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•Lietuvių telkiniuose.
Kunigo I. Gedvilos jubi-
liejai Sunny Hills (p. 2)
•Apie Lietuvos vardo
garsinimą (p. 3)
•Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijos 100-metis
(III) (p. 4, 8)
•Investavimas (p. 4, 8)
•Komentaras. Apie fak-
tus, radijo laidas ir D.
Udrį (p. 5, 9)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Juozapėlis (6) (p. 9)
•A. Rubežius — Alfredas
,,La Traviatoje” (p. 10)

Lietuva apskûsta Europos Komisijai

Gruzijai palinkèta tikèti savo naryste NATO ir ES

Vilniuje iškils Ermitažo–
Guggenheim muziejus

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Ermitažo-Guggenheim muziejaus
Vilniuje architektūrinio konkurso
nugalėtoja tapo irakiečių kilmės ar-
chitektė iš Londono Zaha Hadid. Mu-
ziejaus pastato projektus šiam kon-
kursui buvo pateikę 3 pasaulinio gar-
so architektai. Z. Hadid suprojektuo-
tame 13-14 tūkst. kv. m ploto muzie-

jaus pastate šalia sostinės Baltojo til-
to numatytos 2 pagrindinės kolekci-
jos galerijos, Ermitažo muziejaus ir
specialiųjų parodų galerijos, litvakų
meno ir informacinis centrai, žinias-
klaidos centras bei 2 kino salės.

Šį projektą Z. Hadid vadovauja-
ma architektų komanda rengė 10 mė-
nesių.

Žvėryno bendruomenę kreiptis į EK paskatino neteisėtos statybos.

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Kai kurie parlamentarai norėtų, jog
valstybės himnas per Lietuvos radiją
būtų grojamas dukart per dieną – ry-
te ir vakare. Tokias pataisas 7 Seimo
nariai įregistravo parlamento posė-
džių sekretoriate.

Šiuo metu Valstybės himno įsta-
tymas numato, jog Vinco Kudirkos
,,Tautiška giesmė” grojama prade-
dant ir baigiant pirmąją programą.
Tačiau iš tiesų valstybės himnas
skamba vieną kartą per parą – 24 val.
Lietuvos laiku, nes Lietuvos radijo
pirmoji programa trunka visą parą.

Kaip parlamentarai rašo aiškina-
majame rašte, patikslinti teisės aktą
susiruošta dėl to, kad esą tokį pagei-
davimą išsako piliečiai viešose disku-
sijose ir Seimo nariams siunčiamuose
laiškuose. ,,Pas mane atėjo Kauno in-
teligentai ir sako, kad jeigu jau so-
vietmečiu buvo Tarybų Lietuvos him-
nas grojamas ryte ir vakare, tai būtų
gerai, jog ir dabar žmonės, einantys į
darbą, ryte paklausytų. Gal ir jauni-
mui naudinga būtų, nes dabar jie ne-
žino net žodžių, o kartojimas padeda
įsiminti žodžius”, – sakė vienas su-
manymo autorių konservatorius Ari-
mantas Dumčius.

Pagal įstatymą, Lietuvos valsty-
bės himnas privalo būti giedamas ar-
ba grojamas pradedant ir baigiant
Seimo sesijas, iškilmingus parlamen-
to posėdžius, pradedant arba baigiant
iškilmingus susirinkimus, skirtus
valstybės švenčių ir atmintinoms
dienoms, taip pat sutinkant ir paly-
dint Lietuvoje oficialiai apsilankan-
čius užsienio valstybių vadovus.

Vilnius, balandžio 8 d. (ELTA) –
Atsisveikindamas su kadenciją bai-
giančiu Gruzijos ambasadoriumi Da-
vid Aptsiauri prezidentas Valdas
Adamkus palinkėjo Gruzijai žengti
pertvarkų keliu ir tikėti savo naryste
NATO ir Europos Sąjungoje (ES).

,,Mes būsime kartu su Jumis ir
tikiuosi, kad Bukarešte priimti

sprendimai atvers Jums kelią į euro-
atlantinių valstybių šeimą”, – teigė V.
Adamkus. Prezidentas pažymėjo, kad
Gruzija ateityje turės išlaikyti svar-
bius demokratinius ir politinius egza-
minus, o artėjantys laisvai ir demo-
kratiškai surengti parlamento rinki-
mai šių metų gegužę bus dar vienas
demokratijos įrodymas.

Valstybès himno
siùloma klausytis
dažniau

Aukščiausiu šios Kaukazo vals-
tybės apdovanojimu – Šv. Jurgio or-
dinu – už ypatingus nuopelnus de-
mokratijai ir laisvei pernai pagerbtas
prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad
Lietuvai ypač svarbios yra pastarai-
siais metais Gruzijoje įvykdytos de-
mokratinės, Nukelta į 6 psl.

Konkursą laimėjo architektės Z. Hadid projektas. Eltos nuotr.

Vilnius, balandžio 9 d. (ELTA) –
Žvėryno bendruomenė apskundė Lie-
tuvą dėl blogai išverstos Orhuso kon-
vencijos ir statybas reglamentuojan-
čių įstatymų neatitikimo Europos
Sąjungos (ES) teisei. Skunde Euro-
pos Komisijai (EK) teigiama, kad Lie-
tuva nesilaiko ES teisės aktų ir Or-
huso konvencijos.

Anot Žvėryno bendruomenės,
lietuviškame Orhuso konvencijos va-
riante daug netiksliai išverstų žo-
džių, kurie iškraipo konvencijos pag-
rindines nuostatas.

Orhuso konvencija numato, kad
svarstant aplinkos apsaugos klausi-
mus, statybų leidimus visuomenė tu-
ri teisę gauti informaciją ir dalyvauti
diskusijose. Lietuvai, kaip ES narei,
konvencija privaloma nuo 2006 m.

,,Dokumento tekstas Lietuvai
yra verstas iš rusų kalbos. Jame gau-
su neatitikimų”, – sakė Žvėryno ben-
druomenės atstovas Paulius Marke-
vičius. Anot visuomeninės organiza-
cijos, pagrindiniai neatitikimai su ES
teise yra šalies Teritorijų planavimo
ir Statybos įstatymuose. Didžiausios
spragos – statybos leidimų išdavimo
tvarkoje, projektavimo sąlygose, teri-

torijų planavime, kultūrinių vietų ap-
saugos tvarkoje. Pataisos galėtų leisti
plačiau dalyvauti priimant svarstyti-
nus sprendimus dėl miesto statybų.

Dar vienas trūkumas – visuome-
nės informavimo teisės perleidimas
suinteresuotam asmeniui. ,,Leisti
statybų vadovui spręsti, kiek infor-
muoti visuomenę, yra tas pats, kaip
nuteistajam leisti pačiam iš savęs iš-
ieškoti skolą”, – įsitikinęs P. Marke-
vičius. Pasak jo, bendruomenę kreip-
tis su skundu paskatino neteisėtos
statybos Žvėryne.

Orhuso konvencija tokią situaci-
ją draudžia. ,,Už konvencijos vertimą
tikriausiai buvo atsakinga Vyriausy-
bė”, – sakė EK atstovybės Lietuvoje
Spaudos ir informacijos skyriaus va-
dovas Jurgis Vilčinskas. Pasak jo,
kiekvienas ES pilietis turi teisę skųs-
ti Bendrijos teisės neatitinkančius
įstatymus, bet šia galimybe naudoja-
masi itin retai.

Skundą EK pasirašė ir Lietuvos
žmogaus teisių asociacijos bei Kons-
titucinių teisių gynimo agentūros at-
stovai.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
SUNNY HILLS, FL

Kun. I. Gedvilos jubiliejai
ANELÈ PEÇKAITIENÈ

2008 m. vasario 24 d. „Antrosios
jaunystės” choras (vad. G. Beleckie-
nė) drauge su LB apylinkės valdyba
surengė kun. Izidoriaus Gedvilos ju-
biliejų-paminėjimą. Nutarta šią šven-
tę švęsti su visais norinčiais kunigą
pagerbti parapijiečiais.

Į Šv. Teresės parapijos salę gau-
siai susirinko žmonių, nes visi seniai
pažinojo mielą kunigą I. Gedvilą.
Stalai nukrauti valgiais ir gėrimais,
kuriuos sunešė atsilankiusieji. Prie
durų – stalas su kun. Gedvilos didele

nuotrauka, gėlėmis, du albumai ir 6
puslapių leidinėlis, skirtas kunigo
jubiliejui su trumpu jo gyvenimo
aprašymu ir svarbesnėmis nuo-
traukomis. Jubiliatas buvo atvežtas
seselių vienuolių su vežama kėde.
Choras jam sugiedojo „Ad multos
annos”, lietuviškai ir lenkiškai „Il-
giausių metų” ir anglišką gimimo
dienos dainą. Įžanginį žodį tarė G.
Beleckienė, LB apylinkės vardu jubi-
liatą pasveikino Algis Nakas. Jautrų
žodį apie kun. Gedvilą tarė choristė
O. Adomaitienė.

Dviguba šventė

O. Adomaitienė sakė: „Mūsų ger-
biamas ir mylimas kun. Izidorius
kunigystės 60-metį atšventė vos prieš
dvi dienas, o 85-tą amžiaus sukaktį
sausio 2 d. Tai šiandien švęsime dvi-
gubai!

Prisiminimų daug ir jų visų ne-
suminėsim. Iš pat pradžių kun. Izido-
rius mus nustebino naujove, kai pa-
mokslo neskaitė prie garsintuvo ‘iš
aukštybių’, bet nužengęs laipteliais
žemyn vaikščiojo bažnyčios taku, tar-
tum kalbėdamas ne mums, o su mu-
mis – tam pačiam lygy. Jo skambus
balsas gegužinėse pamaldose, pa-
moksluose – neilguose, bet prasmin-
guose – džiugino mūsų širdis daugelį
metų.

Tada buvome visi jaunesni ir ...
sveikesni. Daugelį mūsų netikėtai už-
klupusios ligos išsėmė ir pakeitė net

mūsų būdus. Neaplenkė ir mūsų
mielo kunigo: laukdavom jo ir vis ne-
rimaudavome, kai sunku jam darėsi
prie altoriaus tuos kelis laiptelius
įveikti. Tačiau jis nepasidavė: malo-
nus, šiltas ir pareigingas, net ligų
išsunktas, kaip nors įstengė bažny-
tėlėje atsilankyti. O kaip buvo parapi-
jiečių ’apgultas’ prie išpažinčių ir
matėsi, koks išvargęs tada iš šven-
tovės jis išeidavo.

Dar ir dabar Lietuvos Nepriklau-
somybės 90-mečio šventėje Jis mums
prasmingas maldas atskaitė – pakėlė
mūsų širdis į Dievą! Į Tėvynę!”

Kunigas – artojas

,,Mano gimtinėj, Žiogaičiuose, —
tęsė toliau O. Adomaitienė, — vaikų
kambary (augome penkiese) kabėjo
įspūdingas paveikslas. Mama mums
aiškino, kad tai Šv. Izidorius Artojas.
Mano senelio vardas taip pat buvo
Izidorius. Paveiksle artojas suklupęs
maldai, o angelas, baltas ir dideliais
baltais sparnais plūgą valdo – už jį
aria! Turbūt Jūsų vardas turėjo
įtakos Jūsų būdui: darbštumas, noras
artimui padėti. Daugelis mūsų tai
pajutome, kai, įsitaisęs įvairias ūkio
mašinas, išvalėte brūzgynus, labai
pagražinote aplinką. Ir ne tik čia, bet
ir Kanados lietuviams pagelbėjot.

Ir man teko patirti Jūsų gerumą
po uragano (Opal). Kieme pastebėjau
vėtrų sukreivintas pušeles. Su Joniu
buvom prisisodinę jų kur reikia ir kur
ne! Vieną rytą, pasipusčiusi pjūklą
išėjau tų kreivokių nupjauti. Žiūriu,
gi mūsų kunigas Izidorius ateina per
kiemą pažiūrėti, ką čia ta vargšė
moterėlė sugalvojo. Tuoj pasisiūlė
padėti. Pasirodo, ir darbo aprangą
automobily turįs, ir, pagal jį, geresnį
pjūklą negu mano mažiukas. Jūs
pjovėte, o man teko šakas nuvilkti.
Greitis man neįprastas: suplūkau,
suvargau, tokiu baisiu greičiu besi-
darbuodama, bet pasiskųsti nenorė-
jau – sarmata! Per porą valandų buvo
paguldyta penkiolika pušų.

Nežinau, kaip šį žodį ir užbaigti,
nes žinau, kad visų jūsų nuopelnų
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nesugebėsiu išvardinti. Nepaisant, ar
lengva gyventi, ar ir sunkesnių dienų
būtų, vis tiek linkime Jums amžių
pratęsti (pagal mūsų kleboną) iki
šimto metų!”

,,Būk kunigu” — paliepė
Kelmės klebonas

Nelengvas ir gana sudėtingas
kun. I. Gedvilos gyvenimo kelias.
Dievo apdovanotas jautria širdimi ir
gausiais gabumais, bet ir vargais nuo
vaikystės dienų. Kokia taurė likimo
skirta, tokią kiekvienas turim išgerti,
nesvarbu, ar ji karti, ar saldi. Deja,
saldžių retai kam pasitaiko. Kun.
Izidoriaus taurė jau nuo pat vaikys-
tės buvo apkartinta tėvelio netekti-
mi, kuris grįžo ligonis iš caro armijos
ir šį pasaulį paliko nespėjęs užaugin-
ti sūnaus. Mama, likusi viena, nepa-
prastai daug vargo dirbdama viso-
kius darbus.

Kun. Gedvila gimė 1923 metų
sausio 2 d. Kelmėje, kur išgyveno
aštuonerius metus. Po to mama su
sūneliu persikėlė į Šiaulius, čia ma-
žasis Izidoriukas baigė 3 klases.
Matydamas, kad brolio žmonai sun-
ku auginti sūnų, Petras Gedvila,
dirbdamas Utenos apskrityje giri-
ninku, pasisiūlė jai padėti. Taip Izi-
dorius likusias klases užbaigia Ute-
noje, gyvendamas pas dėdę. Mokyk-
loje berniukas mokėsi labai gerai ir
dažnai padėdavo silpnesniesiems.

Iš vaikystės jis prisimena seną
Kelmės kleboną Vytuvį, kuris, dažnai
matydamas mažąjį berniuką bažny-
čioje nuoširdžiai besimeldžiantį, pirš-
tu rodydamas jam paliepė: „Būk
kunigu”. Tokia buvo pirmoji apmąs-
tymų apie kunigystę pradžia. Vėliau
buvo gimnazija Plungėje ir Kelmėje.
Čia atsiskleidė kun. Izidoriaus moky-
tojo talentas. Jis buvo korepetitoriu-
mi ir labai pageidaujamu, nes padė-
davo savo mokiniams gerus pagrin-
dus, kurių pagalba vėliau jie galėdavo
sėkmingai tęsti mokslus patys. Jis
mokė algebros, trigonometrijos, loty-
nų, prancūzų kalbos, kurią mokėjo
taip gerai, kad 1940 m. iškovojo vietą
į Vilnių, į olimpiadą. To dėka galėjo
pats save išlaikyti: užsimokėti už
maistą ir butą.

Nors gimnazija buvo baigta 1940
m., bet oficialiai egzaminai išlaikyti
Kauno kunigų seminarijoje tik 1942
metais. Kun. I. Gedvilai kliuvo moky-
tis sunkiu metu. Vokiečiams trau-
kiantis, klierikai taip pat turėjo bėg-
ti. Pirmiausia į Telšius, o po to į
Eichštetą Vokietijoje. Iš 250 naująją
studijų vietą pasiekė tik 80. Pasi-
mokęs metus Vokietijoje, kun. I. Ged-
vila kaip pažangus studentas buvo
atrinktas studijoms Romoje, į kurią
jis nuvyko 1945 m., o 1948 m. vasario
21 d. Laterano bazilikoje buvo įšven-
tintas į kunigus. Kadangi geriausiai
iš kurso draugų kalbėjo itališkai, tai
buvo paskirtas seserų kapelionu ir
dirbo mokykloje.

Studijos Kazimiero kolegijoje ir
ryšiai su ja neišblėso visą gyvenimą.
Kaip ir JAV gyvenęs kun. Briška ka-
daise, paaukojęs 33,000 dol. nupirko
lietuviams namus Romoje, taip ir
kun. I. Gedvila, sekdamas jo pavyz-
džiu, remia kolegiją pinigais ir, kaip
jis pats sako, daiktais. Jis yra nu-
pirkęs kolegijai du „Volkswagen”
autobusiukus.

1950 m. kun. Izidorius išvyko į
JAV pas savo dėdę kun. Petrą Ged-
vilą į Billings, Montana, kur iš pra-
džių vikaravo, nes nemokėjo kalbos.
Neilgai trukus, 1951 m., jis jau pa-
skiriamas į Glentana, 12 mylių nuo
Kanados sienos, kur jam priklauso
trys bažnyčios, išsidėsčiusios viena

Kun. Gedvila 60-ties metų kunigystės jubiliejaus šventimo metu su jį
globojančia sese Ana.

nuo kitos 7 ir 20 mylių atstumu. Čia
jis išbuvo 6 metus. Vėliau buvo per-
keltas į Terry (11 metų), Pompeys
Pillar, Stocett, Big Timber parapijas,
kur turėjo aptarnauti po kelias baž-
nyčias ir tokiu būdu per 33 metus
labai gerai pažino visą didžiąją Mon-
taną. Po to lietuvių pakviestas nu-
vyko į Providence, RI, kur išbuvo
apie 5 metus. Iš Providence keliai
atvedė į Floridą. Išėjęs į poilsį, apsi-
gyveno Sunny Hills.

Kun. Izidorius turi įgimtų me-
chaniko gabumų. Negana to, kad jis
laikrodžių meistras, bet dar ir me-
chanikas. Jis susitaisė savo pirmąjį
automobilį, neturėdamas jokio teori-
nio pasiruošimo. Labai mėgo skrai-
dyti lėktuvu, kurį nuomodavosi iš
kaimyno. Atvykusį į Sunny Hills jį
dažnas matydavo „skraidantį” moto-
ciklu. Gyvendamas čia, jis nenu-
traukė pastoracinio darbo. Aukojo šv.
Mišias, lankė ligonius, klausė išpa-
žinčių, mirusiuosius palydėdavo į
amžino poilsio vietą. Kun. I. Gedvila
nesibodėjo ir sunkių fizinių darbų.
Padėdavo visiems, kuriems reikėdavo
jo pagalbos.

Dabar kun. Izidorius jau nebe-
turi pirmykštės sveikatos. Šiuo metu
jis yra Sunny Hills, FL, seselių Ves-
tiarki Sisters of Jesus vienuolyne
gražiai prižiūrimas ir globojamas.
Seselių padedamas atnašauja šv.
Mišias vienuolyno koplyčioje.
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Kai pastorius
įsipainioja į politiką

ALEKSAS VITKUS

Neseniai prasidėjęs triukšmas dėl buvusio sen. Barack Obama pas-
torius Jeremiah Wright pasakytos ugningos kalbos apie tariamas
ar tikras juodųjų amerikiečių patirtas skriaudas ir neteisybes

nenutyla. Savo pamoksle, sakytame pietinės Čikagos baptistų Trinity
United bažnyčioje, pastorius ne tik įžeidė, bet ir keikė Ameriką, kritikavo
jos valdžią, politiką ir visų baltųjų dominuojamą visuomenę. Sujudo pla-
čioji Amerikos žiniasklaida ir pavieniai žmonės, baltieji ir juodaodžiai, te-
levizijos programose matydami dažnai rodomas ištraukas iš įniršusio
Wright pamokslo, kuriame jis Ameriką pavadino „U.S. of KKK-A”, taip
duodamas suprasti, kad net ir AIDS epidemija buvo baltųjų sukurta,
siekiant naikinti juodąją rasę.

Pajutęs, kad toks Ameriką ir amerikiečius įžeidžiantis vos ne neža-
botai ir nesuvaldomai mostaguojančio kun. Wright pamokslas parapijie-
čiams pasklido po visą kraštą ir net užsienį, demokratų partijos kandi-
datas į prezidentus Barack Obama, suprasdamas, kad tai jam gali kai-
nuoti daug balsų, nutarė kaip nors tą padėtį gelbėti.

Vos ne visą naktį pats rašęs savo pasiaiškinimą dėl tokios netikėtai
įžūlios Wright kalbos, Obama kitą dieną Philadelphia mieste pasakė jau
daug ramesnę kalbą, kurioje jis ne tik bandė pateisinti savo ilgamečio
mentoriaus ir dvasinio vadovo žodžius, bet ir pasinaudojo proga išdėstyti
savo filosofiją dėl šiuose rinkimuose taip dažnai iš abiejų pusių priekaiš-
taujamo rasizmo.

Obama skundėsi ne vieną kartą girdėjęs, jog jo kandidatūra tapo reali
tik taip vadinamos „affirmative action”, kurią remia kraštutinės pakrai-
pos liberalai, dėka, tokiu būdu nors norėdami ne tik atsilyginti už baltųjų
praeities nusikaltimus prieš juodąją rasę, bet ir tuo pačiu surasti bendrą
abiejų rasių sugyvenimo siūlą.

Po to jis teisino Wright, kaip dvasininką ir žmogų, užaugusį ir sub-
rendusį dar tais laikais, kai juodieji piliečiai buvo prispausti ir neturėjo
jokių teisių į bet kokią ekonominę ar socialinę lygybę, kas, Obama nuo-
mone, galėtų pateisinti Wright pyktį Amerikai ir jos tvarkai. Būdamas
geras politikas, Obama aiškiai nepritarė rūstiems Wright žodžiams, bet ir
nedrįso savo parapijos kunigo pasmerkti.

„Ar man teko kada, sėdint toje parapijinėje bažnyčioje, girdėti pas-
torių Wright reiškiant mintis, kurias būtų galima pavadinti kontraversi-
nėmis ar net rasistinėmis?”, – klausė savęs Obama ir pats atsakė: „Taip.
Aš dažnai su juo nesutikdavau dėl jo politinių įsitikinimų, taip, kaip ir
kiekvienam iš jūsų kartais tenka nesutikti su jūsų pastoriais, kunigais ar
rabinais. Bet aš negaliu atsisakyti savo pastoriaus, kaip negaliu atsisakyti
ir savo juodaodžių bendruomenės, kaip negaliu atsisakyti ir savo bal-
taodės mylimos senelės, kuri padėjo man užaugti, kuri mane myli tiek,
kiek ir bet ką kitą šiame pasaulyje.”

„Aš myliu pastorių Wright, kuris yra juodaodis, – aiškino Obama, –
myliu ir savo senelę, kuri yra baltosios rasės. Argi jūs norėtumėte, kad aš
keikčiau savo mylimą senelę taip, kaip ir savo dvasios vadovą, taip, kaip
jis keikė Ameriką?” Obama paminėjo, kad ta pati jo mylima senelė, kuri
vaikystėje mokė jį vaikiškų dainelių, kartais irgi ištardavo tą šiandien
nepriimtiną baisų „N” žodį.

Kad Obama, daugiau nei dvidešimt metų buvęs aktyvus Wright ve-
damos parapijos narys, per tiek metų nesugebėjo ar nenorėjo aiškiai pa-
sisakyti prieš pastoriaus dažnai rodomą neapykantą baltiesiems, negalėjo
suprasti nei žinomas „Chicago Tribune” skiltininkas liberalas Eric Zorn.
Tai pareiškęs, Zorn net rimtai suabejojo, ar toks Obama elgesys nepa-
kenks jo troškimui patekti į Baltuosius rūmus. Korespondentų klausinė-
jami, panašiai pasisakė ir daugelis įvairiausių įsitikinimų abiejų rasių ame-
rikiečių. Vieni su neslepiamu pasitenkinimu, kiti – su aiškiu gailesčiu.

Nepaisant viso to, dauguma žiniasklaidos priėmė Obama kalbą net dau-
giau negu teigiamai, ją entuziastingai pavadinę „The Big Speech”. Kai ku-
rie karštesnieji Obama pasekėjai ją net pavadino įmantria, įtikinama ir sti-
lingai nepriekaištinga, puikia oratorija, aiškiai rodančia, kad juodasis kandi-
datas į prezidentus supranta rasizmo problemą ir yra pasiryžęs ją išspręs-
ti, suvienydamas abi ilgus šimtmečius bendro kelio nerandančias rases.

Bet ar mes tam tikrai pribrendę? Deja, tuo reikia suabejoti, nes, kaip
paskutinės apklausos rodo, į klausimą, ar Obama turėtų pasitraukti iš
pastoriaus Wright bažnyčios, iš abiejų rasių atėjo labai skirtingi atsaky-
mai, man priminę seną O. J. Simpson bylą, kurioje dauguma juodųjų
Simpson laikė nekaltu, o dauguma baltųjų buvo įsitikinę jo kalte.

Gal vertėtų prisiminti pastorių Martin Luther King Jr., kuris 1963 m.
savo garsioje „I Have a Dream” kalboje pasisakė svajojąs apie laikus, kai
žmogaus vertė bus apspręsta ne jo odos spalvos, bet jo charakterio bruožų.
Po tos kalbos metais vėliau sekė žmogaus teisių įstatymas, mokyklose ir
viešose vietose uždraudęs segregaciją. Netrukus po to sekė ir įstatymas,
davęs juodiesiems balsavimo teisę. Aiškiai matosi, kad Amerika nebėra
tokia rasistinė, kokia ji buvo dar ir tuoj po Antrojo pasaulinio karo.

Dirbkime ta pačia kryptimi ir toliau, bet prisiminkime lietuvišką prie-
žodį: „Skubėk pamažu.” Obama gal ir būtų neblogas prezidentas, tačiau
ar ne geriau palaukti, kol juodųjų gretose atsiras ne vienintelis tinkamas,
bet daugiau abiem rasėms priimtinų kandidatų, tuo įrodant, kad ir juodo-
ji rasė yra priaugusi tokiai atsakomybei?

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis!
Apsilankykite — www.draugas.org

APIE LIETUVOS VARDO
GARSINIMĄ

JURGIS JURGELIS

Buvęs VSD kontražvalgybos va-
dovas V. Damulis žiniasklaidai pa-
reiškė, kad būrelis diplomatų (gal
apie dešimt) buvo atėję pas VSD va-
dovą M. Laurinkų prisipažinti turėję
ryšių su KGB. Visa tai yra gerai, nes
to reikalauja įstatymas. Tokių prisi-
pažinimų Lietuvoje buvo per tūks-
tantį, šiandien gal jau ir per du. Bet
problema, anot V. Damulio, ta, kad M.
Laurinkus, susipažinęs su dokumen-
tais, neperdavė jų Liustracijos komi-

sijai, kuri turėjo užbaigti liustravimo
procedūrą. Taigi dėl M. Laurinkaus, o
ne dėl diplomatų kaltės procedūra
buvo neužbaigta (diplomatai liko nei
liustruoti, nei neliustruoti). Bet M.
Laurinkus pasakė, jog tai netiesa,
kad „išvedžiojimai apie neteisėtą
liustraciją yra propagandinis pra-
manas”.

M. Laurinkus padavė V. Damulį į
teismą. Šis į teismą neina. Pats M.
Laurinkus, dirbdamas ambasadoriu-
mi Ispanijoje, neturi laiko ir noro lak-
styti Vilniaus gatvėmis paskui V.
Damulio taksi.

Šis epizodas pats savaime nebūtų
labai reikšmingas. Du buvę VSD
pareigūnai, padedant teismui, viską
išsiaiškins. Bet ši žinia pasiekė Sei-
mą, ir kai kurie parlamentarai sune-
rimo. Jie sako, kad faktų neturi, bet
turi įtarimų. Jie oficialiai užprašė
Ypatingąjį archyvą pateikti jiems
medžiagą apie 73 diplomatus, kurių
praeitis jiems kelia įtarimų dėl ryšių
su KGB.

Štai šitas pareiškimas iš tiesų yra
reikšmingas. Kaip dabar priimta sa-
kyti, mūsų parlamentarai siunčia
žinią Lietuvai ir pasauliui, kad 73
įtariami mūsų šalies diplomatai
vaikšto po įvairias pasaulio sostines
ir nežinia, ką galvoja, nežinia, ką
daro. Galbūt jie vis dar palaiko ryšius
su nedraugiškų šalių specialiosiomis
tarnybomis. Būkime tikri, kad drau-
giškų šalių specialiosios tarnybos tos
žinios nepraleido pro ausis, užsifiksa-
vo ją savo duomenų bazėse ir, progai
esant, pasidomės, kokios personalijos
slepiasi už skaičiaus „73”.

Mūsų diplomatiniam korpusui

irgi nejauku. 73 įtariamieji neįvar-
dyti. Taigi įtarimai kaip Dievo rykštė
krinta ant visų. Žiniasklaida, rem-
damasi neoficialiais šaltiniais, bando
įvardyti, kas yra kas tame sąraše. Tie
neoficialūs šaltiniai paprastai būna
oficialūs, tik informaciją duoda neofi-
cialiai (nutekina).

Tačiau Seimo nariai savo tyrime
daro netikėtą vingį. Jie siaurina
paieškas daugmaž septynis kartus ir
prašo Ypatingojo archyvo pateikti
turimus duomenis apie dešimtį diplo-
matų. Negi 63 įtariamieji jau nebeį-
tariamieji? Kur dingo įtarimai? Kad
ir kaip ten būtų, kvėpuoti darosi
lengviau. Žiniasklaidai irgi lengviau,
nes pagal neoficialius šaltinius ji
turės atspėti septyniskart mažiau
pavardžių.

Saugumas parlamentarų įtari-
nėjimų nekomentuoja, bet jokios
medžiagos parlamentarams, regis,
neduoda. Nebe pirmas kartas, kai
saugumas neduoda Seimui medžiagų.
Saugumas sako, kad viską žino tie,
kuriems reikia žinoti. Tarsi parla-
mentarams žinoti nereikia. Anksčiau
saugumas (lyg juokais) buvo pasiūlęs
parlamentarams kreiptis pagalbos
šiuo klausimu į neveikiančią Lius-
tracijos komisiją.

Labai galimas daiktas, kad įtaria-
mųjų diplomatų sąrašas dar mažės.
Gali jame ir nieko nelikti. Anksčiau
kai kurie parlamentarai irgi turėjo
įtarimų, irgi ieškojo, bet nieko
įdomesnio nerado. Burbulas – „73”
gali sprogti. Bet savo burbulišką
darbą jis jau padarė – šiek tiek
„apipeckiojo” Lietuvos vardą, šiek
tiek patrikdė diplomatų darbą, šiek
tiek apjuodino kai kuriuos žmones. Ir
niekas už tai neatsakys, nes tai
padaryta iš patriotinių motyvų. Iš
noro demaskuoti buvusius KGB
agentus. Beje, artėjant Seimo rinki-
mams šis noras padidėja.

Ir dar vienas nelabai nusisekęs,
bet šiek tiek tipiškas, šiek tiek poli-
tiškas atvejis iš agentų demaskavimo
praktikos. Vienas politikas surinko
įdomią medžiagą apie buvusį KGB
agentą ir laukė rinkimų. Ar agentas
buvo prisipažinęs saugumui, nebuvo
žinoma. Bet šiuo atveju tai ir nesvar-
bu. Beje, politikas ir agentas buvo
senokai pažįstami (Lietuva nedidelė).
Politikas planavo, kad jam pažįstamo
agento demaskavimas „padės” patek-
ti į Seimą. Taigi prieš rinkimus poli-
tikas per žiniasklaidos priemones
paskelbė medžiagą apie agentą ir
tikėjosi didelio atgarsio, o po to ir sėk-
mės rinkimuose. Bet atgarsio nebu-
vo, nebuvo ir pergalės rinkimuose.
Politikas labai susikrimto.

Po to, kai politikas ir agentas
susitikdavo gatvėje, teatre ar šiaip
kur nors, nesisveikindavo, tarsi visai
nepažinotų vienas kito. Ko gero, jie
nesisveikins, kol numirs.

Bernardinai.lt

Burbulas ,,73" savo
darbą jau padarė –
šiek tiek „apipeckiojo”
Lietuvos vardą,
šiek tiek patrikdė
diplomatų darbą,
šiek tiek apjuodino
kai kuriuos žmones.
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XX a. šeštajame dešimtmetyje
Detroite veikė trys lietuvių parapijos
– Dievo Apvaizdos, Šv. Antano ir Šv.
Petro. Mes, naujieji ateiviai, būrėmės
prie Šv. Antano. Prie šios parapijos
keli lietuviai verslininkai buvo įsigiję
parduotuves. Čia buvo Valentino
Baužos laidojimo namai, veiklai buvo
nuomojami Ispanų namai (anksčiau
buvę lietuvių), vėliau prie senojo
Briggs sporto stadiono buvo nupirkti
kiti namai su sale ir scena. Patton
parke sportavo jaunimas, ten ,,Šilai-
nė” repetavo tautinius šokius, taigi
visa mūsų veikla sukosi pietinėje
miesto pusėje.

Kaip jau minėta, miestas keitėsi,
keitėsi ir Šv. Antano parapijos ra-
jonas. Į parapiją pradėjo atvažiuoti
vis mažesni skaičiai, jaunimas su
mažais vaikais iš viso nevažiavo,
išskyrus išimtinius atvejus. Aplinka
prie Lietuvių namų buvo nesaugi, bei
pats pastatas lietuviškos veiklos po-
reikių netenkino: nebuvo vietos litu-
anistinei mokyklai, patalpas reikėjo
nuomoti amerikiečių mokykloje, jau-
nimas neturėjo kur sportuoti ir re-
petuoti. Renginiuose dalyvių skaičius
vis mažėjo.

Kaip tik tuo metu pasklido žinia,
kad gali būti griaunama Dievo Ap-
vaizdos bažnyčia, toje vietoje miestas
numatė statyti Jeffries greitkelį,
buvo galimybė pastatyti ne tik naują
bažnyčią, bet ir salę.

Dievo Apvaizdos parapijoje buvo
labai gerai organizuoti Lietuvos Vy-
čiai ir ALRK Moterų sąjungos 54
kuopa. Sudarius iš dvylikos organi-

zacijų statybos komitetą (priimtas ir
dr. Adolfas Damušis), pradėta pla-
nuoti persikraustyti. Pirmasis susi-
tikimas su arkivyskupu John F.
Dearden įvyko 1967 metais, kuriame
dalyvavo kun. Mykolas Kundrotas,
Joseph Chaps, Antanas Dainius,
Rapolas Valatka ir Frank Zager.
Šiame susitikime Arkivyskupas pasa-
kė: ,,Aš noriu, kad jūs turėtumėte sa-
vo bažnyčią”. 1968 m. pradžioje Lie-
tuvių Bendruomenės prašymu, į sta-
tybos komitetą buvo priimtas Algis
Rugienius. Antrame susitikime su
Arkivyskupu 1968 m. kalbėta apie
parapijos statusą, naujos vietos ga-
limybes, architektą ir sutarta, kad
bus kviečiamas lietuvių kalbą mo-
kantis dvasininkas padėti kunigui
Kundrotui. Rudenį vikaro pareigoms
iš Pennsylvanijos atvyko kun. Alfon-
sas Babonas. Bendravimo problema
buvo išspręsta, kun. Kundrotas dirbo
su senaisiais ateiviais, o kun. Ba-
bonas su naujai atvykusiais. Mus va-
dino ,,newcomers”, nors Amerikoje
buvome išgyvenę dvidešimt metų,
mes juos vadindavome ,,senais ame-
rikonais”.

Tokie vieni kitų apibūdinimai
netrukdė pasiryžti bendram svar-
biam darbui. Vadovaujant dr. Vytau-
tui Majauskui pradėtas naujų parapi-
jiečių verbavimas. Arkivyskupija siū-
lė statyti teritorinę parapiją, lietuviai
griežtai laikėsi principo, kad jai turi
būti suteiktas tautinės parapijos sta-
tusas. Sušauktame susirinkime su
vyskupu Thomas Gumbleton dalyva-
vo 260 parapijiečių, be nuolaidžiavi-
mų buvo reikalaujama tautinės para-
pijos. Galiausiai klausimas atiduotas
balsuoti, Nukelta į 8 psl.

1970 m. lapkričio 28 d. griaunama Dievo Apvaizdos bažnyčia.

Šv. Jurgio parapijos Lietuvos Vyčių 79 kuopos choras 1922 m.

DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ
PARAPIJOS ŠIMTMETIS

(III dalis)

Investavimas į akcijų biržą
(Stock Market)

PETRAS JOKUBKA

Noriu pasidalyti savo 30 metų
patirtimi investuojant pinigus į akci-
jų rinką. Prieš kokius 20 metų
„Draugas” buvo išspausdinęs porą
mano straipsnių apie investavimą į
akcijas. Tuomet skaitytojams siūliau
pirkti daugiausia didelių kompanijų
akcijas, kurios tuo laiku buvo labai
pelningos. Tie skaitytojai, kurie pa-
sinaudojo mano patarimais ir gavo
gerą pelną, rašė man laiškus ir dėko-
jo už informaciją. Dabar siūlysiu
investuoti tik į fondus.

Jei prieš kokius 30 metų būčiau
paskaitęs tokius samprotavimus ir
jais pasinaudojęs, būčiau lengvai už-
dirbęs kelis milijonus dolerių. Žino-
ma, fondai, kuriuos aš rekomenduo-
siu, tuo laiku dar neegzistavo, gal kai
kurie ir egzistavo, bet man buvo neži-
nomi. Be to, pereiti iš atskirų kom-
panijų akcijų į fondų akcijas, ven-
giant iš karto prarasti dideles sumas
pinigų, nėra lengva. Paskutiniu laiku
aš tą dariau sąmoningai. Dabar apie
80 proc. akcijų yra nukritusios labai
žemai. Parduodant tos rūšies akcijas
su nuostoliais ne ką už jas gausi,
todėl neapsimoka tai daryti. Kai
kurios iš jų ateity pakils kelis kartus,
kitos nepakils niekada. Bus laikas
jomis atsikratyti su nuostoliais. Kai
akcijos pradės kilti ir atneš didelį
pelną, tas akcijas parduosiu, o nuos-
tolius nurašysiu nuo mokesčių.

Mokaisi dirbdamas

Gal niekur kitur nėra taip svarbu
patyrimas, kaip investuojant į akci-
jas. Kiek daug yra leidinių, kurie
nurodo, kaip uždirbti daugiau pinigų.
Bet nesvarbu, kaip tu besisuksi, tie
spekuliantai, kurie akcijų rinkoj
žaidžia su milijonais, beveik visuomet
laimės prieš mažą investuotoją. Yra
atsargių investuotojų, kurie ir inves-
tuodami į atskirų kompanijų akcijas
uždirbo gerus pinigus, bet jų mažai.

Jei paimsim akcijų rinkos kara-
lienę International Business Machi-
nes – IBM, jos akcijos po kompiuterių
išradimo kilo pasakiškai. Neturiu
smulkių duomenų, kaip jos iš pradžių
kilo, bet prisimenu, kad vienu laiku
viena akcija kainavo daugiau nei 800
dol. Po to akcijos smarkiai krito dėl
to, kad kompanija jas daug kartų
skėlė. Be to, investuotojai, uždirbę
gerą pinigą, panoro jį pasiimti ir par-
davė visas ar dalį akcijų. Taip 1995
m. vienos akcijos kaina buvo nukri-
tusi net iki 17,6 dol.

Pažiūrėkim, ką IBM akcijos pa-
darė per paskutiniuosius 10 metų.
1997 m. vienos akcijos kaina buvo iš-
kilusi iki 56 dol. Jei per nelaimę pir-
kote už tą kainą, tai už 100 akcijų
užmokėjote 5,600 dol. 1999 m. kom-
panija savo akcijas skėlė ir vietoj 100
akcijų davė 200. Žinoma, akcijos kai-
na dvigubai krito. Gavai daugiau ak-
cijų, bet bendra pinigų suma ta pati.
(Kompanijos skelia akcijas, norė-
damos padaryti jas pigesnes ir pri-
traukti daugiau investuotojų, kurie
neišgali pirkti viso bloko 100 akcijų.)
2007 m. gale IBM viena akcija pakilo
iki 108 dol. Dabar turite 200 akcijų.
Jūsų investuoti pinigai pakilo iki
21,600 dol. Neblogas investavimas.
Įskaitant dividendus, per 10 metų pa-
kilo 4 kartus.

Pažiūrėkim, kiek asmuo galėjo
uždirbti investavęs į buvusią favoritę

,,General Motors” (GM). Tos kom-
panijos akcijos 1997 m. buvo iškilu-
sios iki 72 dol., 2000 m. jos pakilo iki
94,9 dol. Nuo to laiko jos ėmė kristi ir
2007 m. gale vienos akcijos kaina
buvo 24,50 dol. Paskutiniu metu
kompanija sumažino dividendus. Jei
investuotojas tebeturi GM akcijų, jis
praranda daug pinigų. Amerikos
automobilių kompanijos neatlaiko
konkurencijos su Japonija, kuri ga-
mina daug pigiau ir gerus automobi-
lius, nes pigesni jų darbininkai.

Paimkime elektronikos favoritę
,,Motorola”. Jos akcijos 1997 m. buvo
pakilusios iki 30 dol. Jei per nelaimę
jums teko sumokėti tą kainą, tai 100
akcijų kainavo 3,000 dol. 2000 m.
kompanija akcijas skėlė: davė už vie-
ną tris. Tad turite 300 akcijų. Kom-
panija šiuo metu dirba nuostolingai ir
akcijos kaina 2007 m. gale krito iki
16,4 dol. Jūsų 300 akcijų dabar vertos
4,920 dol. Dar vis neša šiek tiek pel-
no, bet akcijų prekyboje jo tikė-
tumėtės didesnio.

Žvilgterėkim, ką daro investuoto-
jų favoritė ,,Walgreen”. 1997 m. jos
vienos akcijos kaina buvo iškilusi iki
16,8 dol. Jei užmokėjote už vieną
akciją 16 dol., tai 100 akcijų kainavo
1,600 dol. Kitais metais kompanija
akcijas skėlė – davė dvi už vieną. Tad
dabar turite 200 akcijų. 2006 m. akci-
jos kaina pakilo iki 51 dol., bet nuo to
laiko pradėjo kristi ir 2007 m. gale
nukrito iki 38,08 dol. Dabar jūsų tu-
rimų akcijų vertė yra 7,616 dol. Ka-
dangi ,,Walgreen” moka dividendus,
jūsų investavimas neblogas.

Investavimas į mažas
kompanijas

Kada rinkoj atsiranda, pvz.,
nauja kompiuterių kompanija, kuri
išleidžia naują arba patobulintą kom-
piuterį, atrodo, jog atsiveria didelės
galimybės ir dideli investuotojai meta
į tą kompaniją didelius pinigus.
„Stock Guide” parodo, kad ta kom-
panija turi daug grynųjų. Nepatyrę
investuotojai griebia pirkti tos kom-
panijos akcijas ir jos iškyla labai
aukštai. Bet paprastai seka du da-
lykai: arba tie tos kompanijos paga-
minti kompiuteriai lėtai prigyja, arba
jį, gal kiek pakeistą, pradeda gaminti
kitos valstybės, kurių darbo jėga yra
pigesnė ir gali pagaminti pigiau. Taip
tos kompanijos akcijos krenta, nes ji
negali atlaikyti konkurencijos. Tad
pradinė kompanija, į kurią investa-
vote, arba bankrutuoja, arba merdi.
Paskutiniu laiku apie 50 proc. tokių
kompanijų subankrutavo arba merdi.
Jų akcijos nukrito, pvz., nuo 30 iki
2–3 dol. Jei mokėjote už akciją 10
dol., patyrėte didelių nuostolių. Taigi
viskas atrodo gana blogai, bet dar yra
viena išeitis — investavimas į fondus.

Investavimas į fondus

Kiekvienas fondas paprastai per-
ka 50 ar daugiau kompanijų akcijų.
Pirma iššnipinėkite apie tų kompani-
jų finansinę padėtį. Jie ten turi savo
patikimus žmones. Kai fondas suži-
no, kad ta kompanija tais metais turi
finansinių sunkumų, jis tos kompani-
jos akcijas parduoda. Be to, kai fon-
das turi daugelio kompanijų akcijų,
jei kurių nors kompanijų akcijos
krenta, jas atperka akcijos kitų kom-
panijų, kurios dirba labai pelningai.

Nukelta į 8 psl.
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SLAPUKO LAIÕKAS – NULIO VERTAS
Perskaičiusi anoniminį laišką,

nukreiptą prieš A. Gečį, pasišlykštė-
jau rašančiojo bailio arogancija, neiš-
auklėjimu, tiesiog akiplėšiškumu už-
pulti padorų, garbingą asmenį. Susi-
kaupus, galvon dingtelėjo kadaise
girdėti išmintingų asmenų pamoky-
mai. Va, vienas jų: „Mes negalime
suvaldyti kitų liežuvių, tačiau mūsų
geras gyvenimas leidžia jų nepai-
syti.” Iš esmės vertas dėmesio ir indų
priežodis: „Dėl ko pasaulis stebisi,
kad geruose užsimojimuose pasiryžėlį
kankina apkalbos ir kitų neapykanta
bei pagieža? Atmink, jog akmeniu
metama į medį, apkibusį vaisiais!”

Anoniminis autorius visiškai ne-
susivokdamas tiesoje ir švaistydama-
sis užgauliais „KGB, kirvis, detekty-
vas” pravardžiavimais A. Gečio ad-
resu, o savo ginamąjį „didvyrį” Darių
Udrį apdovanodamas šauniais epite-
tais „darbštuolis, tikras patriotas”,
išsidavė esąs arba Udrio labai arti-
mas sėbras, arba net jo šeimos narys?
Skaitytojas gali net pagalvoti, gal ir
pats D. Udrys rašė? Anonimiškumas
meta pragaištingą šešėlį paties ra-
šančiojo pusėn... Kodėl žmonės ne-
pasirašo? Jie arba netikras žinias
skelbia, arba gėdinasi savo minčių,
arba per daug artimi yra ginamojo
asmeniui.

Šis dvasios skurdžius – pasalū-
nas, lyg amerikiečių nematomas „sni-
per”, pasislėpęs krūme, „drąsiai”

šaudo, mesdamas A. Gečiui „gėda”
(kas iš tiesų tik jam pačiam tinka) ir
siūlydamas  A. G. atsiprašyti. Už ką?
Kai Udrys dar neatsiprašė visų lie-
tuvių už privirtą košę. Sukiršinęs
savuosius tautiečius, nekaltai ap-
skundęs kitataučiams savo tautos
bendruomenę, per kelis žemynus
„išgarsinęs” lietuvių bjaurų įvaizdį,
dar vis nenusiramina, kažką suka,
verda, kunkuliuojantį viralą maišo.
Užteks! Gana tų paplavų.

Nustebino ir redakcijos elgesys.
Nepripažindama cenzūros, vis dėlto
stebina per didelis demokratiškumas
– neišbraukus asmenį užgauliojančių
žodžių. Na, ką gi, pajudino skaitytojų
kraujo apytaką. O skambučiais dau-
gelis pareiškė savo nepasitenkinimą
ir, greičiausiai, dar daugiau jų pasi-
pils.

Garbingo A. Gečio paguodai,
mes, skaitytojai, didžiai vertiname jo
svarius, tiesius, daug atskleidžian-
čius straipsnius, jo nemeluotą, pat-
riotišką veiklą, jo atneštus vaisius
Lietuvių Bendruomenei, jo įnašą į
Lietuvių Fondą, jo narystę  Draugo
fonde bei nuolatinį bendradarbia-
vimą dienraštyje, kuris visad remiasi
skaidruma, tiesa, demokratiškumu,
tolerancija bei pagarba visiems geros
valios žmonėms!

Stasė  E. Semėnienė
Baraboo, WI

GERAI, KAD ATKREIPÈTE DÈMESÎ
Romualdą Kriaučiūną straipsnį

,,Drauge” ,,Slapukai-anonimai ir
atviras pasitikėjimas” (2008 m.
balandžio 2 d.) parašyti paskatino
,,Draugo” dienraštyje išspausdintas
laiškas asmens, nedrįsusio pasirašyti
pavardės po pareikštu kaltinimu
Algimantui Gečiui, kad jo (A. G.)
išdėstytos mintys daug ankstesniame
rašinyje nėra tikslios.

Asmuo, nedrįsęs pasirašyti po
savo laišku, matyt, yra savęs neger-
biąs asmuo, lietuviškai tariant, bailys
ar bailė. Gerai, kad R. Kriaučiūnas
atkreipė į tai dėmesį, kad tai netinka
laisvoje spaudoje, o ypač gyvenant
laisvę mylinčiame krašte.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

APIE A. GEÇIO KRITIKÂ LAIÕKUOSE
Nieko prieš kritiką, nors ji ir

griežta. Bet įdėti laišką be asmens
pavardės, tai laikau nepriimtina —
man tai kvepia sovietinių laikų
raugu. Jei žmogus neturi drąsos

pasirašyti, tai kam su juo ,,peckiotis”.
Susitvarkykite.

Kęstutis Česonis
Baltimore, MD

KOMENTARASKOMENTARAS��

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Š. m. vasario 15 d. ,,Draugo” lai-
dos ,,Komentarai” skiltyje buvo
išspausdintas mano rašinys ,,Kitoks
D. Udrio elgesio paaiškinimas”.
Jame nesutikau su JAV LB Krašto
valdybos pirm. Vyto Maciūno parink-
tu žodžiu ,,provokacija”, siekiant
paaiškinti Los Angeles LB apylinkės
pirmininko Dariaus Udrio veiksmus
XIII Lietuvių tautinių šokių šventės
reikale. Konkrečiais pavyzdžiais
stengiausi parodyti, kad D. Udrio el-
gesys galbūt buvo motyvuotas įsi-
darbinimo ir karjeros laiptais kopimo
tikslais.

Kiekvieno asmens teisė su mano
išvedžiojimais sutikti ar nesutikti.
Tuo pačiu kiekvienas kitaip mąstan-
tis turi pilną teisę savąją nuomonę
kultūringai išdėstyti. Tačiau nesma-
giai nuteikia š. m. kovo 26 d. laidoje
išspausdintas, pavarde nepasira-
šytas laiškas ,,Draugo” redakcijai,
pavadinimu ,,A. Gečio ‘faktai’ nė-
ra tikslūs”. Jau pirmasis laiško
redakcijai sakinys daug pasako apie
rašančiojo mąstymo būseną: ,,Ar A.
Gečys laiko KGB rūšies kartoteką
apie kiekvieną iš mūsų, Amerikos
lietuvį, ar jo kirvis krito vien tik ant
darbštuolio, tikro patrioto dr. Da-
riaus Udrio? (…) Negeras detektyvas,
be kompetencijos liks Gečys: ‘faktų’
nepatikrinęs, kaltinamajam dar
esant gyvam. Gėda, ir autoriui tektų
atsiprašyti už šitokį nelemtą ad
hominem puolimą dėl Udrio kultū-
rinio svetingumo pasiūlymo Lietuvos
žydams Amerikoje 2008 metais.”

Susirūpinusiems pareiškiu, kad
jokios kartotekos, įskaitant ir KGB
rūšies kartoteką, apie asmenis ne-
vedu. Tačiau domiuosi lietuviška
veikla, veikloje dalyvaujančiais as-
menimis, dėmesingai seku spaudą.
Stengiuosi puoselėti turimas pažin-
tis, galimai užmegzti naujas, na, ir
nesiskundžiu silpnėjančia atmintimi.
Ilgų metų bendruomeninio darbo
patirtis padeda orientuotis lietuviš-
koje veikloje, justi jos niuansus, su-
prasti, kodėl asmenys elgiasi vienaip,
o ne kitaip.

D. Udrio gyvenime nesu susiti-
kęs, tačiau lietuvių veiklos rėmuose
mūsų keliams teko susibėgti. Pra-
džioje su jo šeima, o vėliau ir su juo
pačiu. Kaip tik dėlto jis ir išliko mano
akiratyje. Prisimenu, kai 1979 metais
man vadovaujant JAV LB Krašto
valdybai sulaukiau Dariaus mamos
Rūtos Ruzgaitės-Udrienės skambu-
čio, reikalaujančio (šis žodis nepa-
kankamai stiprus!), kad jos vaikams,
gyvenantiems Jackson, MI, JAV LB
Švietimo taryba paruoštų neakivaiz-
dinę lituanistinio mokymosi progra-
mą. Šiuo klausimu rūpintis pave-
džiau Švietimo tarybos pirmininkui
Broniui Juodeliui. Jo kadencijai pa-
sibaigus, užduotį perėmė Švietimo
tarybai vadovauti stojęs Jonas Ka-
valiūnas. Kiek prisimenu, Švietimo
tarybos neakivaizdinei lituanistinio
mokymo programai ėmė vadovauti
iki šių dienų sėkmingai besireiškianti
pedagogė Vida Bučmienė. Kaip mato-
me, prie D. Udrio gerai įsisavintos

taisyklingos lietuvių kalbos yra pri-
sidėję daugybė asmenų. 

Laiške redakcijai slapukas tei-
gia, kad mano faktai apie ,,Laisvos
Europos radiją” (Radio Free Europe)
nėra tikslūs. Tačiau nepaaiškina, kur
klystama. Tad prašau skaitytojų at-
laidumo už grįžimą su paaiškinan-
čiais faktais į praeitį. Pradedant 1971
metais, kada V. Volerto vadovau-
jamoje JAV LB Krašto valdyboje
darbavausi vicepirmininku visuome-
niniams reikalams, tarp bendruome-
nininkų buvo puoselėjami planai dėl
vakarietiškų radijo laidų išplėtimo į
okupuotą Lietuvą. Tų metų balan-
džio 26 d. LB atstovai drauge su
estais ir latviais tarėsi su ,,Laisvės
radijo” (Radio Liberty) atstovais dėl
galimybės transliuoti programas į
Baltijos valstybes. ,,Laisvės radijo”
transliacijos JAV valdžios buvo skir-
tos Sov. Sąjungos ribose gyvenan-
čioms tautoms, mes gi Lietuvos ne-
laikėme Sov. Sąjungos dalimi ir pre-
tendavome į Sov. Sąjungos sateliti-
nėms valstybėms transliuojančias
,,Laisvos Europos radijo” laidas. Ta-
čiau JAV vyriausybė primygtinai
siūlė naudotis ,,Radio Liberty” pas-
laugomis. 

Šiuo klausimu VLIKo ir JAV LB
nuomonės išsiskyrė. LB darbuotojų
galvota, kad Lietuvoje sustiprėjus di-
sidentiniam judėjimui nedelsiant
Lietuvai būtinos radijo laidos kur kas
drąsesnės už ,,Amerikos balso” JAV
valstybinę politiką atspindinčias
programas. Kiek vėliau, Juozui Gai-
lai esant JAV LB Krašto valdybos
pirmininku, vicepirm. Aušra Mačiu-
laitytė-Zerr nuvyko į Muncheną ir
ten susitarė su ,,Laisvės radijo” va-
dovybe dėl laidų į Lietuvą. Pagaliau
1975 m. kovo mėn. ,,Laisvės radijas”
pradėjo lietuviškų laidų transliacijas.
Kai 1976 m. transliacijų lietuvių kal-
ba laikas buvo sutrumpintas, man,
tuo metu esant JAV LB Krašto val-
dybos pirmininku, teko rūpintis pra-
rasto laiko atgavimu. Ilgainiui Bal-
tijos valstybėms skirtas transliacijas
pavyko perkelti į ,,Laisvos Europos
radiją” ir visi, įskaitant ir VLIKą, tuo
džiaugėmės. 

JAV LB vadovybei retkarčiais
tekdavo užmesti akį ir bendrauti su
Munchene ir vėliau Prahoje prie lie-
tuviškų laidų besidarbuojančiais pa-
reigūnais. Prisimenu Juozą Laučką,
Kajetoną Čeginską, Kęstutį Jokūby-
ną, Mariją ir Joną Jurašus, Saulių
Kondrotą, Eglę Juodvalkę, Alek-
sandrą Katzą, Mykolą Drungą ir kt.
LB dėmesyje buvo ir gerokai vėliau
,,Laisvos Europos radijuje” įsidar-
binęs D. Udrys, JAV gimęs ir lietuvių
kalbą puikiai mokantis jaunuolis. Kai
JAV valdžia ruošėsi ,,Laisvosios Eu-
ropos radijo” lietuviškas laidas Pra-
hoje panaikinti, LB sulaukusi M.
Drungos ir D. Udrio atsiųstų SOS,
kreipėsi į JAV vyriausybę ir Kongreso
narius, prašant laidas išsaugoti. Ne-
pavyko! Lietuvos atkurta nepriklau-
somybė ir JAV sustiprintas dėmesys
Azijos kraštams atvedė prie laidų į
Lietuvą panaikinimo. 

Nukelta į 9 psl.

APIE FAKTUS, RADIJO LAIDAS
IR DARIŲ UDRĮ!

Aš labai vertinu Marijos Remie-
nės pastangas išlaikyti lietuvybę
išeivijoje. Išskyrus jos balandžio 2 d.
laiško ,,Netikslus Draugo fondo iš-
laidų apskaičiavimas” paskutinį pa-
ragrafą, su tuo laišku visiškai su-
tinku.

Bet tiesa yra tiesa. Kriaučiūno
,,išlaidų santykis” ,,Draugo” kovo 20
d. straipsnyje, kuriame jis priskiria
Draugo fondui tik 2 proc. adminis-
tracinių išlaidų, yra daugiau tinka-
mas maišyti chemikalus arba blynus
kepti.

Savo laiške (,,Draugas”, 2008 m.
kovo 27 d.) aš iškėliau klausimą apie
Kriaučiūno analizės metodiką, kuri
neteisingai padaugino Lietuvių Fon-
do administracines išlaidas dvigubai,
trigubai ar net keturgubai. Kriau-

čiūnas minėtame straipsnyje Draugo
fondą pateikė kaip pavyzdį palygi-
nimui. Nesiginčiju su Draugo fondu.
Draugo fondas yra tvarkomas sąži-
ningai ir tvarkingai. Tegyvuoja jis
šimtą metų.

Bet atsiminkite, visas FINANSI-
NIS pasaulis lygina išlaidas su paja-
momis, o ne išlaidas su išlaidomis,
taip gauname 12 ir 15 proc. adminis-
tracinių išlaidų Draugo fonde 2004 ir
2005 metais. 

Kažkoks kitas pasaulis skaičiuo-
ja: vienos dalies kiaušinio santykį su
dviem dalim miltų ir gal 2 proc. pieno
riebalų, bet ne 2 proc. administra-
cinių išlaidų.

Pijus Vincas Stončius
Orland Park, IL

BULVINIAI AR MILTINIAI
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Gruzijai palinkèta tikèti 
savo naryste NATO ir ES

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS) –
Daugiau kaip 700 savanorių per parą
prisijungė prie grupės entuziastų
paskelbtos akcijos, kurios metu bus
naikinami nelegalūs sąvartynai Lie-
tuvoje.

Antradienį prasidėjusi akcija ją
pristatančioje interneto svetainėje
vadinama iššūkiu estams, kurie pir-
mieji užsimojo patekti į Gineso rekor-
dų knygą rinkdami šiukšles.

,,Kadangi Lietuvoje yra 3 kartus
daugiau gyventojų, pas mus ir šiukš-
lių turėtų būti bent 3 kartus daugiau.
Galų gale estai vis tiek bus priversti
pasiduoti, kadangi pas juos neužteks
šiukšlių”, – sako akcijos organizato-
riai Lietuvoje.

Akcijos Lietuvoje sumanytojai

šiukšlių rinkimo iš sąvartynų, pa-
miškių, paežerių ir miestų rekordą
numato pasiekti per 4 savaites – iki
gegužės 4 d. Tuomet baigsis ir estų
akcija, truksianti iš viso 7 savaites.

Pasak su estais besivaržančių lie-
tuvaičių, pirmieji Estijos savanoriai
jau užregistravo apie 10 tūkst. nele-
galių sąvartynų ir itin šiukšlinų vie-
tų, kurios pažymėtos specialiame pa-
lydoviniame (GPS) žemėlapyje.

,,Padėk Lietuvai patekti į Gineso
rekordų knygą ir neatsilikti nuo Es-
tijos! Akcija vyks visoje Lietuvoje
2008 m. gegužės 3 d. O gegužės 4 d.
vyks padėkos koncertai akcijos daly-
viams visoje Lietuvoje ir Estijoje”, –
skelbia akcijos Lietuvoje sumanyto-
jai.

Lietuviai pasirengê aplenkti estus
surinktû šiukšliû� rekordu

Pilkapiai Širvintų rajone.                   

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS) –
Širvintų bendrojo plano rengėjai, su-
sitikę su visuomene, sulaukė gausy-
bės priekaištų dėl numatomų statybų
istoriškai vertingose teritorijose, tarp
kurių – ir galimas kunigaikščio Algir-
do kapas, tačiau savivaldybės atstovė
ramina, kad planas dar bus taisomas.

Archeologai ir vietos gyventojai
prieš posėdį išplatino Kultūros depar-
tamentui, Aplinkos ministerijai, ap-
linkos ministrui Artūrui Paulauskui
bei prezidentui Valdui Adamkui ad-
resuotą laišką, kuriame piktinamasi,
kad vietos valdžia numatė užstatyti
ne tik archeologiniais radiniais garsė-
jančius Turlojiškių pilkapius, bet ir
spėjamą vietą, kur 1377 m. sudeginti
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algir-
do palaikai.

,,Plano rengėjai kol kas rėmėsi
senais duomenimis, bet jie informuo-
ti apie pakeitimus. Turlojiškių terito-
rija tik pernai įtraukta į saugomų
vertybių registrą, o dėl Gudulynės,
kur yra numanomas Algirdo kapas,
įtraukimo tik rengiami dokumentai,
tai rengėjai į tai dar neatsižvelgė”, –
savivaldybės Architektūros ir terito-
rijų planavimo tarnybos vedėja D.
Kunevičienė. Ji teigia, kad šiuo metu
Turlojiškėse ir Gudulynėje numatyta
plėtoti pramonę. ,,Tačiau dar laukia
visa derinimo procedūra”, – sakė sa-
vivaldybės atstovė.

Jeigu pasitvirtintų spėjimai, kad
Gudulynėje iš tiesų palaidotas kuni-
gaikštis Algirdas, tai būtų vienintelis
dabartinėje Lietuvos teritorijoje žino-
mas Didžiojo Kunigaikščio kapas.

Kunigaikšçio Algirdo kapas 
nebus užstatytas

SPORTAS

V. Uspaskichas toliau bus 
laikomas namû areõte

Buriasi prie Baltijos îsikùrê romai

Atkelta iš 1 psl.     politinės ir
ekonominės pertvarkos bei ryžtingas
valstybės žingsnis NATO link. Prezi-
dentas pabrėžė, kad Gruzija tapo itin
svarbia tranzitine valstybe Pietų
Kaukazo regione.

Šalies vadovas pabrėžė Lietuvos
ir Gruzijos pirmųjų šalies ponių su-
rengto bendro projekto svarbą. Pro-
jektas yra skirtas tuberkulioze ser-
gantiems vaikams padėti.

Ambasadorius padėkojo prezi-
dentui už paramą jo darbui Lietuvoje
ir asmeninį Lietuvos vadovo indėlį
Bukarešte, ypatingą Lietuvos svetin-
gumą visiems gruzinams bei už nepa-
prastą Gruzijos palaikymą siekiant
tapti NATO nare.

Česlovas Juršėnas pabrėžė Gru-
zijos vaidmenį Kaukazo regiono ir vi-
sos Europos stabilumui bei pažymėjo,
kad ES ir NATO plėtra svariai prisi-
deda prie demokratinių procesų plėt-
ros ir saugumo. Tačiau šalys, sie-
kiančios narystės šiose organizacijo-
se, privalo atitikti keliamus reikalavi-
mus ir įgyvendinti reikalingas pert-
varkas.

Seimo pirmininkas pabrėžė artė-
jančių Gruzijos parlamento rinkimų

svarbą. ,,Būsimieji rinkimai – tikras
Gruzijos demokratijos egzaminas.
Mes ir toliau remsime jūsų šalies de-
mokratines pastangas, pažangą pert-
varkų srityje bei euroatlantinės inte-
gracijos siekius”, – sakė Seimo pir-
mininkas. Jis taip pat pridūrė, jog bū-
tina siekti, kad keičiantis valdžiai bū-
tų išlaikomas nekintantis vidaus ir
užsienio politikos kursas.

Pasak D. Aptasiauri, abipusė lie-
tuvių ir gruzinų pagarba ir suprati-
mas pastaraisiais metais dar labiau
sustiprėjo. Tai galėtų būti pavyzdžiu
daugeliui tautų. Ambasadorius padė-
kojo už Lietuvos ir Seimo paramą
Gruzijai siekiant tapti NATO nare
bei įtvirtinant ES ir Gruzijos santy-
kius.

Pokalbio metu buvo pasidžiaugta
sparčiai besivystančiais ekonominiais
Lietuvos ir Gruzijos santykiais, nau-
jomis bendradarbiavimo galimybė-
mis, kurios atsivers gegužės mėnesį
pradėjus tiesioginius lėktuvų skry-
džius iš Vilniaus į Tbilisį. 

Gruzijos ambasadorius tvirtai
įsitikinęs, kad tai prisidės plėtojant
ne tik kultūros ryšius, bet ir  turiz-
mui plėtoti.

*Prie Vyriausybės rūmų sureng-
tas futbolo turnyras ,,Baudiniai į tuš-
čių pažadų vartus”, kurio metu susi-
būrusi iniciatyvinė grupė ,,Už stadio-
ną be politikos” pradėjo rinkti para-
šus už tai, kad Nacionalinio stadiono
statybos būtų tęsiamos.

*Krepšinio legenda Arvydas
Sabonis balandžio 19 d. įteiks savo
vardo taurę vienai iš Di-džiosios
Britanijos lietuvių krepšinio lygos
(DBLKL) komandai. Kova dėl A.
Sabonio įsteigtos taurės Britanijo-je
susibūrusiems lietuviams krepši-
ninkams prasidėjo jau spalio mėnesį.
Kurios 2 komandos dalyvaus finale,
paaiškės šį sekmadienį, kada Rytų
Londone, Dagenham laisvalaikio cen-
tre, susikaus 4 stipriausios rinktinės.

„Pats žymiausias visų laikų Lie-
tuvos krepšininkas labai džiugiai su-
tiko žinią apie Britanijos lietuvių
krepšinio lygą”, – sakė DBLKL su-
manytojas K. Dobrovolskis. Jo įsiti-
kinimu, lietuvių religija vadinamas
žaidimas turėtų įsišaknyti ir svečiose
šalyse gyvenančių tautiečių bendruo-
menėje.  Šiuo metu lygoje iš viso yra
10 komandų. K. Dobrovolskis sako,
kad be buvusio „žalgiriečio” Algio
Baziuko vargu ar dabar džiaugtųsi
krepšinio legendos taure.

Daugiau informacijos galima
rasti adresu: www.gintaras.co.uk.

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS) –
Vilniaus apygardos teismas paliko ga-
lioti finansinėmis apgaulėmis įtaria-
mam Darbo partijos pirmininkui Vik-
torui Uspaskichui paskirtą namų
areštą.

Namų arešto sąlygomis daugiau
nei pusę metų gyvenantis politikas
teismo prašė panaikinti ankstesnį
teismo sprendimą pratęsti jam pas-
kirto namų arešto terminą dar pus-
antram mėnesiui.

Vilniaus apygardos teismo nutar-
tis galutinė ir neskundžiama. Teisė-
jas padarė išvadą, kad namų arešto
terminas pratęstas pagrįstai, atsi-
žvelgiant į ypatingą bylos sudėtingu-
mą, didelę apimtį, įvertinus tai, kad
po kardomosios priemonės paskyri-
mo įtariamasis atsisakė bendradar-
biauti su ikiteisminio tyrimo pareigū-
nais. Be to, būtina apriboti įtariamo-
jo bendravimo su kitais įtariamaisiais
galimybes, siekiant apsaugoti juos
nuo galimo bandymo paveikti iki by-
los teisminio nagrinėjimo.

V. Uspaskichas į teismo posėdį
neatvyko. Nutarties klausės du jo ad-
vokatai ir bendražygiai, nuolat ly-
dintys jį teismuose. Tarp jų buvo Sei-
mo narės Dangutė Mikutienė ir Lore-

ta Graužinienė.
Vienas įtariamojo gynėjų, advo-

katas Vytautas Sviderskis, stebėjosi,
kad net sunkiais nusikaltimais įtaria-
miems asmenims kardomosios prie-
monės ikiteisminio tyrimo metu bū-
na sušvelninamos. Advokatai yra
prašę teismo skirti Seimo milijonie-
riui piniginį užstatą. Pasak V. Svi-
derskio, dėl taikomos kardomosios
priemonės ir teisės dalyvauti rinki-
muose varžymo Lietuva yra apskųsta
Europos žmogaus teisių teismui.

Namų areštas V. Uspaskichas bu-
vo skirtas pernai rugsėjo 27 d. Dieną
prieš tai jis buvo sulaikytas Vilniaus
oro uoste, kai grįžo po ilgo slapstymo-
si Rusijoje. Pareigūnai sulaikytajam
pareiškė pirminius įtarimus.

Generalinėje prokuratūroje jau
pradėtas rašyti kaltinamasis aktas.
Surašius jį, byla iš karto pasieks teis-
mą. Manoma, kad tai įvyks dar šį mė-
nesį.

Darbo partija įtariama neįtrau-
kusi į buhalterinę apskaitą daugiau
kaip 24 mln. litų pajamų ir apie 23
mln. išlaidų bei nesumokėjus apie 4
mln. litų mokesčių, o Europos Sąjun-
gos  struktūrinių fondų panaudojimą
prokurorai tebetiria toliau.

Ryga, balandžio 8 d. (BNS) –
Tarptautinės romų dienos proga Ry-
goje bus sudaryta Baltijos jūros re-
giono čigonų koalicija, pranešė Lat-
vijos čigonų draugija ,,Nevo Drom”.

Konferencijoje Latvijos, Lietu-
vos, Suomijos ir Švedijos romų ben-
druomenės numato pasirašyti Toles-
nio bendradarbiavimo memorandu-
mą ir sudaryti Baltijos romų koalici-
ją.

Pagrindinis būsimos koalicijos
tikslas – Europos lygiu drauge spręsti
svarbias romų problemas, pavyzdžiu,
etninio įsijungimo į visuomenę ir dar-
bo rinką, švietimo, kultūros paveldo
išsaugojimo, kovos su diskriminacija
problemas.

Konferencijai organizuoti finan-
sinę paramą suteikė ypatingų pavedi-
mų Latvijos visuomenės integracijos
reikalams ministro sekretoriatas.

Futbolo turnyro akimirka.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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liberalų Jungtinę demokratinę par-
tiją (JDP). Lee Myung–Bak, kuris
per rinkimų kampaniją iškėlė šūkį
,,ekonomika – pirmiausia”, gruodį di-
dele persvara laimėjo prezidento
rinkimus. Dabar jo DNP sako, jog jai
reikia daugumos parlamente, kad
būtų galima vykdyti verslui palan-
kias pertvarkas, kuriomis bus sie-
kiama pagyvinti ketvirtąją pagal dydį
Azijos ekonomiką po dešimtmetį tru-
kusio palyginti vidutinio augimo val-
dant liberalų prezidentams.

BEIJING
Svarbiame budistų vienuolyne

Kinijos šiaurės vakaruose vienuoliai,
nepaisydami pareigūnų perspėjimų,
trečiadienį surengė protestą priešais
užsienio žurnalistus, sakė vienas ži-
niasklaidos atstovų delegacijos narys.
Maždaug 15 vienuolių iš Labrango
vienuolyno, esančio Gansu provinci-
joje, prisiartino prie žurnalistų su
plakatais ir išreiškė paramą tremtyje
gyvenančiam Tibeto vadovui Dalai
Lamai. Kinijos oficialioji naujienų
agentūra ,,Xinhua” taip pat patvir-
tino, kad vienuolių grupė ,,sutrukdė”
žiniasklaidos atstovų kelionei, bet
daugiau beveik jokių detalių nepa-
teikė.

KATMANDU
Nepale policininkai nušovė 7 ma-

oistus, trečiadienį pranešė partija,
kuri nurodė, kad tai yra didžiausias
smurto protrūkis prieš itin svarbų ir
įtemptą balsavimą dėl šios Himalajų
valstybės politinės ateities. Maoistai
siekia karaliaus Gyanendra nušali-
nimo ir monarchijos panaikinimo
iškart po ketvirtadienio rinkimų. 7
maoistai žuvo per susirėmimus su
kitos partijos šalininkais. Tačiau su-
kilėlių vadovas Prachanda, kuris kal-
tino saugumo pajėgų karius rezgant
sąmokslą rinkimams sužlugdyti, kad
būtų galima išgelbėti karalių, para-
gino laikytis rimties.

BAGDADAS
Irakui trečiadienį minint penk-

tąsias Saddam Hussein režimo nu-
vertimo metines, sostinėje ir Tikrito
mieste įvesta komendanto valanda.
Tokio žingsnio tikslas yra užkirsti
kelią sunitų išpuoliams, kurių metu
panaudojami sprogmenų prikrauti
automobiliai.

JEREVANAS
Serž Sarkisian, iškovojęs pergalę

per Armėnijos prezidento rinkimus
vasario 19 d., trečiadienį pradėjo eiti
šalies vadovo pareigas. Naujo Armė-
nijos vadovo inauguracija įvyko spe-
cialiame šalies parlamento posėdyje
Jerevane Operos ir baleto teatre. Joje
dalyvavo visų armėnų katalikosas
Garegin II, šalies politikai, taip pat
užsienio delegacijų iš 58 pasaulio ša-
lių ir 12 tarptautinių organizacijų at-
stovai. S. Sarkisian nuo 2007 m. ba-
landžio vadovavo šalies vyriausybei
ir valdančiajai Respublikos partijai. 

MASKVA–PENZA
Rusijoje vienas apokalipsinės

bendruomenės narių, kuris išėjo iš
olos Penzos srityje prieš savaitę, kai
įgriuvo kelios žeminės celės, teigia,
kad jiems gyvenant atsiskyrus, mirė
dvi moterys, laukusios pasaulio pa-
baigos. Savo ruožtu Penzos vicegu-
bernatorius Oleg Melničenka, atsa-
kingas už valdžios veiksmus atsisky-
rėlių klausimu, pranešė agentūrai
,,Interfax”, kad nieko nežino apie ku-
rio nors iš sektantų mirtį. 

MADRIDAS
Ispanijos premjeras Jose Luis

Rodriguez Zapatero, kaip ir tikėtasi,
trečiadienį negavo visiškos parla-
mentarų daugumos paramos, kurios
reikia, kad jis vėl būtų prisaikdintas
premjeru. Dabar jo laukia antrasis
balsavimo ratas, kuris bus surengtas
penktadienį, ir per kurį jam pakaks
paprastos balsų daugumos.

SEULAS
Pietų Korėjoje trečiadienį prasi-

dėjo balsavimas visuotiniuose rinki-
muose, per kuriuos daugumą turėtų
užsitikrinti konservatyvi naujojo pre-
zidento Lee Myung–Bak partija, pla-
nuojanti dideles ekonomines pert-
varkas. Visuomenės apklausos rodo,
kad prezidento Didžioji nacionalinė
partija (DNP) didele persvara įveiksNew York, balandžio 9 d. (,,In-

terfax”–BNS) – Keliasdešimt tūks-
tančių demonstrantų, nepatenkintų,
kad brangsta maisto produktai, mė-
gino puldami paimti prezidento rū-
mus Haičio sostinėje.

Pasak mačiusiųjų, Jungtinių
Tautų taikdariai guminėmis lazdo-
mis ir ašarinėmis dujomis nuvijo pro-
testuotojus nuo rūmų vartų Port o
Prens – neturtingos salų valstybės
Karibų baseine didžiausiame mieste.
Badaujančiųjų maištas Haityje prasi-
dėjo praėjusią savaitę Le Kė mieste
šalies pietuose. Nuo to laiko žuvo ma-
žiausiai penki žmonės.

Prie rūmų, kur, kaip manoma ,
yra prezidentas Rene Preval, maiš-
tautojai skundėsi, jog brangsta gyve-
nimas, ir reikalavo, kad prezidentas
atsistatydintų. Rūmų vartus jie puo-
lė, šaukdami ,,mes alkani”.

Tačiau taikdariams pavyko ap-
ginti prezidentus rūmus. Kituose sos-
tinės rajonuose prasidėjo neramu-
mai. Gatvės užtvertos betono užtva-
romis ir sudegusiais automobiliais.
Visur atvirai ėmė šeimininkauti plė-
šikautojai. Jie daužė parduotuvių vit-
rinas ir įstaigų langus, vilko iš vidaus
viską, kas pateko po ranka.

R. Preval atėjo į valdžią prieš
dvejus metus, žadėdamas atkurti tai-
ką šalyje, draskomoje ginkluotų ban-
ditų grupuočių bei tarpusavio vaidų.

Daugiau kaip pusės gyventojų
pajamos – vienas doleris per dieną, ir
gyvenimo brangimas pakerta ir šiaip
trapią demokratiją. Pernai dėl skurdo
Haityje ne kartą buvo smurto pro-
trūkių.

Antradienį dėl to JT (Jungtinių
Tautų) Saugumo Taryboje kalbėjo or-
ganizacijos generalinio sekretoriaus
specialusis atstovas Hedi Annabi. Jis
pažymėjo, kad visi teigiami poslin-
kiai, kurių pasiekė pasaulio bendrija
dėl Haičio, yra ,,itin netvirti, ir dėl
dabartinės socialinės ir ekonominės
padėties jie darosi dar menkesni”.

2004 m. į šalį buvo pasiųsta apie
9 tūkst. JT taikdarių. Jų uždavinys –
atkurti stabilumą šalyje, kurioje pra-
sidėjo neramumai po maišto, per kurį
buvo nuverstas pirmasis demokra-
tiškai išrinktas Haičio prezidentas
Jean–Bertrand Aristide.

Taikdariai dabar yra vienas ne-
pasitenkinimo taikinių. R. Preval
nurodo, kad jie rūpinosi tik politikos
klausimais ir per mažai padarė, ko-
vodami su skurdu, o dabar ir badu.

AZIJA

Olimpinî deglâ� San Francisco
pasitiko triukõmingai

San Francisco, balandžio 9 d.
(AFP–BNS) – Prieš olimpinio deglo
nešimą San Francisco gatvėmis arki-
vyskupas Desmondas Tutu paragino
pasaulio vadovus nedalyvauti Beijing
olimpiadoje, o Tibeto rėmėjai žadėjo
pasiųsti savo žinią Kinijai.

D. Tutu kalbėjo per vėlai antra-
dienį San Francisco įvykusį protestą
prieš žmogaus teisių pažeidimus Ki-
nijoje, kuriame dalyvavo beveik 2
tūkst. žmonių ir kurio metu buvo de-
ginamos žvakutės. ,,Padaryti mažiau
nei išeiti į San Francisco gatves būtų
labai ‘nesanfransiskiška’, – per tą
akciją sakė miesto stebėtojų tarybos
narys Chris Daly. – Deglas bus sutik-
tas dideliu triukšmu ir reikšmingais
protestais”.

Beijing Tarptautinio olimpinio
komiteto nariai sakė, jog yra pasiryžę
tęsti protestų temdomą olimpinio
deglo nešimą, nors San Francisco ir
laukia naujos demonstracijos.

D. Tutu gyrė protestuotojus už
reiškiamą paramą žmogaus teisėms

ir paragino JAV prezidentą George W.
Bush ir kitų valstybių vadovus ne-
vykti į Beijing žaidynes. ,,Dėl Dievo,
dėl mūsų vaikų, dėl jų vaikų, dėl
nuostabių Tibeto žmonių nevykite”,
– sakė D. Tutu savo kreipimesi į vals-
tybių vadovus.

Šis renginys buvo visą dieną vy-
kusių taikių ir triukšmingų demons-
tracijų baigiamasis akcentas. Akcijos
prasidėjo mitingu miesto Jungtinių
Tautų aikštėje; tarp renginių buvo ir
maždaug 800 protestuotojų žygis į
Kinijos konsulatą. Protestuotojai prie
konsulato skandavo ,,Gėda Kinijai” ir
,,Tuoj pat išvaduokit Tibetą”.

,,Tai tikrai didinga akimirka, –
minėtame vakaro renginyje sakė ak-
torius Richard Gere, kuris yra ,,Tar-
ptautinės kampanijos už Tibetą”
(International Campaign for Tibet,
ICT) tarybos pirmininkas. – Ta darni
visuomenė, apie kurią kalba Kinijos
prezidentas Hu Jintao, yra apgaulė.
Negali būti darnos be religijos ir kul-
tūros laisvės”.

San Francisco įvykusio protesto prieš žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje
dalyviai.                                                                                           Reuters nuotr.  

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

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

Badaujançiûjû� minios puolè
prezidento rùmus Haityje
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Atkelta iš 4 psl. miškas rankų
pakilo už. Nors vyskupas propagavo
teritorinę parapiją, tačiau nusileido ir
baigiant susirinkimą pareiškė, kad
parapija bus lietuvių, be teisės pri-
imti amerikiečius. Tą faktą patvirti-
no iš arkivyskupijos gautas laiškas,
labai svarbus parapijos dokumentas.
Šis susirinkimas buvo plačiai aprašy-
tas lietuviškoje spaudoje, kai kurios
susirinkime pasisakiusiųjų mintys
išspausdintos 1973 m. parapijos lei-
dinyje. 1968 m. gruodžio 2 d. susirin-
kimas liks svarbus parapijos istorijo-
je, nulėmęs jos ilgametę ateitį, nes
dar ir šiandieną, po 40 metų nuo su-
sirinkimo, save laikome tautinės pa-
rapijos nariais.

1969 metais Bažnyčios komitetą
sudarė: Julius Bridgevaitis, Joseph
Chaps, dr. Adolfas Damušis, Joseph
Kazlauskas, dr. Vytautas Majauskas,
Elzbieta Paurazienė, dr. Justinas
Pikūnas, Algis Rugienius, Ona ir
Rapolas Valatkai, Frank Zager,
pirmininkas Antanas Dainius ir kun.
Mykolas Kundrotas.

Pirmojo finansų komiteto su-
dėtis: pirmininkas Frank Zager, Al-
fonsas Arlauskas, Antanas Dainius,
Leopoldas Heiningas, Eugenijus Jan-
kus, Violet Panavas, Elzbieta Pau-

razienė ir Stepas Smalinskas.

Per kitus dvejus metus vyko
paruošiamieji parapijos statybos ir
perkėlimo darbai, kurie pareikalavo
laiko ieškant naujos vietos statybai,
parenkant architektą, išdirbant nau-
jų pastatų planus ir tuos planus
įgyvendinant. Visi šie užmojai ne-
praėjo be audringų momentų. Arki-
vyskupijai reikėjo įrodyti, kad nu-
matytus pastatus ne tik sugebėsime
pastatyti, bet ir išlaikyti.

Jau buvome išgyvenę laikotarpį,
kai neturėjome tinkamų patalpų
lietuviškai veiklai, tad šį kartą nutar-
ta dirbti planingai. Paruošta apklau-
sa įvairioms organizacijoms, kurios
žadėjo šioje parapijoje aktyviai veikti.
Visa surinkta informacija buvo per-
duota architektui Alfredui Kulpai-
Kulpavičiui iš Kanados.

1971 metais pradėta statyti kle-
bonija, statybos darbus atliko staty-
bininkas Juozas Panavas. Parapijie-
čiai šoko į talką, sutaupė parapijai
pinigų, nes kai kuriuos darbus atliko
patys. Dviejų aukštų erdvią kleboniją
pastatė už 67,000 dol.

(Bus daugiau)

Kun. Mykolas Kundrotas, architektas Alfredas Kulpa-Kulpavičius ir
architektas Albertas Kerelis.

Ąžuolas užleidžia vietą bažnyčiai, pjauna Jurgis Šenbergas ir Jonas
Urbonas.

DIEVO APVAIZDOS LIETUVIŲ
PARAPIJOS ŠIMTMETIS 

Atkelta iš 4 psl.
Kartais fondai perka akcijas tų

kompanijų, kurios dirba kituose že-
mynuose, pvz., Azijoje ar Pietų Ame-
rikoje. Kai kurios Kinijos kompanijos
gauna didelį pelną ir jų akcijos smar-
kiai kyla. Kartais Amerikos kompani-
jos, pvz., Argentinoj, superka didelius
žemės plotus arti miestų ar pramonės
centrų. Miestams plečiantis, tos kom-
panijos daro milžinišką pelną parduo-
damos tuos sklypus. Tų visų dalykų
atskiri investuotojai niekada negali
žinoti.

Nuo 1992 m. pradėjau pirkti
fondų akcijas. Pirmas mano laimin-
gas pirkinys 1992 m. buvo Symbol,
(OPPAX) Oppenheimer Global CLA
p. Tuomet vienos akcijos kaina buvo
32,45 dol. Pirkau už 5,000 dol. 2007
m. gale investuoti pinigai paaugo iki
44,068 dol.

2. 2007 m. už 10,000 dol. pirkau
(ARTIX) Artisan fds. Int. Tų metų
gale suma paaugo iki 11,927 dol.

3. 2005 m. už 10,000 dol.
(UMESX) Excelsior Energy. 2007 m.
gale paaugo iki 27,164 dol.

4. 2007 m. už 10,000 dol.
(FEMKX) Fidelity Invtmt. Emg
Mkts. 2007 m. gale paaugo iki 14,710
dol.

5. 2005 m. už 10,000 (ICENX)
Icon Energy.  2007 m. gale paaugo iki
14,886 dol.

6. 1993 m. už 2,000 dol.
(QVOPX) Oppenheimer Quest Op-
portunity Value CLA fds. 2007 m.
gale paaugo iki 17,856 dol.

7. 1992 m. už 5,000 dol. (PHBLX)
Phoenix Balanced A. 2007 m. gale —

15,164 dol.
8. 1993 m. už 15,000 dol.

(PHSTX) Putnam Health A p. 2007
m. gale — 40,536 dol.

9. 1992 m. už 5,000 dol. (IDETX)
TA Idex A Trn Am Eq p. 2007 m. gale
– 17,819 dol.

10. 2005 m. už 10,000 dol.
(EUROX) US Global Inv. Eastn.
Europe. 2007 m. gale – 31,079 dol.

11. 2005 m. už 14,000 (VEIEX).
Vanguard Idex fds E. Mkt n. 2007
gale – 38,786 dol.

Dabartiniu laiku geriausiai kyla
Emerging Markets fondų akcijos. Jos
beveik visos paauga 40 proc. per me-
tus. Akcijų svyravimą galite sekti šeš-
tadienio laikračiuose ,,Market Re-
ports”. Dešinėje pusėje parodyta,
kiek procentų tos akcijos pakilusios.
Investuojant į tų fondų akcijas, reikia
labai aktyviai sekti, nes kai akcijos
yra labai aukštai pakilusios, inves-
tuotojai pradeda jas parduoti ir tada
jos krenta. Joms nukritus 2–3 dol.
per dieną, jos gali kristi ir toliau. Šių
fondų akcijos yra naujovė ir ką jos
darys ateity, sunku žinoti. Vis dėlto
manau, kad į jas investuoti yra sau-
giau negu į atskirų kompanijų akci-
jas.

Be mano minėtų fondų turėtume
atkreipti dėmesį į: (SLANX) DWS
Scudder CIS Latin America Eq n;
(DPGAX) Driehaus Intl. Disc. Ypač
verta sekti: (ICHKX) Guiness –
Atkinson China H K (HON Kong);
(FICDX) Fidelity Invest. Canada n;
(FSESX) Fidelity Select. Eng. Sv. n;
(SSEMX) SSg A Emg. Mkts x.

Geros kloties.

Investavimas į akcijų biržą 

Atoki šiaurės elnių ferma Laplandijoje 
lankytojus pasitinka suomiška tyla

Nors visi jau pradėjo gyventi pa-
vasario nuotaikomis, Suomijos šiaurė
dar tik pradeda vaduotis iš sniego
gniaužtų. Romakajarvi – vietovė, apie
60 kilometrų nutolusi nuo Laplan-
dijos sostinės Rovaniemi. Atokioje
miškų glūdumoje ir sniegynų ramy-
bėje, vienišo vienkiemio gyventojas
Kallevi Kononen kiekvieną ankstyvą
rytą ir popietę eina lankyti savo
pragyvenimo šaltinio – šiaurės elnių
bandos.

Čia, skirtingai nuo kitų Laplan-
dijoje esančių elnių fermų, retai kada
užklysta prašalaičiai.

Todėl gali pasirodyti, kad suomis
netikėtus svečius sutinka šaltai.
Tačiau vos regima šypsena jo veide ir

draugiški gestai, kviečiantys prieiti
arčiau, išduoda jo džiaugsmą, kurį
šalta Suomijos žemė jį išmokė reikšti
santūriai. Vyriškis nekalba jokia
užsienio kalba. Paklaustas, kiek šiau-
rės elnių turi, šeimininkas brėžia
skaičius ant sniego – 160.

Nors elniai laikomi aptvaruose,
jų vartai visuomet paliekami atdari,
kad gyvūnai galėtų judėti nevaržomi.
Tik „pasmerktieji” būna atskiriami
nuo likusiųjų bandos narių.

Šiaurės elnių ragai, iš jų gamina-
mi papuošalai, kailiai, mėsa, – bran-
gios, tačiau turistų mėgiamos prekės.

Ieva Veiverytė
Delfi.lt

Margumynai

Jūrų muziejuje nebetelpa našlaičiai ruoniukai 
Į Lietuvos jūrų muziejų buvo at-

gabentas dar vienas ruoniukas-pa-
mestinukas iš Baltijos pajūrio. Šįkart
itin nusilpusi mažylė rasta ties Ne-
mirseta. Ji yra panašaus amžiaus,
kaip ir trys jau anksčiau atkeliavę į
muziejų ruoniukai, tačiau ilgiau
maitinta mamos, todėl sveria dau-
giau – 14 kilogramų. Vos atvežta į
muziejų ruoniukė buvo labai silpna,
bet pamaitinta žuvies tyrė su vande-
niu iš karto atkuto ir ėmė rodyti dan-
tukus.

„Ši ruoniukė pati pasiučiausia, –
sako Arūnas Grušas, muziejaus Jūrų
paukščių ir žinduolių skyriaus vedė-
jas. – Marius, Moncė ir Girulė yra
žymiai ramesni. Šie ruoniukai muzie-
juje jau priaugo po pusantro kilo-
gramų ir jau pradedami maitinti žu-

vyte, o ne jos tyre.”
Muziejus, neturėdamas sąlygų

laukiniams gyvūnams karantinuoti,
laiko juos administracijos pastate.
Trys anksčiau rasti ruoniukai įkur-
dinti vienoje vonioje, o vakarykštė
našlaitė – atskiroje. Pasak muziejaus
direktorės Olgos Žalienės, muziejus
neturi reikiamų sąlygų laukiniams
gyvūnams gydyti ir karantinuoti ir
ruoniai priglaudžiami tik iš huma-
niškų paskatų.

„Praeitą savaitę dar du ruo-
niukai buvo pastebėti Juodkrantėje,
bet, pabaidyti žmonių, jie nubėgo į
jūrą, – pasakojo Arūnas Grušas. –
Jeigu jiems reiktų pagalbos, mes jau
negalėtumėme niekuo padėti, nebent
apgyvendinti vonelėje savo kabi-
nete.”                                   Alfa.lt
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Apie Izabelės vaikystę, jos cha-
rakterį ir brandą daug ką prisimena
ir jos artima giminaitė, pusseserė iš
motinos pusės, augusi toje pačioje
apylinkėje – jau a. a. 2005 m., vos spė-
jome nufilmuoti – Petronėlė Dabuls-
kienė. ,,Ji rengėsi visada gražiu pal-
tuku, avėdavo  bateliais, o mes, kai-
mo vaikai, Dieve, tokių rūbelių ne-
turėjom. Man tėvukas buvo nagines
pasiuvęs, paklotu veršio kailiuku su
apyvarais, mažutės, ta koja įkišta, nė
šiokia, nė tokia. Aš stovėdavau ir
galvodavau, kodėl gi aš negaliu taip
rėdytis? Tai čia va, tokios smulkme-
nios, vaikystės prisiminimai…

Kaime turėjo autoritetą, ją my-
lėjo ir mėgo su ja žaisti visi vaikai,
buvo labai drąsi ir visada mėgo ri-
zikuoti. Kartą mano mama su viena
kaimynka išvažiavo Šeduvon į turgų
sviestą parduoti. Mes vaikai likome
vieni. O mūsų buvo kone trys dešim-
tys. Jin sako, reikia šunim gražių
bantų įrišti. Bet nėra medžiagos iš ko
padaryt. Tada kaimynų sūnus ir
sako, yra mano mamos graži bliuska,
su kuria eina į bažnyčią. Izabelė sa-
ko, sukarpom rankoves ir iš jų pa-
darom tuos bantus. Nuėjo, sukarpė,
Izabelė tuos karpinius nusinešė į sa-
vo namus, gražiai su siuvamąja maši-
na atsiūlėjo, atidirbo. Neužilgo par-
važiuoja namo toji kaimynka. Šunys
pasitinka juos dar kelyje. Žiūri –
šunys papuošti bantais, pasiūtais iš
jos gražiosios bliuskos. Atsimenu,
kad mes visi išsilakstėm, kas kur iš-
manėm, į atskirus kampus. Nes jo
tėvai iškėlė pirtį. Aš – pas babą į
kamarą. Tais laikais babos būdavo
vaikų, pridariusių išdaigas, angelas
sargas. O kaip Izabelei užsibaigė, ge-
rai ir nežinau. Aišku, kad gerokai pa-
barė, nieko kito juk ir negalėjo bū-
ti.”

5. Susitikimas tapęs 
lemtimi

Izabelė, stovėdama su vyresne
sesute prieš foto dėžę, apgaubtą
juoda skraiste, jaukioje Filadelfijos
foto atelje, išpuošta kaip amūriukas,
tarsi pirmai komunijai, pūsta suk-
nele, šviesiom plaukų garbanėlėm, nė
sapnuot nesapnavo, kokia dalia jos
laukia išsvajotoje tėvų žemėje –
Lietuvoje.

Motinai grįžus į Vėriškes, ji, kaip
ir visi vaikai, greit prigyja naujame
krašte, auga linksma ir guvi mer-
gaičiukė. Jos galvelė visada pilna pra-
muštgalviškų idėjų, išmonių, dainų,
vaikiško šėlsmo ir išdaigų. Lanko
Vėriškėse pradžios mokyklą, vėliau
tęsia mokslus Šeduvos gimnazijoje.
Paskutinę klasę kažkodėl baigia Vil-
niuje, prisiglaudusi pas geraširdį dė-
dę, garsų advokatą Adomą Vilimą,
padėjusį ne vienam giminaičiui. Vil-
niuje, tikriausiai, norėta gauti geres-
nį pasiruošimą ir apsidairyti po uni-
versitetą dėl būsimų studijų Medi-
cinos fakultete. Ji nuo vaikystės jau-
čia potraukį ir susidomėjimą tik medi-
cina. (Išvykimo į Vilnių priežastimi
galėjo būti ir baimė, jei kas pakištų
liežuvį vokiečiams, jog Zabutė pir-

maisiais sovietmečio metais buvo
įrašyta į komjaunimą, su ja būtų susi-
dorota.) Tačiau su šitokia kilme ir
JAV pilietybe pirmaisiais, o ir vėles-
niais, bolševikinės okupacijos metais
durys į Medicinos studijas sovietų
valdžios liokajų, NKVD kontroliuo-
jamų dekanų, partorgų ir rektorių
dėka buvo tvirtai užsklęstos.

Ji, norėdama darbuotis medici-
nos srityje, vaistininke, be to, už-
sidirbti duoną ir nesėdėti kaime ma-
mai ir patėviui ant sprando, baigia
farmacijos mokyklą, skaito medicinos
literatūrą, ir įsitaiso Panevėžio mies-
to centrinėje vaistinėje, kurios vedėju
dirba  pusseserės vyras Antanas Ho-
kušas. 1946 m. vasarą, atostogau-
jant pas mamą, Vėriškėse, nakčia
apsilanko partizanai. Ji pirmą kartą
gyvenime išvysta tikrus miško bro-
lius. Nors su jais beveik nebendrauja,
tačiau ją suintriguoja ir palieka gi-
lų įspūdį. Šis romantiškas susiža-
vėjimas, laikui bėgant, tampa lemti-
mi. 

Būdama graži, aukšta, dailiai
nuaugusi, prasilavinusi panelė, mie-
lai bendraujanti su įvairiausio luomo
žmonėmis, atviro, tiesaus būdo paš-
nekovė, besidominti medicina, lite-
ratūra, net politika, mėgstanti dai-
nuoti ir šokti, mielai kviečiama į
draugų ir net sovietinės nuomen-
klatūros pobūvius, vakarėlius. Kaip
sakoma ,,mergina prie tanciaus ir
prie rožančiaus”. Tačiau, nežinia dėl
kokių priežasčių, gal kilo įtarimai –
matyt, pasidarbuota ne sovietų val-
džios naudai –  A. Hokušas iš Pane-
vėžio kažkodėl išvyksta į periferiją –
dirbti į vaistinę Svėdasuose. Skubiai
iš darbo pasitraukia ir jo padėjėja,
giminaitė Izabelė, stalčiuje palik-
dama net komjaunimo bilietą. Mat,
1941 m. Vilniaus lietuvių gimnazijoje
daugelį moksleivių nė neatsiklausda-
mi jų sutikimo aktyvistai surašė į
komjaunimo sąjungą.

Išėjusi iš Panevėžio vaistinės, ji
dingsta ilgam. Kažkodėl pradeda
gyventi pusiau legalų gyvenimą. Na-
miškiams apie tai nė žodžio – kam
skaudinti motinai širdį. Matyt, iš
Panevėžio pasitraukta ne dėl kom-
panijos su giminaičiu A. Hokušu, o
būta rimtos grėsmės, gal net ir  iš-
davystės. Pusseserės Petronėlės Da-
bulskienės liudijimu, ,,(…) dirbdama
Panevėžio vaistinėj ji dar vis neprara-
do vilties studijuoti mediciną – skaitė
specialią literatūrą, svajojo tapti dak-
tare. Aš tada buvau paliegusi, nelabai
sveika, tai ji mane atsivežė į Panevėžį
ir tampė per visus gydytojus ieško-
dama mano ligų. O tuo metu kaime
gyveno ir kita Izabelė Skačkauskaitė,
mūsų pusseserė. Ten buvo josios  tė-
vų stambus ūkis, o pas Skačkauskus
dažnai lankydavosi partizanai. Aš
žinau, kad Izabelė jau tada, dirbdama
Panevėžio vaistinėj, reikiamus medi-
kamentus įduodavo Izabelei Skač-
kauskaitei, o toji pristatydavo į miš-
ką.”

Izabelės iš prigimties būta lais-
vos ir drąsios asmenybės – tėvo ir
motinos genų paveldas. 

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 6

Atkelta iš 5 psl.
Apie D. Udrį nuomonę susida-

riau, kai 2000-siais metais trejų metų
kadencijai trečią kartą man teko pri-
siimti JAV LB Krašto valdybos pir-
mininko pareigas. Naujai sudarytos
Krašto valdybos svarbiu uždaviniu
tapo į JAV LB gretas įtraukimas nau-
jai iš Lietuvos atvykstančių ir Ame-
rikoje gimusios jaunosios kartos.
Vykd. vicepirm. dr. Romualdas Kriau-
čiūnas ėmėsi uždavinio ,,Dainavos”
stovyklavietėje sušaukti konferenciją
aptarti naujųjų ateivių ir jaunosios
kartos vaidmenį JAV LB. Konfe-
rencijos vedamoji mintis – ,,Tikėkime
savo ateitimi!” Programos pirminin-
ku jis pakvietė Darių Udrį ir šis kvie-
timą priėmė. Džiaugėmės duotu jau-
no visuomenininko sutikimu. Deja,
neilgai. Lietuvių Fondui parėmus
konferencijos ruošą, Krašto valdyba
buvo įsipareigojus kiekvienam konfe-
rencijos dalyviui pilnai apmokėti pra-
gyvenimo išlaidas. Tačiau D. Udrys iš
Krašto valdybos pareikalavo, kad
kiekvienam dalyviui būtų apmokėtos
ir kelionės išlaidos. Stambių kelionės
išlaidų riboti Krašto valdybos finan-
siniai ištekliai nebuvo pajėgūs pri-
siimti. Protesto ženklan D. Udrys at-
sisakė programos vadovo pareigų.
Nors ir staiga netekęs konferencijos
ruošoje centriniu turėjusio būti as-
mens, dr. Kriaučiūnas 2002 m. bir-
želio 7–9 dienomis suruošė puikiai
pavykusią konferenciją. Dalyvavo
daugiau nei 50 dalyvių, dviems treč-
daliams esant iš ,,trečiosios bangos”.
Buvo išleistas konferencijos leidinys,
pranešimai paskelbti periodinėje
spaudoje. Vėlesniais metais keletas

panašaus pobūdžio konferencijų su-
ruošta Putname, jas organizuojant
jau ,,trečiabangei” LB Krašto valdy-
bos vicepirm. Sigitai Šimkuvienei.
Slapukui mane kaltinant faktų
nežinojimu, sąmoningai palyginimui
atskleidžiu šį įvykį. Ar panaši istorija
nepasikartojo 2008-iais metais, kai D.
Udrys atsistatydino iš Los Angeles
LB apylinkės pirmininko pareigų
Krašto valdybai ir Tautinių šokių
šventės rengimo komitetui neparė-
mus jo siūlymo į šventę įvesti jidiš
tautinius šokius? Liūdna, kai suau-
gusio asmens visuomeninėje veikloje
elgesys primena užsispyrusį vaiką,
kuris, negavęs ko nori, susirenka
žaislus ir rėkdamas bėga į savąjį
kiemą!

Baigdamas, kreipiuosi į ,,Drau-
go” redakciją. Artėjant ,,Draugo” gar-
bingai 100 metų sukakčiai nemen-
kinkite dienraščio įgytos puikios re-
putacijos spausdindami nepasira-
šytus slapukų laiškus redakcijai.
Pridėtas prierašas ,,Pavardė redak-
cijai žinoma” reikalų nepataiso, o tik
skatina skaitytoją be reikalo įta-
rinėti. Tai nupigina laikraštį, netei-
kia šlovės nei jo leidėjams, nei re-
dakciniam kolektyvui. Nesekite ta
Lietuvos žiniasklaida, kuri inter-
netiniuose komentarų puslapiuose
spausdina vėmalams prilygstančius
bepavardžių slapukų pareiškimus ir
keiksmus. Maloniais pragiedruliais
būna ten užtinkami mandagūs bei
dalykiški, pavarde pasirašyti užsie-
nyje gyvenančių dr. Stasio Bačkaičio,
Arvydo Barzduko, dr. Elonos Vaišnie-
nės, Juozo Gailos komentarai.

APIE FAKTUS, RADIJO LAIDAS
IR DARIŲ UDRĮ!
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,,Alatėjos” moterų
mintys skrieja į ateitį

LORETA TIMUKIENÈ

Kovo 30 dieną nemažas būrelis
,,Alatėjos” klubo moterų rinkosi  pa-
sidalinti mintimis apie nuveiktus
darbus, aptarti tolimesnių savo pla-
nų. Jau tapo tradicija, kad šio klubo
moterys karts nuo karto renkasi pa-
sisvečiuoti kurios nors klubo narės
namuose. Tokie susibėgimai – gera
proga ne tik pasidžiaugti pavykusiu
renginiu, bet ir kartu pabūti, pa-
diskutuoti. 

Tąkart ,,Alatėja” rinkosi svetin-
guose, jaukiuose Ingridos namuose.
Susitikimo pradžioje moterys pažiū-
rėjo Algimanto Puipos filmą ,,Nuo-
dėmės užkalbėjimas”. Moterys pasi-
džiaugė, kad ir šį kartą susibėgime
pamatė naujų veidų. Vadinasi, klubo
gretos gausėja. Matyt, prie to prisi-
deda ir klubo organizuojami rengi-
niai, į kuriuos susirenka gausus bū-
rys svečių. Vienas iš paskutinių klubo
organizuotų renginių – Šv. Valentino
dienai skirtas vakaras, kurio metu
surinkti pinigai buvo skirti sunkio-
mis ligomis sergantiems žmonėms.

Į savo susibėgimą moterys pasi-
kvietė ir sunkia onkologine liga ser-
gančio Roko Bagdono mamą Jolantą.
Ji papasakojo, kaip jiems sekasi ko-
voti su liga, su kokiais sunkumais su-
siduria šeima. Jolanta pasidžiaugė,
kad daug stiprybės suteikia žino-
jimas, jog jie savo sunkiame kelyje
link išgijimo yra ne vieni. Moteris
sakė, kad jų šeimai padeda net visai
nepažįstami žmonės. ,,Alatėjos” klu-
bas taip pat prisideda prie jų. 

Klubo narė Laima Mockūnienė

anksčiau dirbo kartu su Roko mama
amerikiečių įmonėje ,,Sportstation”,
gaminančioje sportinius marškinė-
lius ir kepures. Laima pasiūlė mote-
rims pasipuošti šioje įmonėje paga-
mintais marškinėliais su klubo sim-
bolika. Už marškinėlius surinktus pi-
nigus ,,Alatėjos” moterys perdavė ser-
gančio Roko mamai. Jolanta nuošir-
džiai dėkojo už paramą ir palaikymą.

Klubo moterys aptarė, kokie dar-
bai jų laukia ateityje. Gegužės pra-
džioje bus organizuojamas suaukotų
daiktų pardavimas, kurio metu su-
rinktos lėšos taip pat bus  skirtos lab-
darai. Birželio pradžioje vyks vasaros
sutiktuvės, į kurias  klubo moterys
susirenka su savo šeimomis. Galvo-
jama surengti talką ir padėti sutvar-
kyti sodybos ar namų aplinką žmo-
gui, kuris pats to negali padaryti.
Taip pat moterų laukia ne viena iš-
vyka į koncertą, spektaklį, parodą. 

Susirinkusios turėjo progą atsa-
kyti į iš anksto parengtus klausimus
apie savo ateities  planus, apie pomė-
gius ir įvairius gyvenimo nutikimus.
Moterims tai buvo puiki galimybė
pasakyti savo nuomonę, padisku-
tuoti. Kaip jau tapo įprasta, para-
gauta pačių klubo moterų pagamintų
skanėstų, pasidalinta jų gamybos
paslaptimis. 

Tokia ,,Alatėjos” klubo veikla pa-
deda moterims atitrūkti nuo kasdie-
nybės rūpesčių ir darbų, rasti ben-
draminčių atliekant gal ir nelabai
didelius, bet prasmingus darbus.
Bendraminčių susibėgimai – tai tarsi
naujas postūmis eiti tolyn ir mintimis
skrieti į ateitį.

Audrius Rubežius –
Alfredas „La Traviatos”

operoje
Operos galia skleidžiasi per žmo-

gaus balsą, tą asmeniškiausią instru-
mentą, kuris triumfuoja net tada, kai
personažą siužetas numarina. O visą
savo didybę ji pasiekia esant tobulai
ir nepriekaištingai balso ir simfoni-
nio orkestro skambesio darnai, muzi-
kos ir dramos sintezei. Šis žanras at-
spindi žmonių jausmus, iškelia sceno-
je gyvenimo vertybes.  Pamatyti ir iš-
girsti šią sintezę Čikagos Lietuvių
operos gerbėjai Morton gimnazijos
salėje galės balandžio 27 d. Šį kartą
Lietuvių opera pastatė nemirtingąją
G. Verdi ,,La Traviata”. Alfredo vaid-
menį atliks čikagiečiams gerai pažįs-
tamas Lietuvos Nacionalinio Operos
ir baleto teatro (LNOBT) solistas
Audrius Rubežius.

„Žaviuosi Čikagos Lietuvių ope-
ra. Jiems opera – pasididžiavimas, 50
metų puoselėjama tradicija ir ypatin-
gas malonumas. Pirmąkart Čikagoje
pasirodžiau dar 1995 m., vėliau
–‘Liučijoje’, ‘Trubadūre’, ‘Traviato-
je’, o teatro jubiliejaus proga daina-
vau Rūtenį ’Pilėnuose’”, – apie savo
patirtį Lietuvių operoje sako A. Ru-
bežius.

K. V. Banaičio vokalistų ir B.
Grincevičiūtės kamerinio dainavimo
konkursų pirmųjų premijų ir Lietu-
vos teatro sąjungos „Kristoforo” ap-
dovanojimo laureatas A. Rubežius
LNOBT solistu dirba nuo 1995 m.

LNOBT teatre debiutavęs Makso
vaidmeniu „Laisvajame šaulyje”, net-
rukus  Audrius Rubežius dainavo
Belmontę „Pagrobime iš Seralio”, Al-
fredą „Traviatoje” (nuo 1997 m., lai-
mėjęs konkursą, jį atlieka ir Talino
operoje). Tenorui sustiprėti ir atsisk-
leisti padėjo karjeros pradžioje dai-
nuotos lyrinės romantinių operų par-
tijos: Faustas, Hofmanas („Hofmano
istorijos”), Edgaras („Liučija di La-
mermur”). Dramatinė patirtis atėjo
su Don  Chozė („Karmen”), komiško-
ji – su „Čigonų baronu”, dar kita cha-
rakterinė spalva – Daktaras B. Ku-
tavičiaus „Lokyje”. Puikiai įvaldęs
įvairius amplua, solistas kaskart ieš-
ko naujų, specifinių raiškos niuansų:
juk tenka įgyvendinti skirtingų reži-
sierių vizijas. Sceninis lankstumas
nelieka nepastebėtas.

Dainininkas dainuoja LNOBT,
Kauno, Klaipėdos muzikinių teatrų
scenose. Su Maskvos teatru „Heli-
kon” gastroliavo JAV, dainavo Alfre-
dą. „Jutau didelį kolegų draugiškumą
ir paramą. Galbūt patraukiu statyto-
jus jaunatviška išvaizda, esu dainuo-
jantis, šokantis, vaidinantis atlikėjas.
Visad stengiuosi palaikyti gerą artis-
tinę formą. Beje, sunkiausia scenoje
kalbėti (operetėse). O kad daininin-
kas neapsnūstų, išsaugotų geriausias
savybes, jam reikia leisti dainuoti” –
sako jis.

Varšuvos didžiajame teatre A.
Rubežius dainavo Valenrodą A. Pon-
chielli „Lietuvių” III veiksmo koncer-
tinėje versijoje, skambėjusioje greta
kitos, pagal tą pačią  A. Mickevičiaus
poemą sukurtos lenkų kompozito-
riaus V. Zelenskio operos „Konradas
Valenrodas” (1885 m.). Šis debiutas
kainavo jėgų ir nervų, tačiau buvo la-
bai sėkmingas.

„Kai atėjau į teatrą, pagrindines
partijas dainavo kolegos tenorai  Bro-
nius Tamašauskas, Česlovas Nausė-
da, Vytautas Kurnickas, Jonas Valuc-
kas. Dabar lietuvių tenorus retokai

išgirstame, dažniau pasikliaujama
kviestiniais. Reikėtų neužmiršti ir
savų. Teatre vis dažniau tenka kovoti
už vietą  ‘po saule’, tačiau veiksmin-
giausia – kovoti menu”, – apie savo
darbą LNOBT pasakoja A. Rubežius.

Regis, išsiveržti iš prastų vaid-
menų – ne vienadienis virsmas. Jam
reikia palankių aplinkybių, kryptingo
darbo. Parengti Zygmundas „Valkiri-
joje” ir Narabotas „Salomėjoje” – lyg
ir brėžia ekspresionistinį kontra-
punktą. Juk Narabotas – tas pats įsi-
mylėjėlis, tragiška „lyrinio herojaus”
transformacija Richard Strauss ope-
roje. Narabotą ir pirmąjį žydą A. Ru-
bežius dainavo dar 1998 m. J. Vait-
kaus ir G. Rinkevičiaus statytoje „Sa-
lomėjoje”.

A. Rubežiui teko dainuoti ir po
100 metų filharmonijos scenoje pas-
tatytoje M. Petrausko „Birutėje”.
„Kartais pagalvoju, jog ‘Salomėja’ su-
kurta tuo pačiu laiku (1905 m.), kaip
ir ‘Birutė’ (1906 m.). Tačiau tarp šių
kūrinių – praraja. ‘Birutė’ – tarsi vė-
jelio dvelktelėjimas, palyginti su
‘Salomėja’”, – dalinasi mintimis dai-
nininkas.

Solistas turi ir nemenką koncer-
tinę patirtį: dainavo J. S. Bach „Pa-
sijoje pagal Morkų”, Mišiose h-moll,
G. Verdi ir A. Dvorak „Requiem”, A.
Honegger oratorijoije „Žana d’Arc
ant laužo” ir kt. Naujausių LNOBT
pastatyme, J. S. Bach „Pasijoje pagal
Joną” A. Rubežius parengė dvi parti-
jas – tenoro ir Evangelisto. „Abi jos
yra sudėtingos, aukštos tesitūros,
reikalauja didelio dvasinio susitelki-
mo ir ištvermės. Visas kūrinio vyks-
mas sutelktas į dainavimą – išorinis
artistizmas čia nepriimtinas. Jau esu
‘Jono pasijas’ atlikęs su Lietuvos ka-
meriniu orkestru” – dalijosi savo
mintimis solistas.

„Kiekvieno solisto meninė patir-
tis kaupiama sunkiai, bet yra labai
vertinga. Juo daugiau sukurtų vaid-
menų, juo esi paklausesnis, univer-
salesnis. Be to, svarbu turėti pagrin-
dinių partijų. Antraeiliai, epizodiniai
vaidmenys dažnai būna smagūs, bet
jie netobulina vokalo meistrystės
taip, kaip pagrindiniai. Man augti
reikalinga didelis fizinis ir emocinis
krūvis”, – įsitikinęs A. Rubežius.

Tad visus kviečiame į dar vieną
susitikimą su Alfredu – A. Rubežiumi.

Lietuvių operos inf.

Audrius Rubežius – Zygmundas R.
Wagner operoje ,,Valkirija”.

Michail Raškovskij nuotr.

,,Alatėjos” klubo narės, pasipuošusios marškinėliais su klubo simbolika. 
Audronės Sidaugienės nuotr.

Vaclovas Mažeika, gyvenantis Park Ridge, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Labai Jums ačiū.

Jonas Svera, gyvenantis St. Pete Beach, FL, pratęsė „Draugo” pre-
numeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdus Jums ačiū.

Sabina Ancerys gyvenanti, Porter, IN, atsidėkodama už kalėdinius
atvirukus ir kalendorių paaukojo 60 dol. Nuoširdus ačiū.

Anelė  Apeikis, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybai 100 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame už dosnią auką.

Anelė R. Grabauskas, gyvenanti  Ridgewood, NY, pratęsė „Drau-
go” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.
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Mūsų stalui

Lietuviai ne tiek daug pripratę
prie avienos mėsos ir tik ne daugelis
ją valgo. Tačiau aviena yra daug svei-
kesnė už kiaulieną, net nereikia bijoti
jos riebalų, kurie geriau ir lengviau
yra susivirškinami. Ne veltui žydai ir
musulmonai nevalgo kiaulienos, o tik
avieną. Turtingų žmonių pokyliuose
visados bus pagrindinis karštas avie-
nos patiekalas. Anglijos karalienės
Elizabeth metu Amerikoje, Baltuo-
siuose rūmuose, jos garbei surengtoje
vakarienėje valgiaraštyje buvo susuk-
ti avienos šonkauliukai. Anglijoje, Ai-
rijoje auginama daug avių ir ten avie-
nos mėsa labai plačiai vartojama.

Geriausia mėsa yra jauno ėriuko.
Ji neturės to specifinio avies kvapo.
Perkant avienos mėsą labai lengva
pastebėti jauno ėriuko mėsą, kuri
turi būti šviežiai rausvos spalvos, bet
vos tik ji patamsėja, tai reiškia, kad
mėsa yra  bus senos avies. 2-jų metų
avies mėsa yra pakankamai minkšta,
jos riebalai yra žemesnės lydymosi
temperatūros, todėl juos žmogaus
organizmas geriau suvirškina. Net
skaitoma, kad kuo aviena riebesnė,
tuo ji geresnė.

Avies nugarinė ir šlaunelės var-
tojamos kepimui. Mentė, krūtinė ir
papilvė – virimui, troškinimui, mal-
tos mėsos patiekalams. Kaklas varto-
jamas sriuboms. Pvz. išvirkime rau-
gintų kopūstų sriubą su aviena ir ji
bus daug gardesnė, nei virta su
kiauliena. Tikri šašlykai (angl. ke-
bab) yra gaminami tik iš avienos.

Geriausia avienos mėsą pirkti
graikų ar arabų parduotuvėse.

Kaukazietiška avienos 
sriuba ,,Charca” 

1/2 lb avienos kaklo ar šonkau-
liukų,

1 nedidelė galvutė svogūno, mor-
kų, saliero kotas,

Druskos, raudonųjų pipirų, 2
lauro lapeliai, 1 puodelis perlinių
kruopų ar ryžių.

Mėsą nuplauname, sudedame į
virimui skirtą puodą, užpilame van-
deniu, pasūdome ir užvirus nugrie-
biame putas. Tada sudedame daržo-
ves, prieskonius, supilame kruopas ar
ryžius, užpilame pomidorų padažu
(ketchup) ir skardine pomidorų. Ver-
dant patikriname skonį. Kruopas ar
ryžius dedame iš karto, nes avienos
mėsa greitai suminkštėja, tad, kai

kruopos ir daržovės bus minkštos, tai
ir sriuba bus išvirus. Verdame apie
valandą  ant normalios ugnies.

Ši sriuba turi būti aštraus sko-
nio, net deginanti, bet skani.

Aviena su kopūstais 

1 lb ar daugiau avienos šonkau-
liukų ar mentės pjausnių,

1 šviežio kopūsto galva,
1 svogūnas, 2 salierų kotai, mor-

kų, 3 lauro lapeliai,
kvepiančių ir karčių sutrintų pi-

pirų, druskos, citrinos rūgšties,
1 skardinė pjaustytų pamidorų,

pusė puodelio pomidorų padažo (ket-
chup), 2 valg. šaukštai grietinės.

Kopūsto galvą perpjauti per pusę
ir, išpjovus kietąją dalį, apvirti pasū-
dytame vandenyje taip, kaip ruošia-
me balandėliams. Apipjaustome kie-
tąsias lapo dalis. Į paruoštą kepimui
indą pirmiausia sudedame supjausty-
tas prieskonines daržoves. Ant vir-
šaus indą išklojame kopūsto lapais,
dedame jų daugiau, ant jų išdėliojame
mėsą, apibarstome druska, pipirais,
sudedame lauro lapelius ir vėl iškloja-
me likusiais lapais. Pomidorų padažą
sumaišome su grietine, įberiame cit-
rininės druskos ar citrinų sulčių, ga-
lima acto ir užpilame ant viršaus.
Taip pat užpilame iš skardinės pomi-
dorus  ir dar skardinę vandens.  Indą
uždengiame su folija ir kepame. Pra-
džioje 350 laipsnių temperatūros or-
kaitėje, paskui sumažinę iki 300 ke-
pame apie 2 valandas. Kepant para-
gauti. Jei mėgstate aštresnį skonį,
galima pridėti druskos, pipirų. 

Aviena su česnakiniu 
padažu 

8 avienos muštiniai,
druskos, pipirų, 2 česnako skilte-

lės,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,

250 mlg (puodelis) baltojo vyno, 3
valg. šaukštai kapotų prieskoninių
žalumynų (petražolių, šviežio rozma-
rino, šviežių svogūnėlių), 1/2 tarkuo-
tos citrinos žievelės, 20 g sviesto.

Muštinius pabarstyti druska ir
pipirais, česnaką susmulkinti. Kep-
tuvėje įkaitinti aliejų ir jame pake-
pinti česnaką, bet jį reikia vėliau
išimti. Muštinius apkepame tame
aliejuje iš abiejų pusių ir išimame. Į
mėsos sultinį sudėti sviestą, supilti
vyną, suberti žalumynus, tarkuotą
citrinos žievelę ir apie 10 min. pavi-
rinti padažą. Šį padažą užpilame ant
muštinukų.

Avieną galima valgyti su ryžiais,
mums priimtiniau su bulvėmis, labai
tinka troškinti burokėliai.

Troškinti burokėliai 

stiklainis marinuotų burokėlių,
nedidelė svogūno galvutė,
1 valg. šaukštas grietinės, citri-

nos rūgšties, pipirų, 1/2 šaukšto svies-
to ar aliejaus.

Puodelyje apkepiname aliejuje
supjaustytą svogūną, supilame stik-
lainį burokėlių (jie turi būti jau
sutarkuoti), sudedame grietinę, jei
reikia užpilame trupučiu vandens,
rūgštimi, druska ir pipirais (pagal
skonį) ir troškiname ant nedidelės
ugnies, kol skystis išgaruos.

Parengė N. N.

Aviena

Margumynai

Robotai pakeis senstančius japonų darbininkus

Iki 2025 m. senstant Japonijos
gyventojams, 3,5 mln. darbo vietų pa-
keis robotai, teigiama fondo Machine
Industry Memorial Foundation
(MIMF) tyrime. Vyriausybės vertini-
mais, iki 2030 m. išaugus senyvų
žmonių skaičiui, darbo jėgą šalyje
teks apkarpyti 16 procentų. O darbo
rankų trūkumą pakeisti imigrantais
valdininkai nelinkę.

Vidutiniškai vienai japonei tenka
1,3 vaiko. Šis rodiklis daug žemesnis
norint palaikyti gyventojų skaičių.
Jeigu tai išliks, 2055 metais 40 proc.
Japonijos gyventojų bus daugiau nei
65 metų.

MIMF teigimu, robotų panaudo-
jimas seneliams prižiūrėti leis valsty-
bės draudimo sistemai iki 2025 m.
sutaupyti 2,1 trilijono jenų (21 mlrd.
JAV dolerių). Beje, robotai padės
sutrumpinti darbo dieną visa valan-
da. Jie galės skaityti knygas balsu,

padėti pagyvenusiems žmonėms nu-
simaudyti vonioje, prižiūrėti vaikus.

ELTA

A † A
JUOZUI AMBROZAIČIUI

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą buvu-
siam LTSC tarybos pirmininkui dr. KAZIUI AMBRO-
ZAIČIUI ir jo šeimai.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
valdyba ir taryba

Iš S. Garliausko eilėraščių knygos „Tylėti negaliu”, 2001 m.
Utena, Lietuva

„Gimiau verkdamas
Užaugau žaisdamas
Mylėjau nepavargdamas
Laimės nesuradau
Gyvenau vien sau
Pasenęs dar knarkiu
...................................
Kartais vėl verkiu”....

A † A
STASYS GARLIAUSKAS

Žurnalistas, visuomenininkas, mirė 2008 m. balandžio  8 d.,
Utenos Šv. Klaros slaugos namuose, sulaukęs 94 metų.

Balandžio 13 d. po gedulingų šv. Mišių iš Kristaus žengimo į
dangų bažnyčios, a.a.  Stasys bus palaidotas senosios Utenos ka-
pinėse.

Gimė 1913 m. gruodžio 18 d. Daugailių valsč., Daubių k.
Mokėsi Utenos „Saulės” gimnazijoje. 1931–1935 m. dirbo Utenos
miškų urėdijoje. 1937–1940 m. „Geležinio vilko” pulko bibliote-
kininku, švietimo vadovo padėjėju. 1941–1944 m. Utenos apskri-
ties savivaldybės sekretoriumi, elektros stoties vedėju. 1954 m.
apsigyvenęs JAV, įsitraukė į lietuvišką veiklą. Buvo Detroito
„Draugo” žinių skyriaus vedėjas, lietuvių katalikų 265 kuopos
vadovas, Detroito žurnalistų skyriaus pirmininkas, Amerikos
Lietuvių  Balso ir Lietuviškų Melodijų radijo valandėlių redakto-
rius ir pranešėjas, BALFo direktorius. Parengė organizacijų ju-
biliejinius leidinius, išleido eilėraščių rinkinį „Neramus poilsis”
(1988 m., II leid. 1993 m.). Apdovanotas Gedimino ordinu.

Nuliūdę liko: dukra seselė Michele – Aušrelė  Garliauskaitė,
sūnus  Stasys ir marti Nadia, vaikaičiai Alana ir Daniel; dukra
Rita ir žentas Joseph Sakkab, vaikaičiai Annette ir Christina;
sūnus Jonas ir marti Sandy, vaikaičiai Michael ir Suzanna, pro-
vaikaitis Riley; dukra  Regina ir žentas Richard Goebel; dukra
Liucija Garliauskas ir žentas Kęstutis Česonis; dukterėčia  Albi-
na ir vyras Algis Talis bei kiti giminės Lietuvoje.
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�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” – solistai Algimantas
Barniškis ir Nijolė Penikaitė. Ber-
nardo Brazdžionio ,,Trys pavasariai”,
skaitovė Daiva Petersonaitė. Prog-
ramos vedėja Audra Kubiliūtė-Dau-
lienė. Premijos mecenatė – Patricia
Nelia Paulauskaitė. Lietuvių rašytojų
draugija 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.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos ,,Klai-
pėda” susirinkimas vyks balandžio
20 d. 11:30 val. r. Šv. Antano parapi-
jos mokyklos patalpoje (Įėjimas nuo
bažnyčios). Visų kuopos narių daly-
vavimas būtinas. Po susirinkimo –
pabendravimas.

�FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks balandžio 20 d., sekmadienį,  1
val. p.p. Posėdžių salėje, PLC, Le-
mont. Klausysimės įdomios R. Kun-
čo-Žemaitaičio paskaitos. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  2
val. p.p. Šv. Kazimiero seserų rėmėjų
draugija rengia žaidimų popietę
(Bingo Party). Popietė vyks Maria
High School patalpose (67-ta ir Cali-
fornia gatvių kampas, Chicago). Įėji-
mas nuo 12 val. p.p. iš kiemo pusės.
Galėsite nusipirkti kugelio, dešrelių,
pyrago, kavos. Bus parduodami na-
miniai pyragai ir naminė duona. Se-
selės ir rėmėjos kviečia apsilankyti,
linksmai praleisti laiką ir paremti Šv.
Kazimiero seserų vienuolyną. 

�Balandžio 25 d., penktadienį, 6
val. v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5600 S. Claremont Ave., Chi-
cago) vyks spaudos konferencija, skir-
ta pristatyti balandžio 26 d., šeštadie-
nį, Čikagoje vyksiančią LVK delega-
tūros ir ALR Katalikų federacijos ren-
giamą konferenciją „Lietuvių kata-
likų sielovada JAV”. Kviečiame daly-
vauti visuomenės ryšių tarnybas –
spaudos, radijo, televizijos bei kt. at-

stovus ir pranešti apie šia proga ap-
tariamas lietuvių katalikų sielovados
JAV temas. Po spaudos konferencijos
7 val. v. Čiurlionio galerijoje bus ati-
daroma fotomenininko Jono Kuprio
ir kitų fotografų darbų paroda apie
JAV lietuvių katalikų veiklą. Bus ga-
lima įsigyti Šiluvos jubiliejui skirtų
kolekcinių vokų su Šiluvos Madonos
atvaizdo JAV pašto ženklais. Dau-
giau informacijos tel.: 416-233-7819;
fax: 416-233-5765 arba 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. 

��Aleksandros Kazickienės litua-
nistinė mokykla didelius ir mažus
2008 m. balandžio 19 d., šeštadienį,
kviečia į Meno dieną. Renginys vyks
pamokų metu nuo 9 val. r. iki 1 val.
p.p. mokyklos patalpose, nuo 7 val. v.
iki 11val. v. Grace Episcopal bažny-
tiniame komplekse, 573 Roanoke
Ave, Riverhead NY 11901. Bilietai:
suaugusiems – 20 dol., vaikams ne-
mokamai. Informacija: tel. 631-204-
1329 arba info@akazickasls.org 

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  1
val. p.p. Beverly Shores, IN Šv. Onos
bažnyčioje vyks lietuviškos pamaldos.
Giedos bažnytinis choras. Šv. Mišias
aukos kun. Antanas Gražulis, SJ.

��Elena Alkienė, Krikščioniškos
tarnybos pirmininkė� Dievo Apvaiz-
dos lietuvių parapijoje, Detroite, labai
aktyviai įsijungė�į parapijos šimtme-
čio šventės, kuri vyks balandžio 27 d.,
rengimą�Ji rūpinasi visų  priėmimu.
Tuoj po iškilmių bažnyčioje vyks kon-
certas ir vaišės Kultūros centre. Ža-
dančius dalyvauti prašome iš anksto
pranešti. Užsiregistruoti galima pas
Almą Butkūnienę, Teresę Vaitkūnie-
nę ir Rolandą�Valkauską� iki balan-
džio 20 dienos. Sekmadieniais infor-
macija taip pat teikiama�Kultūros
centre, tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių.

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

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.

Visai neseniai Čikagoje lankėsi
kun. Julius Sasnauskas.  Jam lan-
kantis mūsų redakcijoje kalbėjome ir
apie kunigo knygas. Ir štai ant ,,Drau-
go” lentynėlės – Juliaus Sasnausko
,,Dar kartą – žmogaus sūnus”. Tai pir-
mosios kunigo Juliaus Sasnausko,
OFM knygos (,,Vyturio” leidykla, 1999
m.) antrasis pataisytas leidimas.

Pratarmėje pirmajam leidimui
tuometinis Lietuvos mažųjų brolių
provincijolas Benediktas Sigitas Jur-
čys rašė: „Šiuos sakymus ir postiles
mūsų brolis kūrė ne ant debesų ir ne-
pamokslavo nuo stogų. Jis nesėdėjo
tikėjimo prekyvietėse ir nesiderėjo
dėl kainos. Tai yra jo gyvenimo esė.
Julius stovi ant žemės, žiūri į akis,
nuoširdžiai kalba ir dalijasi duona su
artimu, pats tapdamas duona. Julius
talentingai interpretuoja – atneša
Evangeliją į mūsų kasdienybę. Jo sa-
kymai ir postilės srūva iš širdies į šir-
dį. Jie įsikūnija.

Juliaus kūrybinė gyvenimo rea-
lybė ir vaizduotė pirmiausia jį patį
kreipia iš religinio inertiškumo į ti-
kėjimą Gyvenimu. Mažesnysis brolis
Julius man – lyg kritusi į dirvą evan-
gelinė sėkla. Jis nebijo tamsos ir ne-
nori augti į tamsą: iš įžemio semiasi
jėgos ieškoti ir abejonėms įveikti. Ši-
taip ne tik mūsų mintis išlaisvina iš
inertiškų mąstymo klišių, bet ir įpa-
reigoja čia ir dabar kurti broliškesnį
gyvenimą.”

,,Tai vienas, tai kitas yra prisie-
kinėjęs, kad leidus į negyvenamąją
salą pasiimti vienintelę knygą rink-
tųsi Evangeliją. Nežinau, ar kada iš
tiesų būta tokio pasirinkimo. Man
beveik gražiau, kai G. K. Chesterto-
nas šmaikštauja, esą negyvenamojoje
saloje labiau praverstų vadovėlis,
kaip pasidaryti valtį.

Apaštalas Paulius irgi sėdo į val-
tį, kad nuneštų Evangeliją į žmonių
apgyventas salas. Tai knygai lemta

gyvuoti ir kalbėti minioje. Ji – užka-
riautoja. Vis naujų salų ir vis naujų
sielų. Iš Dievo lūpų išėjusiam žodžiui
jau kada išpranašauta negrįžti atgal
bergždžiam. Pranciškus Asyžietis,
kai pamokslavo paukščiams ar Gubi-
jo vilkui, neabejojo, kad Evangelija
pasiekia ir juos.

Dievo žodžiui gera buvoti žemė-
je, tarp žmonių ir gyvulėlių. Ką jis
nuneša atgal savo siuntėjui, mums
neleista žinoti. O čia, mūsų pasauly-
je, jo pėdsakus kitąsyk aptinki ne-
tikėčiausiose vietose. Ten kur kiti žo-
džiai išsenka ir nuščiūva. Ir, atrodo,
jau nemokėtum būti be jo”, – rašo
Julius Sasnauskas paskutiniame šios
knygos viršelyje. 

Tikiu, kad ši knyga sudomins ne
vieną skaitytoją.

Knygos kaina  – 18 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
perkant knygą prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

,,Dar kartą – žmogaus sūnus”

Agnė Mezencevienė
visų ciceriečių vardu
dėkoja Jonui Kupriui
už  bendradarbiavimą
JAV LB Cicero
apylinkėje. 
J. Kuprys nuolat 
fotografuoja šios
apylinkės renginius.

Nuotraukoje: 
Jonas Kuprys 
Cicero Šv. Antano
parapijos ,,kavutės”
kambaryje 
Šv. Velykų pusryčių
metu.       
A. Mezencevienės nuotr.

Čikagos arkivyskupas kard. Francis E. George, OMI balandžio 26 d.,
šeštadienį, apsilankys ir pasveikins lietuvių katalikų JAV sielovados konfe-
rencijos dalyvius seserų kazimieriečių Motiniškuose namuose, Marquette
Park. Kardinolas George yra JAV Katalikų Vyskupų konferencijos pirmi-
ninkas ir rūpinasi ne tik Čikagos katalikų sielovada, bet atstovauja ir viso
JAV krašto Bažnyčiai.

Kviečiame visus lietuvių sielovados bendradarbius konferencijoje gau-
siai dalyvauti ir jungtis į vieningą tęstinumo bei krikščioniško apaštalavimo
misiją. Adresas: 2601 W. Marquette Road, Chicago.


