės pajėgos. 

Tokia istorijos kūrimo kaina –
dramatiška devynerių metų karo su
Rusija suvestinė.

*** 
Nežinau, ką galvojo Juozapėlis tą

kvepiančią beržais ir ievomis 1952 m.
gegužės 16-os dieną. Legėčių girioje,
bunkeryje likusi viena. Vyrai buvo
negrįžę. Ji pasiligojusi, jautėsi ne-
kaip; liko saugoti ,,namus”. Valandė-
lei prisėdo ant laiptelio prie atvertos
vėdinimui angos, su popieriumi ir
pieštuku rankoje. Pro mažą angos
kvadratėlį plūdo dangaus mėlynė,
kažkur toli laukuos čireno vėversiai,
galėjo kukuoti ir gegutė, į priplėkusį
bunkerį gūsiais veržėsi ožkabarzdžių
ir saulėj įšilusių berželių kvapas. Ant
pečių ji užsimetė ištremtos mamos
padovanotą vatinuką su švelniu šir-
monėlio kailiuku ir, atsirėmusi nu-
gara į drėgną pelijančių rąstų sieną,
ilgai svarstė, nuo kokio žodžio pra-
dėti. Jeigu būtų galėjusi į save pa-
žvelgti iš šalies, būtų pašiurpusi: tai
visai ne tas Juozapėlis, kuris tik kele-
tui valandų į šį bunkerį užsukdavo
prieš ketvertą metų. Čia rasdavo pil-
na daug jaunų vyrų, kurių akys sus-
migdavo į kaip ką tik įgriuvusį pava-
sario stebuklą, ilgais, pasibangavu-
sias tamsiais plaukais, ilgom stirnos
kojom, vėjuje besiplaistančiu sijonu,
rausvaveidę, papūstom lūpom, jauną,
išlakaus kūno dainorką, patyliukais,
o kartais ir visu balsu traukiančią
dainas su vyrais, naktį ar dieną nuke-
liaujanti viena dešimtis mylių. Ji išsi-
traukia iš kišenaitės veidrodėlį su
viršeliu, ant kurio didžiuojasi raudo-
na skiautere gaidys, panašus į pa-

sipūtėlį tėviškės kieme, Vėriškėse – į
ją žvelgia neatpažįstama pašėtra –
suveltais pasipūtusiais, nežinia kada
plautais plaukais, išvirtusiom it var-
niuko liūdnom akių kukulėm, apjuo-
dusiais paakiais, blyškiu pumpokšlio
spalvos veidu, įdubusiais skruostais –
vaiduoklis! Ech tu, Juozap Juoza-
pėli... kas iš tavęs beliko? Atminty
šmėsteli pernai metų pavasarį Dukto
miške geraširdžio Dieduko, Merai-
nio-Juozo Šibailos, greta jo pypkiuo-
jančio Luko-Jono Žemaičio veidai: jie
trise sėdėjo ant suolelio ankštam
bunkery, Lukas, tikriausiai galvo-
damas visai ką kita, patarė tėviškai,
ramiai, kaip dukrai ,,Esi jauna, graži,
gabi merga – privalai išlikti. Būsi
reikalinga Lietuvai – paliudysi apie
mus. Tu neturi mirti. Grįžk! O mes...
mums kito kelio nėra. Padėsim. Pa-
sinaudok duotu adresu: Onos Domi-
nienės vardu iš Andrioniškių mieste-
lio – sėsk ir parašyk į JAV amba-
sadą...” Ji giliai atsikvėpė ir, ant plan-
šetės pasidėjusi šiurkštoko popie-
riaus lapą, įbedė nusmailintą pieš-
tuką.

LLKS 
1952.V.16.        S.V. 
Praėjusių metų pavasarį, kada

susitiko mūsų klajoklinio gyvenimo
keliai vieno pokalbio metu, Jūs, broli
vade, pasiūlėte man išeitį iš šio kelio.
Netikėtas pasiūlymas mane užklupo
staiga ir netikėtai, ir Jūs gavote nei-
giamą atsakymą. Vienok po įvairiau-
sių nemalonumų, kuriuos prisiėjo ir
tenka patirti dabar, priėjau tik Jū-
sų pasiūlytos išvados. Nenorėdama
būti kitiems vien našta, aš sutinku
išeiti.

Nenorėdama trukdyti Jūsų bran-
gaus laiko savo mažutės asmenybės
reikalais, aš galiu tik pabrėžti, kad
moteris čia – visur turi kentėti. Sun-
ku gerai jaustis, kai tu žinai, kad čia
esi įbrukta prievarta ir kiekvienas
nori kuo greičiau tavimi atsikratyti.
O mano sveikata blogsta kiekvieną
dieną. Yra rimtų motyvų, kurių pa-
sekmės gali būti apgailėtinomis. Ta-
čiau neturiu kam išsisakyti, nes visi
praleidžia pro ausis. Niekas gi mani-
mi rimtai nepasirūpina. 

Broli Vade, ką man tokiu atveju
daryti? Laukti mirties, kol bolševikai
pribaigs tavo plakančią širdį? Ne
daugiau.

Žinau, kad aš praėjusiais metais
buvau apjuodinta vyresniųjų akyse.
Tačiau laikas pamažu viską išskaidri-
no. Kai žmogus nežino, už ką jis yra
kaltinamas, demonstruoja užsispy-
rimą. Tačiau juk turime Dievą, kuris
į nieką neatsižvelgdamas, teis mus
visus.

Kadangi aš jau neįžvelgiu tikslo
ir kitokių sąlygų tūnoti šiame Są-
jūdyje, todėl prašau, Broli Vade, leisti
man išvykti, taip, kaip Jūs man ir
siūlėte. Žinoma, su sąlyga, kad Są-
jūdis parūpins man būtinus doku-
mentus ir padengs kelionių išlaidas.
Kadangi čia aš jokių artimųjų nebe-
turiu, motina, kuri galėtų man pa-
dėti, ištremta.

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 2

Atkelta iš 3 psl. Pasimokęs trejus,
ketverius metus Dharamsaloje šis
tibetietis Dalai Lamos prašymu grįš
atgal į represijose skęstančią Tibeto
kasdienybę, siekdamas puoselėti tau-
tos kultūrą ir tradicijas.

Atokiame vienuolyne tibetietiš-
kųjų naujųjų metų išvakarėse suti-
kau apysenę tibetietę vienuolę sub-
jaurotu veidu. Bjaurūs randai tyliai
verkė ant veido, o moters akyse švietė
pergyventas siaubas. Ji dusliu balsu
pasakojo apie protu sunkiai suvokia-
mus kankinimus, paniekinimus ir jos
šeimos narių žudynes. Visa tai tik dar
vienas orwelliško idealizmo siekimas,
pagrįstas azijietišku nuožmumu ir
sovietiniu nepakantamumu kitaip
mąstantiems.

Šiuo metu Tibete vyksta protesto
judėjimai, kurie dažnai baigiasi ag-

resyviu valdžios struktūrų jėgos pa-
naudojimu protestuojančiųjų atžvil-
giu. Šis judėjimas įgavo nepaprastai
platų mastą okupuotoje Tibeto teri-
torijoje, ir tai yra praktiškai žūtbūti-
nis tibetiečių dvasios mūšis su oku-
pantų Sistema. Dalai Lama sensta,
tibetiečių genocidas vykdomas pilnu
greičiu, kinų migracija į Sniegynų
šalies regioną yra savo apogėjuje. Ar
tai yra įmanoma sustabdyti? Ar įma-
noma, kad Kinija pakeistų savo poli-
tiką Tibeto atžvilgiu? Impulsyvus at-
sakymas būtų – ne. Ar įmanoma bu-
vo pagalvoti 1985-asiais, kad Sovietų
Sąjunga žlugs? Impulsyviai pagalvo-
jus atsakymas būdavo – ne. 

Tai ką aš, paprastas lietuvis, ga-
liu padaryti dėl kito pasaulio gyven-
tojo laisvės? 

Bernardinai.lt

Kiek man, lietuviui, svarbi kito laisvė?
Tibetietė.
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LIETUVA DOMISI 
OLEGU TRUCHANU
PETRAS PETRUTIS

Lietuvių enciklopedijoje rašoma,
kad Tasmanija yra ant Australijos že-
myno platformos, nuo jo atskirta 240
km pločio sekliu sąsiauriu. Olandas
Abel Janszon Tasmaniją aptiko 1642
m. Jis manęs, kad Baso sąsiauris yra
įlanka ir ji esanti Australijos dalis.
Tik 1796 m. buvo nustatyta, kad tai
yra atskira sala. Anksčiau Tasmanija
buvo savarankiška, o 1920 m. buvo
priimta į Australijos sąjungą.

Nėra žinių apie anksčiau Tasma-
nijoje gyvenusius lietuvius. Tačiau
yra žinoma, kad 1947–1949 m. Tas-
manijoje buvo apgyvendinta apie 300
išvietintų lietuvių. Daugiausiai jų
gyventa Hobart. Ilgainiui lietuviai iš-
siskirstė. Vieni mirė, kiti išvyko ki-
tur, o dar kiti, atitrūkę nuo lietuvių
bendruomenės, reiškiasi atskirai.

Neseniai Australijoje lankėsi 26
asmenų ekspedicija iš Lietuvos. Jos
vadovė Teodora Dilkienė, turizmo
agentūros „Titano vartai” direktorė
(iš profesijos mokytoja) aiškino, kad
ekspedicija yra skirta  Tasmanijoje
gyvenusio ir tragiškai šuvusio Olego
Truchano 85-ųjų gimimo metų su-
kakčiai. Ateinančiomis žiniomis, eks-
pedicijos dalyviai turėjo progos susi-
pažinti su gamtosaugininku tapusio
Olego  Truchano gyvenimu ir žūtimi,
ir taip pat aplankyti žymesnes vietas
bei pabendrauti su Australijos lietu-
viais.

Atrodo, kad ne visiems ekspedici-
jos dalyviams vienodai rūpėjo Olego
Truchano atlikti darbai, taip pat ir
vietos lietuvių veikla. Daugelis atvy-
kėlių leido laiką besirūpindami asme-
niniais reikalais ir reikaliukais. Pa-
vyzdžiui, Sydney lietuvių klubo „Dai-
nava” patalpose surengtose sutiktu-
vėse pasirodė tik keturi iš 26 ekspedi-
cijos dalyvių.

Žinia, gal nereikėtų stebėtis, ka-
dangi daugelis jų patys padengė ke-
lionės išlaidas ir dar suteikė piniginę
paramą organizavimo kelionės tikslo
įgyvendinimui. Atrodo, kad šiais lai-
kais Lietuvoje nėra galimybių kito-
mis priemonėmis pasiruošti ir atlikti
mokslinio pobūdžio ekspedicijas už-
sienio kraštuose.

Atvykę lietuvaičiai dar lankėsi
Canberra ir Melbourne miestuose.
Taip pat lipinėjo Kosciuškos kalnu.
To negana, lankėsi Phillip saloje, Ka-
ralių slėnyje (Valley or Kings), Alice
Springs ir plaukiojo laivu palei  Didįjį
koralų rifą (Great Coral Reef), pabu-

vojo ir kitose vietose. Pakako laiko ir
išvykai į Tasmaniją.

Pasak  Algimanto  Taškūno, eks-
pedicija vadinosi „Olego  Truchano
kelias Australijoje ir Tasmanijoje”. Ją
suruošė „Gimtinės tako” draugija
kartu su Šiaulių universiteto Huma-
nitarinės antropologijos centru ir tu-
rizmo agentūra „Titano vartai”.

Svečiai atvykę į Hobart pirmiau-
siai susitiko su vietos ir tolėliau gyve-
nančiais lietuviais. Manoma, kad da-
bar  Tasmanijoje tebegyvena apie 40
lietuvių. Susitikime pasirodė 25 as-
menys. Tarp jų buvo ir Truchano
našlė Melva. Ji daug papasakojo apie
Olego Truchano siekius gamtos iš-
saugojimui.

Algimanto Taškūno teigimu, ke-
liautojai greitai surado bendrą kalbą
su tasmaniečiais. Beje, keliautojų bū-
ta iš Šiaulių,  Vilniaus, Klaipėdos, Kau-
no, Panevėžio, Utenos ir Anykščių.

Kitos dvi dienos buvo pašvęstos
Olego Truchano išvaikščiotiems ke-
liams. Šioje kelionėje dalyvavo ir
Melva Truchanas. Ji supažindino su
vietovėmis, kurios susiję su Olegu ir
jo veikla. Kelionės metu buvo kuria-
mas filmas apie Truchaną ir Tasma-
niją. Surinkta medžiaga bus panau-
dota planuojamai monografijai „Lie-
tuvis Olegas Truchanas – Tasmanijos
legenda”.

Svečiai, naudodamiesi kvietimu,
lankėsi Hobart universitete. Čia juos
priėmė aukšto rango pareigūnai.
Prof. Jan Pakulski (Humanitarinių
mokslų fakulteto dekanas) pabrėžė,
kad yra būtina išsaugoti emigrantų
kultūrą ir tradicijas. Jis prisipažino,
jog jo motina buvo lietuvė. Apsilan-
kymo pabaigoje apie savo studijas
kalbėjo B. A. Honours absolventė  Clai-
re Janse. Praėjusiais metais ji parašė
disertaciją apie  Anykščių šilelį, Lie-
tuvos miškus ir Olegą Truchaną.

Taip pat svečiai apžiūrėjo  Tas-
manijos universitete sutelktą 1,000
lietuviškų knygų rinkinį (anglų kal-
ba). Tai – vienintelis toks rinkinys
visoje  Australijoje ir pietiniame že-
mės pusrutulyje.

Lietuvos ekspedicija, praleidusi
kelionėje 23 dienas, iš Hobart išvyko
į Naująją Zelandiją. Vertėtų pami-
nėti, kad neseniai simfoninio orkest-
ro pakviesta Aucland koncertavo pia-
nistė Mūza Rubackytė, susilaukusi
teigiamų įvertinimų žiniasklaidoje.

P. S. Naudotasi „Mūsų pastogės”, A.
Taškūno ir kt. informacija.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Žinomas diplomatas Jurgis Bal-
trušaitis buvo vienas pirmųjų dip-
lomatinio korpuso atstovų sovietų
Maskvoje. Rusės žmonos, Maskvos
pirklių palikuonės, namuose adresu
Povarskaja (tarybiniais metais buvo
Vorovskogo) gt. 24., kurie iki šiol
priklauso Lietuvos Respublikai, įkū-
rė Lietuvos Respublikos atstovybę.
1922–1939 m. – Lietuvos nepaprasta-
sis pasiuntinys ir įgaliotasis minist-
ras Sovietų sąjungoje, nuo 1939 m. –
Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje
patarėjas.

Tačiau J. Baltrušaitis mums ži-
nomas dar ir kaip poetas, rašęs lietu-
vių ir rusų kalbomis (tom kalbom
eilėraščių parašyta maždaug po ly-
giai). Visai neseniai Lietuvoje pasi-
rodė J. Baltrušaičio poezijos rinktinė
,,Kalba su lemtimi”, kurią iš rusų į
lietuvių kalbą išvertė Linas Broga.
Tai vertėjo ir Baltrušaičio poezijos
gerbėjo ilgamečio triūso vaisius.

,,Linui Brogai Jurgis Baltrušaitis
buvo vienintelis. Poetas, bet ir dau-
giau negu poetas. Išminties šaltinis,
gyvenimo, jo laikysenų mokytojas. Vi-
sa, kas buvo Baltrušaičio, priėmė be
išlygų, išversti rusų kalba parašytą
kūrybos dalį į gimtąją kalbą laikė
savo pareiga ir pašaukimu. Kiti verti-
mai, daugiausia iš Rytų poezijos, bu-
vo lyg plunksnos miklinimas, kad
lengviau būtų versti Baltrušaitį. Dir-
bo prie Baltrušaičio apie penkis de-
šimtmečius”,  – rašo apie vertėjo L.
Brogos pasišventimą versti J. Balt-
rušaičio kūrybą profesorė Viktorija
Daujotytė išleistos knygos įvade
,,Jurgio Baltrušaičio vertimai –
lemties knyga”.

Įžangoje V. Daujotytė pasakoja
Baltrušaičio eilėraščių (jo knygos so-
vietmečiu buvo išimtos iš visų pri-
einamų fondų) gavimo istoriją. Ypač
sunku buvo gauti trečiąjį Balt-
rušaičio eilėraščių rinkinį ,,Lelija ir
Pjautuvas”. Šį rinkinį Paryžiuje išlei-
do Baltrušaičio žmona 1948 m. Eilė-
raščiai iš šio rinkinio Paryžiuje buvo
nurašinėjami ranka ir daugelio žmo-
nių po pluoštelį vežami į Lietuvą. 

Ilgametis darbas įveiktas, ir mes
galime sužinoti, ką kalba su lemtimi
diplomatas, poetas, vertėjas J. Balt-
rušaitis, garsėjęs tylia išmintimi, pa-
keitęs, sustiprinęs ne vieno žmogaus
gyvenimą. Galime skaityti dar nes-
kaitytas poeto, diplomato eiles ir kaip
sako profesorė – ,,Lino Brogos verti-
mais iš esmės galime pasitikėti.”

Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dyklos išleista (paremta Jurgio Balt-
rušaičio fondo, vadovaujamo akto-
riaus Donato Banionio) knyga ,,Kal-
ba su lemtimi” turėtų rasti vietą tiek
skaitytojų širdyse, tiek lietuvių kul-
tūros istorijoje.

Šią knygą galite nusipirkti ir
,,Draugo” knygynėlyje. Knygos kaina
– 40 dol. Ją galima įsigyti paštu, pri-
dedant 9,25 proc. mokestį, užsisa-
kant IL valstijoje. Persiuntimo kaina
– 5 dol. Persiunčiant daugiau leidinių
– už kiekvieną papildomą knygą – 2.5
dol. mokestis. Prieš perkant knygą
prašome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

Jurgio Baltrušaičio eilės lietuvių kalba

,,Šokantys medžiai”. Olego Truchano fotografija.

JURGIS BALTRUŠAITIS

Susimąstymas

Ko gyvenimas neskaudžia...
Kas gi, užkluptas audros,
Atsidusęs, vienas graudžiai
Nepravirks, neašaros!

Mes paliekame gimtinę
Guvūs, drąsūs ir linksmi,
Tikim – dieną švies žydrynė,
Bus ir prietema rami...

Bet šviesių svajonių ratas
Apsiniaukia ir – staiga
Nesuvaldomas verpetas
Neša mus kita vaga...

Vis mes tikim: geros dienos –
Dievas duos – prikels rugius,
Ir, vis melsdamies, kiekvienas
Ruošiam spragilus, dalgius...

Tyliai dvelkia švelnūs vėjai
Pražydėjusia žeme...
Daug grūdų, Artojau, sėjai,
Tik ar daug bus klojime?

Arnold J. Chesna, gyvenantis Melrose Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai Jums ačiū.

Aldona Iannace, gyvenanti Natick, MA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.

Lydia T.  Ringus, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Irena Kriaučeliūnas, gyvenanti Burr Ridge, IL, atsidėkodama už
kalėdinius atvirukus ir kalendorių atsiuntė 100 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Aldona Baukys, gyvenanti St. Pete Beach, FL, atsiuntė „Draugui”
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.
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Mūsų stalui
Sūris 

Namuose lengvai galima patiems
šviežią sūrį pasigaminti. Reikės:

2 indelių varškės didesniais ga-
baliukais (large curls),

1 indelio grietinės
trupučio druskos, kmynų.
Viską gerai sumaišyti, supilti į

sūrmaišį ir paslėgti, padėjus šaltai.
Kai matysime, kad skystis išbėgo, ta-
da atsargiai išimkime iš sūrmaišio ir
dar padėjus ant grotelių, šaldytuve
parai palaikykime, kad apdžiūtų.

Žuvis drebučiuose

1 maišelis šaldytos tilapijos ar
kokios kitos žuvies filė, 

1/2 sv. šukučių (scallops)
daržovių: morkų, saliero kotų,

petražolių, 
1 galvutė svogūno,
truputis kvepiančių ir karčių

maltų pipirų, 2 lauro lapeliai, 1/2
šaukštelio cukraus, citrinų sulčių ar
rūgščios druskos, druskos, 1 maišelis
želatinos.

Supjaustytas daržoves sudėkime
į puodą ir užpilkime vandeniu taip,
kad tik apsemtų. Sudėkime pipirus,
lauro lapelius ir druską. Pavirinkime,
kol daržovės suminkštės. Tada ant
viršaus sudėkime žuvį ir šukutes
(scallops) ir patroškinkime apie 10
minučių, kol žuvis, su šakute pabak-
snojus, bus minkšta. Pagardinkime
citrinos sultimis ir trupučiu cukraus.

Atskirai ištirpinkime puodelyje
želatiną su trupučiu šalto vandens, ta-
da užpilkime šaukštu verdančio skys-
čio ir pamaišę supilkime į verdančią
žuvį. Užvirinkime. Išimkime lauro
lapelius, nes jie suteikia kartumo.

Viską supilkime į žuviai skirtą
indą, padėkime į šaldytuvą, kad sus-
tingtų.

Pastaba: verdant žuvį, šaltieną,
visada reikia įpilti truputį citrinos
sulčių – sultinys bus skaidrus. Pet-
ražoles, prieš pjaustant, perpilti šiltu
vandeniu, tai atgaivina jų aromatą.

Viščiukas su ryžiais

6 gabaliukai viščiuko šlaunelių,
1/2 geltonos ar kitokios paprikos,

pusė galvutės svogūno,
,,Lemon pepper” prieskonių, rudo

cukraus, šviežio ar džiovinto rozmari-
no, druskos.

Viščiuko šlauneles apibarstome
,,lemon pepper” prieskoniais, rudu
cukrumi, rozmarinu ir aptepame aly-
vų aliejumi. Indą uždengiame ir
padedame parai į šaldytuvą.

Smulkiai supjaustome papriką ir
puselę svogūno, viską truputį pakepi-
name keptuvėje su trupučiu sviesto
ar aliejumi.

Į skardą supilame ryžius, prik-

lausomai nuo skardos dydžio taip,
kad padengtų skardos dugną. Užpila-
me pakepintais svogūnais su paprika,
sumaišome ir išlyginame. Užpilame
vandens tiek, kad apsemtų ryžius.
Viščiuko šlauneles apibarstome drus-
ka. Uždedame groteles ant ryžių, o
ant grotelių išdėliojame viščiuką.
Kepame 350 laipsnių temperatūros
orkaitėje. Reikia vis pažiūrėti, ar ry-
žiai turi vandens, o kai patikrinę
ryžius pamatysime, kad jie minkšto-
ki, tad leiskime vandeniui išgaruoti.
Kai jau viščiukas gražiai apkepa, tai
ir ryžiai būna minkšti.

Taip pat galima kepti Cornwall
viščiuką (cornish hen), tik jį perpjau-
name per krūtinę ir ištiesiname visą
pusę. 

Padažas: 1 skardinė spanguolių,
1 puodelis pomidorų padažo

(ketchup)
1 citrinos išspaustos sultys ar sul-

čių, 1 valg. šaukštas kayenne pipirų.
Viską gerai išmaišyti, dar galima

(pagal skonį) įlašinti truputį ,,Tobas-
co” padažo dėl stiprumo.  Jis turi būti
saldžiarūgštis, aštrus. Tinka prie viš-
tienos, šašlykų.

Nereikia bijoti aštrių pipirų, jie
turi teigiamą poveikį cholesteroliui,
kraujo spaudimui ir visi pipirai turi
vitamino B.

Riešutinis pyragas

Tešlai: 2 lazdelės sviesto, apie du
puodukus miltų, 1/2 puoduko cuk-
raus ir truputis druskos, 2 lakštai
vaflių.

Viršui: 2 valg. šaukštai miltų, 3
kiaušiniai, 1/2 šaukštelio kepimo mil-
telių (baking powder), 1 citrinos sul-
tys, apie puodelį ar daugiau riešutų
(graikiškų ir lazdyno), 1 puodelis
cukraus.

Sviestą supjaustę gabaliukais iš-
tirpdome mikrobangų krosnelėje. Su-
maišome su cukrumi, o miltų pilame
tiek, kad klijuotųsi tešla, bet neby-
rėtų, įberiame druskos.

Vaflius pasiruošiame pagal turi-
mą skardos formą, kad ji pasidengtų.
Ant jos dedame paruoštą tešlą, ap-
spaudžiame aukštesnius kraštus ir
visą tešlą gražiai išlyginame skardoje.
Dedame į įkaitintą 375 laipsnių
orkaitę ir pakepiname tol, kol jau bus
šviesiai gelsvos spalvos.

Kiaušinius, miltus, kepimo mil-
telius, citrinos sultis ir cukrų gerai iš-
plakame elektriniu plakikliu. Riešu-
tus supilame į plastikinį maišelį ir ko-
čėlu juos sutriname. Nereikia labai
susmulkinti. Riešutus sumaišome su
išplakta mase ir viską užpilame ant
apkepusios tešlos. Dedame į orkaitę.
Kepti apie 1/2 valandos ar daugiau,
kol viršus gražiai pagels. Skanaus!

Parengė Nijolė Nausėdienė

A † A
JUOZUI AMBROZAIČIUI

Lietuvoje netikėtai mirus, Lietuvių opera savo mecena-
tui dr. KAZIUI AMBROZAIČIUI ir jo šeimai reiškia gilią
užuojautą.

Lietuvių opera

Mielai kolegei
A † A

dantų gyd. PRAURIMAI MŪRINIENEI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jos sū-
nums TEISUČIUI ir ŠARŪNUI su šeimomis, sese-
rims dr. LAIMUTEI ŠMULKŠTIENEI, JŪRATEI
DOBROVOLSKIENEI bei jų šeimoms ir liūdime su
visais artimaisiais, netekę sąjungoje nuoširdžios narės
rėmėjos.

Lietuvių Dantų gydytojų sąjunga

Apie aliejų
Gamindami maistą naudojame

ne tik gyvulinės ir pieninės kilmės
riebalus, bet ir aliejų, kuris gamina-
mas naudojant augalines žaliavas.
Prekybos centruose galima rasti įvai-
riausių rūšių aliejų: alyvuogių, saulė-
grąžų, kukurūzų, rapsų, sėmenų, so-
jų, palmių, sezamų, medvilnės, ka-
rotino ir kitų, pagamintų įvairiose
pasaulio šalyse.

Aliejaus sudėtyje yra žmogaus
organizmui būtinų polinesočiųjų rie-
balų rūgščių – linolio, linoleno ir mo-
nonesočiųjų riebalų rūgščių, kurios
stabdo aterosklerozės vystymąsi, tei-
giamai veikia širdies kraujagyslių
veiklą, reguliuoja medžiagų apykaitą,
pasižymi antioksidacinėmis savy-
bėmis, jame randama tik riebaluose
tirpstančių vitaminų A, D, E, K.
Aliejuose yra ir sočiųjų riebalų
rūgščių, kurios vyrauja gyvulinės
kilmės riebaluose.

Vertingiausi aliejai, turintys dau-
giau nesočiųjų riebalų rūgščių: aly-
vuogių, saulėgrąžų, sojų, sėmenų,
kukurūzų, rapsų.

Perkant aliejų, reikia pažiūrėti,
koks yra tinkamumo vartoti termi-
nas, laikymo sąlygos, riebalų rūgščių
sudėtis, vartojimo būdas (siūloma
kepimui, virimui, salotoms).

Jeigu aliejus skirtas kepimui, jį
reikia naudoti kepimui, tik nereikėtų
jo kaitinti kelis kartus, nes tokiame
aliejuje susidaro kenksmingos me-
džiagos, sukeliančios vėžinius susir-
gimus. Gruzdinimui skirtą aliejų ga-
lima naudoti keletą kartų.  

Apie alyvuogių aliejų 

Alyvuogių aliejus gaminamas iš
alyvmedžių vaisių. Alyvmedžiai auga
daugiau negu tūkstantį metų. Vienas
medis išaugina 50–70 kg uogų. 1
litrui alyvų aliejaus išspausti reikia
apie 5 kg uogų. Alyvuogės renkamos
du kartus per metus: rugsėjo – spalio
ir gruodžio – sausio mėnesiais. Jos
nuo medžių nupurtomos bambukų
lazdomis ant po medžių patiestų
audeklų, tada surenkamos rankomis,
malamos ir spaudžiamos.

Daugiausia alyvuogių aliejaus

(apie 60 proc.) gaminama Ispanijoje
ir Italijoje.

Vienas iš alyvuogių vertinimo sa-
vybių yra rūgštingumas. Tai aliejinės
(riebalų) rūgšties kiekis (gramais)
100 gramų alyvuogių aliejaus. Kuo
rūgštingumas mažesnis, tuo aliejaus
kokybė geresnė – toks aliejus būna
pagamintas iš sveikų aukštos koky-
bės alyvuogių.

Alyvuogės spaudžiamos kelis
kartus, dėl to priklauso alyvuogių
aliejaus kokybė ir yra skirstomas į
keletą pagrindinių rūšių.

Aukščiausios kokybės pirmojo
spaudimo alyvuogių aliejus (Extra
virgin olive oil) – jo rūgštingumas
mažesnis negu 1 proc., alyvuogės su-
renkamos ir dažniausiai spaudžiamos
tą pačią dieną („virgin”– tyras). Šios
rūšies aliejus yra ryškios žalios
spalvos, kvepia tos rūšies alyvuo-
gėmis, iš kurių yra pagamintas. Tai
pats vertingiausias aliejus. Šis aliejus
naudojamas padažams, užpilams,
marinatams ruošti, juo gardinami
paruošti patiekalai.

Pirmojo spaudimo alyvuogių alie-
jus (Virgin olive oil) – jo  rūgštingu-
mas apie 1,5 proc., puikaus skonio ir
aromato, naudojamas taip pat kaip ir
aukščiausios kokybės pirmojo spaudi-
mo alyvuogių aliejus.

Tyras alyvuogių aliejus (Pure
olive oil) gaunamas maišant pirmojo
spaudimo aliejų su rafinuotu, jo rūgš-
tingumas per 3 proc., yra šviesesnės
spalvos, neturi ryškaus būdingo aro-
mato. Šį aliejų galima naudoti kepi-
mui. Alyvuogių aliejaus kokybė prik-
lauso ir nuo alyvuogių rūšies, šalies
ar vietovės, kurioje jos auginamos,
aplinkos veiksnių, apdirbimo būdų.

Alyvuogių aliejų patariama lai-
kyti stikliniame inde, tamsioje vėsio-
je vietoje. Nereikia aliejaus laikyti
šaldytuve – gali sutirštėti ir susidary-
ti nuosėdų.

Alyvuogių aliejus yra labai ka-
loringas – 1 šaukšte yra apie 120
kalorijų. Nors alyvuogių aliejuje yra
būtinų žmogaus organizmui  riebalų
rūgščių, jį reikėtų vartoti saikingai –
apie 80 g per dieną.

Bernardinai.lt
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Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

�Maria Pranskevičius mirė 2008
m. balandžio 2 d. Apie laidotuves bus
pranešta vėliau.

�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.

�JAV LB Brighton Park apylin-
kės narių metinis susirinkimas įvyks
balandžio 13 d. 11 val. r. Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapijos Mozerio salėje, 4420 S.
Fairfield Ave, Chicago. Kviečiami
dalyvauti visi. Dienotvarkėje: prane-
šimas apie 2007 m. valdybos veiklą,
ateities planai, rinkimai į valdybą.
Nariai prašomi susimokėti LB solida-
rumo įnašą. Po susirinkimo paben-
dravimas prie kavutės.

�Sielovados konferencijos išva-
karėse, balandžio 25 d., penktadienį,
7 val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre (5600 S. Claremont Ave., Chi-
cago) bus atidaroma fotomenininko
Jono Kuprio fotografijų paroda apie
JAV lietuvių katalikų veiklą. Bus ga-
lima įsigyti Šiluvos jubiliejui skirtų
kolekcinių vokų su Šiluvos Madonos
atvaizdo JAV pašto ženklais. Konfe-
rencija ,,Lietuvių katalikų sielovada
JAV” vyks balandžio 26 d., šešta-
dienį, seserų kazimieriečių Motiniš-
kuose namuose (2601 W. Marquette
Rd., Chicago). 8 val. r. – šv. Mišios vie-
nuolyno koplyčioje (arkivysk. S. Tam-
kevičius, prel. E. Putrimas ir visi ku-
nigai bei konferencijos dalyviai); 8:30
val. r. – konferencijos registracija; 9
val. r. – 4 val. p.p. – konferencijos prog-
rama. Daugiau informacijos tel.: 416-
233-7819, fax: 416-233-5765, el. paštu:

putrimas@sielovada.org  
admin@sielovada.org

�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. 

��Aldona Šontienė, Švietimo ko-
miteto pirmininkė Dievo Apvaizdos
lietuvių parapijoje Detroit, jau eilę
metų sąžiningai dirba švietimo srity-
je. Artėjant parapijos jubiliejinei
šventei ji ruošia žmones Sutvirtinimo
sakramento suteikimui, kuris vyks
balandžio 27 d. 10:30 val. šv. Mišių
metu. Dalyvaus arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, kardinolas Adam Mai-
da ir prelatas Edmundas Putrimas.

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

,,Norime jus pakviesti į mūsų labai didelį ir svarbų pasirodymą, kuris
vyks viename didžiausių Chicagoland klubų ,,The Ven-U” balandžio 4 d. nuo
9 val. v. Tai naujas naktinis klubas netoli Harah's Casino, 22 W. Cass St.,
Joliet, IL. Jame groja tik pačios populiariausios Chicago roko grupės, kaip
,,Dot, Dot, Dot”, ,,Hairbangers Ball”, ,,Wedding Banned” ir mes – ,,Tremble
& Shake”. Tai bus mūsų pirmas koncertas šiame bare ir mums tikrai
reikalinga jūsų parama. Ateikite, paklausykite, šokite ir būkite linksmi!”, –
rašo mums gerai pažįstami jaunieji muzikantai Paulius ir Tomas Strolios.

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 
tinklalapyje: http://www.sokiusvente.com

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamuose centruose Lie-
tuvoje vaikai atlieka pamokas, pavalgo, dalyvauja charakterio ugdymo
programose, mokosi siūti ir muzikuoti. Dosnių rėmėjų dėka centrai
aprūpinami buitinėmis ir užimtumo priemonėmis. 

Nuotraukoje: organizacijos remiamo centro ,,Vilties vėrinėliai”
Žemaičių Kalvarijoje vaikai mokosi groti gitara.

Ramunė Kubiliūtė
Org. ,,Vaiko vartai į mokslą"  valdybos narė

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas
(1-oje eilėje) ir Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos
katedros vedėja dr. Giedrė Kvieskienė (1-oje eilėje, dešinėje) kovo 29 d.
lankėsi Maironio lituanistinėje mokykloje, Lemont. Svečius į mokyklą at-
vežė JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė (2-oje
eilėje antra iš dešinės). Svečiai susitiko su mokyklos direktore Audrone
Elvikiene (1-oje eilėje, kairėje) ir vyresniųjų klasių mokytojais.  

Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla 
didelius ir mažus 2008 m. balandžio 19 d., šeštadienį, 

kviečia į Meno dieną

Pamokų metu:
9 val. r. –10 val. r. – meno dirbinio gamyba su Rolandu Marčiumi
10:30 val. r.– 11:30 val. r. – ,,Piešiu piešiu pasaką”. GIRO (dailininkų
Gintaro Jociaus ir Rolando Kiaulevičiaus grupė)
Vaidinimas – pamoka  vaikams  ir ,,Dadu” ledai 
12 val. p. p.–1 val. p. p. – ,,Muzikinis pokalbis”
Kęstutis Vaiginis – saksofonas, Dominykas Vyšniauskas – trimitas, mu-
zikuojantys mokiniai su savo, visi kiti vaikai – su buityje pagamintais
muzikiniais instrumentais

Vakare:
7 val. v. – 7:45 val.v. – vaišės; 7:45 val. v. – 8 val. v. – šešėlinė tapyba;
8 val. v. – 9 val. v. – ,,Tapytas džiazas”; 9 val. v .– 11 val. v. – diskoteka
Bilietai: suaugusiems – 20 dol., vaikams nemokamai.
Grace Episcopal bažnytiniame komplekse
573 Roanoke Ave, Riverhead NY 11901

Informacija: info@akazickasls.org arba skambinti 631-204-1329
apie GIRO http://www. ginart.com ir http://rolandasart.com

Lietuvių operos valdyba praneša, kad bilietus į G. Verdi operos ,,La
Traviata” spektaklį, kuris vyks balandžio 27 d. 3 val. p.p. Morton gimnazijos
auditorijoje (2423 S. Austin Blvd.), galima užsisakyti ir paštu. Bilietų kaina –
50; 40 ir 30 dol. Čekį rašyti: Lithuanian Opera Co., Inc ir siųsti adresu:
Atlantic Express Co. C/O Opera, 2719 West 71 st. Street, Chicago, IL 60629. 

Tel. pasiteiravimui: 773-434-7919.


