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Seimas imasi dvigubos pilietybès klausimo

abiejų vadovų pokalbis.
Mieste gausu plakatų, kuriais

skelbiama apie pirmąjį popiežiaus vi-
zitą nuo to laiko, kai 2005 m. pontifi-
ku buvo išrinktas Benediktas XVI.
,,Šis vizitas yra proga visos šalies ka-
talikų tikintiesiems atgaivinti savo
tikėjimą”, – naujame beisbolo stadio-
ne, kur pontifiko aukojamose mišio-
se ketvirtadienį dalyvaus maždaug
48 tūkst. žmonių, žurnalistams sakė
Washington arkivyskupas Donald
Wuerl.

Per pirmąsias tris dienas JAV
sostinėje pontifikas taip pat melsis
su JAV vyskupais ir susitiks su kitų
religinių bendruomenių vadovais ir
katalikų pedagogais, o paskui nu-
vyks į New York, kur sekdamas Pau-
liaus VI ir Jono Pauliaus II pavyz-
džiu kreipsis į JT Generalinę Asam-
blėją. Tikimasi, kad kalboje Bene-
diktas XVI paragins siekti pasauli-
nės taikos, o kai kurie Vatikano ste-
bėtojai numato, kad jis tiesiogiai pa-
minės karą Irake.

,,Renginiai gal ir nėra milžiniš-
ki, bet jie yra Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS)
– Seimas ėmėsi spręsti dvigubos pilie-
tybės problemą ir po pateikimo prita-
rė naujam Lietuvos pilietybės sutei-
kimą reglamentuojančiam įstatymui.
Tačiau diskusijų metu paaiškėjo, kad
nepaisant darbo grupės pastangų pri-
imti visiems tinkantį sprendimą, ben-
dras sutarimas nepasiektas ir šiuo
klausimu yra mažiausiai trys nuo-
monės.

Parlamentarams iš pradžių buvo
pristatytas daugumos darbo grupės
narių, rengusių įstatymą, siūlymas –
dvigubą pilietybę leisti tik Europos
Sąjungos (ES) šalių pasus turintiems
lietuviams, taip pat asmenims, kurie
iš Lietuvos pasitraukė 1940-1990 me-
tais ir įgijo kitos valstybės pilietybę.

Tačiau, pasak darbo grupės vado-
vo Armino Lydekos, yra dvi nuomo-
nės šiuo klausimu – dalis grupėje dir-

busių parlamentarų siūlė Lietuvos pi-
lietybę leisti išlaikyti visiems lietu-
viams, kurie turi ir bet kurios NATO
valstybės pasą, o kita dalis manė, jog
dvigubos pilietybės teisė net ir pirmuo-
ju atveju yra pernelyg išplečiama.

Parlamentarai po diskusijų prita-
rė naujam Pilietybės įstatymo projek-
tui, tačiau balsuodami susilaikė kon-
servatoriai bei kai kurie kiti pavie-
niai seimūnai.

Rasistiniai
išpuoliai kelia
nerimâ

Vilnius, balandžio 15 d. (Balsas.
lt) – Policijos generalinis komisaras
Vizgirdas Telyčėnas, reaguodamas į
pastaruosius įvykius, susijusius su
tautinės nesantaikos kurstymu, šią
problemą aptarė su Policijos departa-
mento padalinių vadovais. Taip pat
numatytas policijos generalinio ko-
misaro susitikimas su Valstybės sau-
gumo departamento vadovu, kuria-
me ketinama aptarti bendras neati-
dėliotinas ir ilgalaikes priemones,
būtinas šiai problemai spręsti. Poli-
cijos vadovo nuomone, tam būtinas
ne tik darnus ir bendras visų teisė-
saugos įstaigų, bet ir nevyriausybi-
nių organizacijų, švietimo įstaigų at-
stovų bendradarbiavimas.

Rasistiniai išpuoliai tampa vis
opesne problema Lietuvai, teigia nuo
skustagalvių Vilniuje nukentėjusi
dainininkė Berneen. Anot tamsiao-
dės atlikėjos, faktas, jog šalyje vis
daugėja rasistinių bei ksenofobinių
išpuolių, paskatino ją viešai prabilti
apie praėjusią savaitę Vilniaus sena-
miestyje vykusį įvykį, kai ji su drau-
ge buvo užpultos ir sumuštos. Dėl
dainininkės Berneen sumušimo pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Anot Jungtinių Tautų vystymo
programos pareigūnės Linos Jan-
kauskienės, Lietuvoje netolerancijos
apraiškų vis daugėja. Policijos depar-
tamento duomenimis, 2006 m. buvo
pradėta 17 ikiteisminių tyrimų dėl
tautinės nesantaikos kurstymo, 2007
m. – 32, šiemet – jau daugiau nei 20.

Prasideda popiežiaus kelionè JAV

Valdas Adamkus: valstybè
išgyvena pasitikèjimo krizê

Washington, balandžio 15 d.
(AFP–BNS) – Popiežius Benediktas
XVI antradienį išvyko iš Romos savo
pirmojo oficialaus vizito į Jungtines
Valstijas, kur New York pasakys kal-
bą Jungtinių Tautų (JT) Generalinei
Asamblėjai. Benedikto XVI kelionė
truks penkias dienas. Šiandien jį Bal-
tuosiuose rūmuose priims preziden-
tas George W. Bush, ketvirtadienį jis

aukos mišias Washington, o sekma-
dienį – New York.

Balandžio 16-oji – popiežiaus gi-
mimo diena. Baltieji rūmai rengia po-
piežiui ištaigingą priėmimą. Oficiali
popiežiaus sutikimo ceremonija įvyks
per 81-ąjį jo gimtadienį Baltuosiuose
rūmuose. Prezidentas G. W. Bush ir
Benediktas XVI pasakys trumpas kal-
bas, po to Ovaliajame kabinete įvyks

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS) –
Lietuvoje – pasitikėjimo valstybe kri-
zė, į kurią pirmiausiai atvedė strate-
ginio mąstymo stoka, pareiškė prezi-
dentas Valdas Adamkus.

,,Deja, pradėdami devynioliktuo-
sius nepriklausomybės metus, esame
priversti ne svarstyti iššūkius ar
problemas, bet konstatuoti pasitikėji-

mo valstybe krizę. Į šią krizę eita
nuosekliai, žingsnis po žingsnio, ne-
paisant perspėjimų ir raginimų va-
dovautis sutarimu ir bendrais intere-
sais”, – antradienį Seime skaityda-
mas metinį pranešimą teigė V. Adam-
kus.

Jo nuomone, pirmutinė ir svar-
biausia šios krizės priežastis – strate-
ginio mąstymo stoka. Anot preziden-
to, strateginiai tikslai – tapti Europos
Sąjungos ir NATO nariais – iš esmės
paskatino vidaus pertvarkas ir krašto
pažangą, tačiau šiandien nežinoma,
kokiomis priemonėmis reikia tvirtin-
ti ilgalaikės piliečių gerovės pamatus.

Apie šią krizę valstybės vadovas
kalbėjo ir pernai. Pranešime jis kriti-
kavo valdžios veiksmus beveik visose
gyvenimo srityse, išskyrus užsienio
politiką ir krašto apsaugą. „Visuo-
menė eina politikų priekyje. Kol poli-
tikai neperims iniciatyvos, įstatymų
leidimo, apsisprendimo ir pavyzdžio
rodymo, skurdo klausimas dar ne
kartą nuskambės šiuose Seimo rū-
muose, – Nukelta į 6 psl.

Popiežius Benediktas XVI atsisveikina su Italijos tikinčiaisiais prieš išvykdamas
į Jungtine Valstijas. Reuters nuotr.

Prezidentas V. Adamkus skaito metinį
pranešimą Seime. ELTOS nuotr.
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2008 m. Žiemos kelionė
į „Rako” stovyklą

s. v. v. s. fil. DONATAS
RAMANAUSKAS
„Dariaus ir Girèno”
draugovès draugininkas

„Lituanicos” tunto „Dariaus ir
Girėno” prityrusių skautų draugovė
ir vadovai toliau tęsė savo tradicinę
žiemos kelionę į „Rako” stovyklą š.
m. vasario 8-10 dienomis. Šios ke-
lionės vadovai: draugininkas – Dona-
tas Ramanauskas, vadovai: Edis Lei-
pus, Vytenis Lietuvninkas, Gintaras
Lietuvninkas, Linas Paužuolis. Ke-
lionės dalyviai: skautai vyčiai: Aud-
rius Aleksiūnas, Linas Aleksiūnas,
Dainius Fabianovich, Rimas Kapa-
činskas, Albinas Liubinskas, Andrius
Markulis, Antanas Paužuolis; pri-
tyrusieji skautai: Aleksas Jučas, Mi-
kutis Leipus, Andrius Lituvninkas,
Martynas Matutis, Marius Stalionis;
prityrusieji skautai kandidatai: Ko-
vas Kulbis, Aras Latvys, Dovas Lie-
tuvninkas, Dominic Paužuolis.

Susirinkome 5:30 val. p. p. penk-
tadienį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Truputį po 6 val. v. paju-
dėjome „Rako” stovyklos link. Brolis
Edis Leipus vairavo didžiulį 15 vietų
autobusėlį (pavadintą „party van”), o
broliai Vytenis ir Linas truputį ma-
žesnius „vežimus”. Iš viso keliavome
19 asmenų (broliai Rimas ir Dainius
atsirado „Rako” stovykloje anksčiau,
kur jie atrakino vartus, pastatus, už-
kūrė pečius ir supirko maistą). Oras
išvažiuojant buvo palankus – šalta,
bet nesnigo. Pavažiavę iki St. Joseph
miestelio, sustojome pavalgyti vaka-
rienės „Culver’s Butter Burgers”.
Sočiai prisivalgę, spaudėme toliau į
šiaurę. Kol privažiavome Grand Ha-
ven miestelį, pradėjo snigti. Mes ten
sustojome. Prisipildėme benzino ir
visi (kurie dar nebuvo užsidėję) ap-
sirengė šiltais drabužiais ir užsimovė
per sniegą vaikščioti tinkamus batus.

Atsargiai važiavome toliau. Prie
„Rako” stovyklos vartų atsiradome
apie 1 val. ryte, šeštadienį. Sniegas
virš kelių, įvažiuoti su mūsų automo-
biliais neįmanoma. Broliai Rimas ir
Vytenis su savo „Jeep” ir SUV nu-
gabeno visų skautų lagaminus į ati-
tinkamus pastatus. „Aušros vartų”

virtuvę paskyrė jauniems skautams
vyčiams, ambulatoriją – prit. skau-
tams bei kandidatams, o vyresni va-
dovai apsigyveno „Lituanicos” virtu-
vėje. Kol iškraustėm visus daiktus ir
pasiruošėm guolius, teko gulti tik 3
val. ryto.

Kėlėmės 8 val. ryte Prit. kandi-
datai, besiruošdami „Virėjo” specia-
lybei, labai skaniai paruošė visiems
pusryčius: kiaušinienę su lašiniais.
Pavalgius ir susitvarkius, brolis Edis
pristatė dienos temą: pasiruošimas
katastrofoms („emergency preparad-
ness”) ir išlikimas žiemos sąlygomis
(„winter survival”). Po pristatymo
skautai buvo apklausinėjami apie
suteiktas žinias, nes vėliau popiet tas
žinias jie turės panaudoti. Prieš pie-
tus išbandėme naują žaidimą – „Tu-
becide”. Šis žaidimas panašus į fut-
bolą („soccer”), bet yra žaidžiamas su
dviem didelėm pripūstom guminėm
padangom („tuck inner tube”), ku-
rias viena komanda bandė įspirti į

kitos komandos vartus. Iš
pradžių žaidimas sekėsi ne-
lengvai, nes sniegas labai
gilus, bet po kiek laiko skau-
tai sutrypė sniegą ir padan-
gos lengviau slydo sniego
paviršiumi. Po žaidimo atėjo
laikas ruoštis pietums. Pri-
tyrę kandidatai, prityrę skau-
tai ir vadovai paskyrė skiltis
ir paruošė „chili” lauke ant
laužo. Visi taip skaniai išsi-
virė patiekalą, kad neliko nė
šaukštelio pakabinti! Popiet
skautai vyčiai vedė tris stotis
apie katastrofas. Pirmoji sto-
tis – kaip atrasti pasimetusį
žmogų („search ir rescue”).
Antroji – ką daryti, kai auto-
mobilis įstringa į sniegą toli
nuo namų. Ir trečioji – kaip

parinkti pačius svarbiausius dalykus,
kad išliktum gyvas, mažam lėktuvui
nusileidus šiaurės Kanadoje, toli nuo
civilizacijos. Baigę visas stotis, pri-
tyrę kandidatai vėl užsidėjo virėjų
kepures ir visiems paruošė vakarienę
— „Caveman stew”, t. y. karštą miš-
rainę iš jautienos ir įvairių daržovių,
iškeptą folijos voke. Taip kaip ir su
pusryčiais ir pietumis, visi skautai
viską suvalgė, nė vieno gabaliuko ne-
liko. Susitvarkę po vakarienės, grį-

žome į tamsią sporto aikštę vėl žaisti
„Tubecide”. Vos žaidimui prasidėjus,
į aikštę atėjo Mason county poli-
cininkas, sakydamas, kad reikia pa-
traukti automobilius nuo kelio kraš-
to, nes jie pavojingi kitiems vairuoto-
jams. Na ką, griebėme kastuvus ir
grįžome prie pat vartų kasti stovyk-
los įvažiavimą. Sniegas gilus, o prie
pat vartų jis dar kietai ir suspaustas
nuo „Jeep” ir „SUV” važiavimo pir-
myn ir atgal. Broliai Edis, Linas ir
Vytenis nuvažiavo pas stovyklos
kaimynus, kurie yra „Amish”, ir pa-
prašė leidimo pasistatyti vienai nak-
čiai automobilius. Kaimynas Steven
mielai mus priėmė. Problema iš-
spręsta. Bet kol reikalas susitvarkė,
visi pradėjome šalti ir neliko energi-
jos toliau žaisti pradėtą „Tubecide”
žaidimą. Geriau buvo susiburti ,,Li-
tuanicos” virtuvėje, išgerti karštos
kakavos ir pasigriebti keletą pyra-
gaičių prieš einant gulti.

Sekmadienis aušo šaltas, vėjuo-
tas, smarkiai snigo. Kėlėmės 7 val. r.
ir tuojau pat pradėjome ruoštis
kelionei namo. Broliai vyčiai paruošė
pusryčius, daugiausiai likučius iš
praėjusios dienos. Po vėliavos nulei-
dimo brolis Linas Aleksiūnas per-
skaitė trumpą maldą, brolis Vytenis
padarė visų nuotrauką. Paskiau tem-
pėm visus lagaminus atgal prie

stovyklos vartų, krovėm juos atgal į
automobilius. Baigėm susitvarkyti,
užrakinom pastatus, vartus ir pra-
dėjome kelionę į namus (tai buvo
apie 11 val. r.). Kelionė buvo sunki.
Sustojome Holland miestelyje prisi-
pildyti benzino ir pavalgyti „McDo-
nald’s”. Tik artėjant prie Indianos
valstijos ribos, pustymas pagaliau
nurimo. Po septynių valandų keliavi-
mo (paprastai trunka maždaug ke-
turias valandas), sugrįžome į labai
šaltą Lemontą – galbūt būtų buvę
geriau pasilikti dar vieną dieną „Ra-
ko” stovykloje.

PADĖKA
55-erius metus gyvuojantis Vydūno vardo fondas remia studijuo-

jančius studentus Lietuvoje, knygų leidimą, skiria mokslo premijas
Akademinio skautų sąjūdžio garbės narių vardu, skelbia moksleivių
rašinių konkursus Lietuvoje.

2008 m. sausio 28 d. netekome ilgametės tarybos sekretorės fil.
Irenos Kairytės. Fil. Kairytės atminimui Vydūno fondui paaukojo 270
dol.: Irena Kairys, Jurgita C. Gvidas, Leonas A. Maskaliūnas, Kęstutis ir
Dalia Ječiai, Edmund A. ir Erika D. Brooks, Rita ir Antanas Rašymai.
Tariame nuoširdų ačiū!

Jūsų auka įprasmins fil. Irenos Kairytės daugelio metų darbą ir
indėlį Vydūno fondo veikloje.

Vydūno fondas

Žiemos stovyklos stovyklautojai.
s. v. v. s. fil. Vytenio Lietuvninko nuotraukos

Apsnigti „Rako” miškai.

Pirmoji nuotrauka: Brolis Edis Leipus ir brolis
Donatas Ramanauskas aptaria žiemos sto-
vyklos dienos temą.
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Kuo toliau į girią, tuo
daugiau brūzgynų!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Į,,Drauge” (2008.03.20) išspausdintą mano straipsnį ,,Vis didėjančios
Lietuvių Fondo išlaidos” jau susilaukta keleto atsiliepimų – spaudo-
je ir asmeniškai. Straipsnyje buvo iškeltas susirūpinimas vis didė-

jančiomis LF administracinėmis ir kitomis išlaidomis. Jis buvo baigtas
noru ir vėl matyti LF išlaidas tokias, kokios jos buvo 1999 metais. Tais
metais išlaidų ir paskirstytos paramos santykis buvo 16:84.

Netrukus po straipsnio Pijus Stončius aiškino, kad plačiausiai naudo-
jamas analizės metodas yra išlaidų palyginimas su pajamomis. Mano nau-
dotas būdas pažiūrėti į turėtų išlaidų ir paskirstytos paramos santykį jam
buvo nežinomas. Po poros dienų į P. Stončiaus laišką atsiliepė Marija Re-
mienė, kategoriškai nesutikdama su jo pateikta analize, liečiančia Draugo
fondą. Šiandien man pradėjus šias eilutes rašyti, ,,Draugo” elektroninėje
laidoje Jeronimas Tamkutonis prisidėjo prie pokalbio savo pastabomis ir
rūpesčiu dėl jo taip vadinamo ,,creative accounting” šešėlio LF atskaito-
mybėje.

Tas šešėlis įgavo aiškesnį vaizdą, peržiūrėjus prieš LF suvažiavimą
paruoštą Metinių pajamų ir išlaidų apyskaitą. Ten parodyta, kad 2007 me-
tais paramai buvo išmokėti 525,364 dol. Tais pačiais metais administraci-
nėms ir kitoms išlaidoms padengti buvo išmokėti 233,153 dol. Tad išlaidų
ir išdalintos paramos santykis buvo 31:69. Per 2007 metus paramai buvo
išdalinta 16,769 dol. daugiau negu 2006 metais (padidėjimas 3.3 proc.).
Tuo pačiu 2007 m. išlaidos padidėjo 7,892 dol. (3.5 proc. daugiau negu
2006 m.). Viskas aišku!

Neaiškumą sukelia ,,investicijų pajamos, atskaičius išlaidas” katego-
rija. LF suvažiavimui paruoštoje apyskaitoje nerandu, kiek tų išlaidų bu-
vo. Nesakau, kad tai neparodyta, bet neradau. Paslaptis išaiškėja, pa-
varčius ,,Knutte & Accociates” paruoštą 2007 metų finansinę peržiūrą
(,,Audit”). To pranešimo 4 puslapyje radau tą investavimo išlaidų sumą –
62.802 dol. Tai suma, kuri suvažiavimui paruoštoje apyskaitoje neduo-
dama prie kitų LF tvarkymo ar administravimo išlaidų.

Kiek nejaukiai jaučiuosi blusinėdamas ne savo kailį, tačiau tas kailis
nėra visai svetimas. Įdomu, kiek lėšų LF sukaupia, kaip tvarkosi ir kam
pinigus išdalina. Besidomint reikia iš arčiau susipažinti su ataskaitomis.
Norint jas geriau suprasti ir įvertinti nereikėtų besidominčiam būti sąs-
kaitininku, buhalteriu ar panašiu specialistu. LF pranešimai nariams tu-
rėtų būti suprantami ir vidutiniokui aukotojui.

Prieš kurį laiką Amerikoje nubangavo daugybė knygelių, parašytų
įvariomis temomis, kur pradedančiajam suprantamai išaiškinama kokia
nors sritis. Knygelės pavadinime paskutiniai trys žodžiai visada yra
,,…for the Dummies!” Ar nebūtų miela su laiku matyti leidinėlį lietuvių
ir anglų kalbomis, pavadintą ,,Lietuvių Fondas for the Dummies”. Aišku,
čia advokatai tuoj imtų aiškinti, kad tas pavadinimas yra apsaugotas tarp-
tautinės autorių teisių konvencijos ir t. t. Taip gyvenime jau būna.

Bene geriausia naujiena yra 2007 m. pajamos palyginti su 2006-siais
metais. Pernai metų pajamų suma buvo 3,171,624 dol. o 2006 m. –
1,411,958 dol. Taigi, 125 proc. paūgėjimas tikrai didelis ir pasigėrėtinas.
Nesvarbu, kad už tai atsakingas daugiausia vieno asmens – dr. Vytauto
Užgirio – testamentinis palikimas. Kadangi LF išlaidos (susidedančios iš
paskirstytos paramos ir administracinių bei investavimo išlaidų) liko
maždaug tokios pat, kaip 2006 metų, tai 2007 m. išlaidų: pajamų santykis
pasikeitė — iš 2006 m. turėto 34:66 į 19:81.

Čia skaitytojui reikėtų paaiškinti, kad kasmet paskirstomos ne visos
tais metais gautos pajamos, o tik jų dalis. Pagal LF duomenis, viso pa-
jamų 2007 m. turėta 3,171,624 dol., o išdalinta, kaip jau anksčiau minė-
jau, 525,364 dol. arba 17 proc. tais metais gautų pajamų. Reikia manyti,
kad likusieji pajamų 83 proc. yra prideramai investuojami. Su laiku iš ten
gaunamos sumos įgalins tolimesnę paramą lietuviškiems reikalams.
Tiems skaitytojams, kuriems rūpi tik paskutinė finansinės apyskaitos
eilutė, finansinės veiklos aktyvas 2007 metų pabaigoje buvo 16,679,835
dol.!

KIEK KAINUOJA VIENAS
EMIGRANTAS?

VYTAUTAS KRAUJALIS

Pastaraisiais metais iš Lietuvos
išvykus keliems šimtams tūkstančių
lietuvių nemažai tėvynėje likusių
tautiečių apsidžiaugė sumažėjusia
bedarbyste, kylančiais atlyginimais
bei didesniu darbdavių dėmesiu
jiems. Tačiau tuo pat metu išeiviai
pradėti kaltinti nekilnojamojo turto
kainų burbulo pūtimu bei prekių ir
paslaugų branginimu. Apie tai, kokią
įtaką Lietuvos ekonomikai atneša
emigrantai, Anglija.lt kalbėjosi su
SEB banko prezidento patarėju Dr.
Gitanu Nausėda.

Pasak ekonomisto, apskaičiuoti,
kiek vienas emigrantas kainuoja ar
atneša naudos Lietuvos ekonomikai,
teoriškai gal ir būtų galima, tačiau
praktiškai tą atlikti turbūt neįma-
noma, kadangi emigracijos pasekmės
yra ir tiesioginės, ir netiesioginės.

Įvertinti naudą ar žalą
ekonomikai – praktiškai

neįmanoma

G. Nausėda sako, kad ne visada
emigraciją reikia laikyti tik kaip ža-
lingą procesą. Kai kuriais atvejais tai
esą duoda ir teigiamos įtakos šalies
ekonomikai: „Aišku, tas faktas, kad
daugelis žmonių, kurie gavo išmoks-
linimą Lietuvoje, palieka mūsų darbo
rinką ir dirba kažkur kitur bei ten
moka mokesčius, griežčiau pasakius,
yra labai kenksmingas šaliai, bet
jeigu konkrečioje padėtyje žmogus,
nerasdamas geresnės perspektyvos,
dirba svetur ir uždirbtus pinigus
siunčia į Lietuvą savo giminėms ar
tiesiog investuoja čia į nekilnojamąjį
turtą, jis taip pat prisideda prie mūsų
šalies ekonomikos kilimo. Emigra-
cijos veiksniai yra labai prieštaringi,
tad tą balansą apskaičiuoti ir pasa-
kyti, kiek vieno emigranto išvykimas
kainuoja šalies ūkiui būtų sudėtinga.
Vargu ar tokius skaičiavimus apskri-
tai būtų įmanoma atlikti.”

G. Nausėdos teigimu, viena iš
pagrindinių priežasčių, kodėl itin
sunku suskaičiuoti ne tik kelių šimtų
tūkstančių emigravusių lietuvių kai-
ną ekonomikai, bet ir į šalį paten-
kančius svetur jų uždirbtus pinigus –
statistikos netobulumas. Anot ekono-
misto, bent įsivaizduoti apytikrį į
Lietuvą atvežamų pinigų dydį būtų
galima atlikus anoniminę apklausą.

„Tokių skaičiavimų nėra, kadan-
gi niekas tokio klausimo nekėlė. O
gaila, nes emigraciją reikia iš įvairių
kampų panagrinėti. Geriausiai čia
tinkantis tyrimų būdas tikriausiai
būtų sociologinė apklausa, nes įpras-
tiniais statistiniais būdais nustatyti,
kiek asmuo Lietuvoje išleidžia, yra
tiesiog neįmanoma. Į šį klausimą
žmogus galėtų atsakyti anoniminėje
anketoje. Tiesa, dabar tyrimus labai
apsunkina ir tai, kad mes nesuge-
bame apskaityti žmonių, nes didelė jų
dalis išvyko kaip turistai ir jie neį-

vardijami kaip emigrantai” – sako G.
Nausėda.

Mitas: dėl emigrantų brangsta
prekės ir paslaugos

Nors tikslių skaičiavimų ir nėra
atlikta, emigrantai dažnai linksniuo-
jami kalbant apie kylančias įvairių
produktų, prekių ar paslaugų kainas.
Ar tikrai užsienyje prakutę išeiviai
lemia pastaruoju metu tarsi ant mie-
lių Lietuvoje augančią infliaciją? Pa-
sak G. Nausėdos, tokios kalbos yra
visiškas mitas. Anot jo, akivaizdu,
kad vidaus rinką pirmiausiai formuo-
ja Lietuvoje gyvenantys žmonės. Pas-
taruoju metu jų atlyginimai ir kitos
išmokos sparčiai augo, o dar svarbiau
– jų lūkesčiai buvo geri – ilgą laiką
buvo tikimasi spartaus ūkio kilimo,
šviesių perspektyvų, tad esą natū-
ralu, kad tokiomis aplinkybėmis žmo-
nės nėra linkę taupyti. Atvirkščiai –
jie skolinasi ir vartoja. „Visas tas
bumas vyko pirmiausiai vietos žmo-
nių pastangomis, o kas be ko, infliaci-
jos negalima sieti vien tik su pak-
lausa ar pirkimu. Infliaciją lėmė ir
gamybos sąnaudų didėjimas daugely-
je ūkio dalių, darbo užmokesčio spar-
tus augimas lyginant su vidutiniu
darbo našumu, tad emigrantų įtaka
čia yra veikiau simbolinė” – mano G.
Nausėda.

Ekonomistas pripažįsta, jog išei-
vių įtaka būsto rinkoje, pastaruosius
kelerius metus buvo gerokai ryškes-
nė negu mažmeninėje prekyboje:
„emigrantų pinigai tikrai veikė nekil-
nojamojo turto rinką, tačiau vėliau iš
šios rinkos jie praktiškai pasišalino ir
2007 metų pabaigoje jų įtaka buvo
visai menka.”

Migracijos požymiai teikia
vilčių

„Aš galvoju, kad didžiausia nau-
da šalies ekonomikai būtų, jei tie
žmonės su savo patirtimi ir su savo
uždirbtais pinigais sugrįžtų į Lietuvą,
tačiau užkeikimais ar panašiais bū-
dais mes tikrai to nepasieksime” – G.
Nausėdos teigimu, išeiviai sugrįš
tada, kai Lietuvoje pamatys ir ge-
resnes materialines sąlygas, ir teisin-
gesnę valdžią. Nemažai daliai emig-
rantų didelis postūmis esą būtų ir
geresnių galimybių smulkiajam vers-
lui sudarymas. Kaip vieną to prie-
monių ekonomistas mini rizikos ka-
pitalo fondų, kurie ryžtųsi padėti
versle pradedantiems žmonėms, stei-
gimas.

Pasak žinovo, jau pastebimi ir
teigiami migracijos požymiai – dėl ky-
lančių atlyginimų statybos, trans-
porto ir kai kuriuose kituose sekto-
riuose prasideda, taip vadinamas,
reemigracijos procesas, tad, anot G.
Nausėdos, tai teikia šiek tiek vil-
čių.

www.Anglija.lt

,,DRAUGAS” — vienintelis lietuviõkas dienraõtis
uñ Lietuvos ribû.

Vienintelis lietuviõkas laikraõtis,
kuris kasdien pasiekia JAV lietuviû visuomenê.

www.draugas.org

ŽILVINAS BELIAUSKAS

Balandžio 8 d. Lietuvių grįžimo į
tėvynę informacijos centre (LGITIC)
vyko diskusija „Marijos Gimbutienės
palikimo įamžinimas Lietuvoje”. Ne-
didelė grupė muziejininkų, meno ir
kultūros veikėjų, o taip pat Lietuvių
gyvenusių Amerikoje visuomeninės
organizacijos (LGAVO) „Sugrįžus”
atstovai kalbėjo apie galimybę steigti
Vilniuje M. Gimbutienės vardo cen-
trą – muziejų.

Iš Amerikos į Lietuvą gyventi

sugrįžęs Edmundas Atkočiūnas susi-
rinkusius informavo, kad mokslinin-
kės duktė Živilė, su kuria jis nuolat
palaiko ryšį, rengiasi savo lėšomis
persiųsti į Vilnių siuntą mamos daik-
tų, kurie sudarytų būsimo muziejaus
pagrindą. Tai paveikslai, audiniai, go-
belenai, skulptūros, keramika, kny-
gos, albumai, skaidrių, vaizdajuosčių
kolekcijos ir kt. E. Atkočiūnas infor-
mavo, kad Vilniaus miesto savivaldy-
bėje jau svarstoma galimybė tokį cen-
trą kurti M. Gimbutienės gimtajame
bute Vilniuje, Nukelta į 9 psl.

Susirūpinta M. Gimbutienės
palikimo įamžinimu Lietuvoje
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DALIA CIDZIKAITÈ

Tie, kas seka lietuvišką spaudą
išeivijoje, greičiausiai pastebėjo ne
taip jau ir seniai pasirodžiusią žinutę
apie naujo teatro sambūrio susikū-
rimą. Tik šįkart ne Čikagoje, o Det-
roit mieste. Detroit teatras susibūrė
prieš ketverius metus. Jo įkūrėja —
floridiškė Elena Žebertavičienė, va-
saras praleidžianti Detroit. Tai ji
prikalbino gausų būrį teatro mylėto-
jų, kurie savo jėgas pirmą kartą
išbandė gegužinėje ,,Čigonė išbūrė”.
Taip gimė Detroit teatras, po metų
pasivadinęs ,,Langu”.

Š. m. kovo 30 d. įvyko jau ketvir-
toji ,,Lango” premjera Detroite. Tai
S. Mrožeko vieno veiksmo pjesė
,,Serenada”. O balandžio gale, 20-ąją
dieną, detroitiškiai aktoriai savo pir-
mąsias gastroles planuoja ir Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Ta proga
kalbiname vieną iš ,,Lango” aktorių,
naujausio detroitiškių spektaklio
režisierę ir dailininkę Jūratę Miku-
levičienę.

J. Mikulevičienė prisimena, jog
mintis teatro grupę pavadinti ,,Lan-
gu” gimė labai spontaniškai ir vien-
balsiai vienos repeticijos metu. Žodis
,,langas” turi neišpasakytai daug

prasmių, — sakė Jūratė, — tiek tie-
sioginių, tiek ir perkeltinių. Su šiuo
žodžiu susijęs visas mūsų gyvenimas,
tiek kasdienybėje, tiek jausmuose.
Kai pametame raktą nuo namų, ten-
ka lipti per ,,langą”. Kai pamilstame,
atveriame savo širdies ,,langelį” myli-
mam žmogui, o kai užklumpa audra
— puolame uždarinėti jį... Joks kitas
pavadinimas negali būti geresnis
mūsų teatrui, kaip tik ,,Langas” —
įsitikinusi pašnekovė.

Į pirmąjį spektaklį gausų būrį
entuziastų surinko Elena Žeberta-
vičienė. Tiesa, kaip ir neretai nutinka

su saviveikliniais būreliais, kas metai
tas ratas mažėjo. Saviveikla — labai
sudėtingas dalykas, — patirtimi dali-
josi Mikulevičienė. Aukodamiesi
saviveiklai, ,,Lango” aktoriai skriau-
džia savo šeimas pilna to žodžio
prasme. Visas laisvas minutes, kurias
galėtų praleisti su vyru ar žmona, su
vaikais ar anūkais, jie aukoja kitkam.

Šiandieninė detroitiškių grupė
nėra didelė, bet ypač ištikima teatrui.
Jeigu jau repetuoja, tai iš visos
širdies, o jeigu statomos dekoracijas,
tai iš visų jėgų — savo kolegas gyrė
režisierė. ,,Kiekvienas mūsų narys
yra taktiškas, dėmesingas, kantrus ir

Priekyje — Jūratė Mikulevičienė (S. Mrožek ,,Serenada” režisierė ir dai-
lininkė), vidurinėje eilėje: Diana Tukienė ir Birutė Duncan; paskutinėje
eilėje: Vytautas Putna, Artūras Stapušaitis, Loreta Schafer ir Viktoras Tukas.

Detroit teatras ,,Langas” tikisi Lemonte
atrasti savo žiūrovą

vieningas sprendimuose. Visų mūsų
tikslas vienas — rezultatas!”

Jau po pirmojo spektaklio det-
roitiškiai aktoriai suprato, kad Det-
roito lietuviams teatras labai reika-
lingas. Anot Mikulevičienės, ,,Teat-
ras suteikia daug džiaugsmo, sugrąži-
na mus į gausius prisiminimus, į sen-
timentą vakarykštei dienai, o tuo
pačiu ir suburia visus kartu”. ,,Lan-
gas” jau įsitikino, jog daugelis su ne-
kantrumu laukia jų pairodymų.

Į klausimą, kiek šiuo metu ,,Lan-
ge” yra aktorių, Jūratė atsakė, jog
teatras — tai gyvas organizmas. Jis
— kaip didelė šeima, kuri tai pasipil-
do nariais, tai jų netenka. Ir nieko jau
čia nepakeisi, nors ir kaip norė-
damas, nors ir kaip besistengdamas.
Šiuo metu visi Detroit teatro grupės
aktoriai yra užimti naujausiame
teatro sambūrio spektaklyje ,,Sere-
nada”. Tai: Diana Tukienė, Birutė
Duncan, Loreta Schafer, Artūras Sta-
pušaitis ir Vytautas Putna. Už garsą
ir šviesas atsakingas Viktoras Tukys.
Detroitiškiai turi ir savo muzikantę
— Virginiją Simaitytę. Ir dar patarėją
visais kūrybiniais klausimais —
Viktorą Mikulevičių, profesionalų
aktorių, dirbusį Kauno Dramos teat-
re. Kiek dabartinių narių liks su teat-
ro grupe, neaišku. Jūratė nelinkusi

žiūrėti toli į ateitį: rytoj bus rytoj —
sako ji.

Naujausias ,,Lango” spektaklis
— S. Mrožeko ,,Serenada”, kurį ne-
trukus pamatys ir Čikagos bei jos
apylinkių lietuviai, yra gana popu-
liari pjesė, dažnai statoma tiek profe-
sionaliame, tiek ir mėgėjiškame teat-
re. Šis nedidelis veikalas labai įdomus
tiek jį vaidinantiems, tiek režisuo-
jantiems, tiek žiūrovams. Jame daug
sarkazmo, filosofijos, jumoro ir dra-
mos. Pjesė margaspalvė savo veikė-
jais, jų charakteriais. Ji nereikalauja
didelio būrio aktorių, o tai tikrai
aktualu saviveiklinėms grupėms,
tokioms kaip ,,Langas”.

Nors nustebinti spektakliais
išlepintų Čikagos lietuvių ,,Lango”
grupė nesiruošia, aktoriai tikisi nuo-
širdaus juoko ir draugiško palaikymo.
,,Kritikuoti lengviausia ir tam didelių
mokslų bei pastangų nereikia.
Gerokai sudėtingiau pastebėti priva-
lumus, paremti geru žodžiu, įvertinti
įdėtą triūsą” — įsitikinusi Mikule-
vičienė. Ši Detroit aktorių kelionė į
Čikagą nesiskirs nuo likusiųjų. Juk
tikslas visada vienodas — atrasti žiū-
rovą, pabūti kartu, įžiebti žmonių
širdyse troškimą ir vėl susitikti, būti
laukiamais.

Garso ir šviesos operaturius Viktoras Tukys. Kęstučio Šontos nuotraukos

,,Lapinas” — vaidina Vytautas Putna. Pirmoji višta ,,Blondinė” — vaidina
Loreta Schafer.

Antroji višta ,,Brunetė” (vaidina
Birutė Duncan).

Trečioji višta ,,Ruda” (vaidina Diana
Tukienė).

Detroit teatro sambūrio ,,Langas” spektaklį, S. Mrožeko vieno veiksmo
komediją ,,Serenada”, Čikagos bei jos apylinkių lietuviai galės pamatyti

balandžio 20 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro Lietuvių Fondo salėje (14911 127th Street, Lemont).

Bilietus galėsite nusipirkti prie įėjimo į salę.



DRAUGAS, 2008 m. balandžio 16 d., treçiadienis 5

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��

LAIŠKAS A. LYDEKAI, SEIMO GRUPÈS DÈL
DVIGUBOS PILIETYBÈS PIRMININKUI

Gerb. A. Lydeka, Jūs turite va-
dovautis ne LR Konstitucinio Teismo
išaiškinimu, o Lietuvių Charta, ku-
rios autoriai  – Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas (1949 m.
birželio 14 d.) Jie tai parašė savo
krauju, bunkeryje iš meilės savo
Tėvynei ir galvodami apie Lietuvos
ateitį. Štai porą pagrindinių eilučių,
kurios turi būti pagrindas spren-
džiant pilietybės klausimą: 1. Pasau-
lyje pasklidę lietuviai sudaro vienin-
gą pasaulio lietuvių bendruomenę ir
niekas negali būti prievartaujamas
savo ryšį su tautine bendruomene
nutraukti. 2. Lietuvis lieka lietuviu
visur ir visada. 3. Savo tėvų išlaikytą
lietuvių tautos gyvybę lietuvis per-
duoda ateities kartoms, kad amžinai
gyventume. 4. Visi lietuviai yra lygūs
tos pačios tautos vaikai, tarp savęs
broliai. 

Lietuvis savaime turi prigimtinę
teisę į pilietybę. Kokia gali būti išim-
tis, juk JIS GIMĖ LIETUVIU. Ne
jums duoti ar neduoti. Tai gali sau
leisti tik okupantas, genocido prieš

lietuvių tautą vykdytojas. Tai ne dis-
kriminacija pagal tautybę tik lietu-
viui turėti dvigubą pilietybę, juk ir
JAV negali būti prezidentu, jei nors ir
pilietis, bet gimei ne savo noru už
JAV ribų. Reta išimtis į dvigubą pilie-
tybę gali būti tik viena – tai užsienie-
čiui, daug nusipelniusio Lietuvai, pa-
gal prezidento dekretą. Atrodo, kad ir
Adamkus pritaria tam, tai dar kartą
klausiu, kam, gerbiamijeji, jūs tar-
naujate?  Tokį klausimą aš sau lei-
džiu paklausti daugumos lietuvių,
pasklidusių visame pasaulyje, vardu –
kam? Juk aišku, kad ne Lietuvos in-
teresams. 

Prezidento sveikinime Pasaulio
Lietuvių Bendruomenei vasario 16 d.
proga yra pasakyta: ,,žmonės visada
jaus ir brangins bendrumo jausmą,
kurį geriausiai išreiškia giesmės žo-
džiai, LIETUVIAIS ESAME MES GI-
MĘ (…)” Čia viskas pasakyta. 

Gediminas Kairys
Lemonto Lietuvių

Bendruomenės valdybos narys

Stasys Goštautas š. m. kovo 5 d.
,,Drauge”, skyriuje ,,Užrašai iš pro-
vincijos” parašė straipsnį ,,Vedamieji,
mano eilė”, kuriame nusiskundė ve-
damųjų stoka.

Iki šiol neatsiliepus nė vienam
skaitytojui, noriu pateikti savo nuo-
monę. Nors S. Goštautas savo rašinio
pradžioje rašo, kad ,,Šiandien veda-
mieji yra virtę prabanga, nei laiko
skaityti, nei rašyti, daug laikraščių
apseina ir be jų”. Tai kodėl juos auto-
rius siūlo ,,Draugo” redaktorei ar lei-
dėjams? Atrodytų, lyg Goštauto
straipsnis būtų pilnas įvairiausių
patarimų, prieštaraujančių paties
autoriaus išreikštai minčiai.

Aš ir daugelis dienraščio skaity-
tojų jaučiamės turį savo nuomonę ir
nenorėtume, kad mus veiktų savo
nuomonėmis kiti ar vyr. ,,Draugo”
redaktorė, ar kad skaitytojai būtų
,,vedami” kaip maži vaikai, kurie
klauso tik mamos. 

Dienraštis ,,Draugas” netrukus
švęs šimtmetį ir jo linija seniai žino-
ma jo skaitytojams. Tai katalikiškos,
krikščioniškos minties laikraštis, ne-
užsiimantis sensacijomis ar neleisti-

nais, moralę žeminančiais rašiniais.
Goštautas prisikabino prie da-

bartinių  autorių, kurie rašo veda-
muosius. Jie ,,neveda” laikraščio, tik
pateikia savo nuomonę, kuri nėra
priešinga ,,Draugui”, nors leidėjai
gali ir nesutikti su jų pareikštomis
mintimis. Tai daro laikraštį įdomiu.
Skaitytojai mieliau skaitys daugelio
nuomonę, negu vieno redaktoriaus.

,,Draugo” skaitytojai yra paste-
bėję dienraščio pasikeitimą į gerają
pusę. Ypač sveikintinas ,,Nuomonių
ir laiškų” skyrius. Skaitytojai juos
mėgsta, jie laikraščiui suteikia įvairu-
mo.

Goštautas pabaigoje savo straip-
snio patarė ,,Draugo” redakcijai (ne-
tiesiogiai) įsivelti į rinkimų politiką,
parašant apie tai vedamąjį. Didžioji
dalis skaitytojų tikrai nepasinaudotų
politiniais patarimais, nes kiekvienas
jų turi savo laisvą nuomonę.

Linkiu ,,Draugui” pasilikti prie
dabartinio redagavimo stiliaus ir
tęsti dienraščio leidybą iki 100 metų
ir toliau. 

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Raõykite mums el. paõto adresais: 
redakcija@draugas.org 

dalia.cidzikaite@gmail.com

KLAIDÛ ATITAISYMAS

S. GOÕTAUTAS IR JO VEDAMIEJI

Daugiau skaitytojų laiškų skaitykite ketvirtadienio ,,Drauge”.

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adre-
są ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Straipsnyje apie suaugusiųjų
įkrikščioninimą (,,Draugas”, 2008 m.
balandžio 8 d.) po nuotraukomis
parašai turėtų būti tokie. Viršutinė
nuotraukoje yra Vida Ivanauskaitė

per savo sutvirtinimą. Antroje: visa
Bendruomenė palaimina naujai
sutvirtintą Vidą Ivanauskaitę. Šalia
jos naujai pakrikštyti Erika Ulinskas
ir Darius Stalilionis.

Visam laikui užvertos 
dar vienos lietuviškos

bažnyčios durys 
Balandžio 7 d. Pennsylvanijos in-

ternetiniai tinklalapiai (,,The Citi-
zens Voice”, ,,Times Leader”) paskel-
bė apie dar vieną uždarytą lietuvišką
bažnyčią. Kristen Gaydos ir Sheena
Delazio straipsniuose rašoma, kad
balandžio 6 d., sekmadienį, Šv. Ka-
zimiero bažnyčioje Pittston, PA buvo
atnašautos paskutinės šv. Mišios. Jų
metu bažnyčią užpildė tiek buvę, tiek
esami parapijiečiai ir kitų parapijų
bei bendruomenių nariai. Maždaug
500 tikinčiųjų su ašaromis akyse ste-
bėjo, kaip po šv. Mišių visam laikui
buvo užrakintos šios bažnyčios durys.

Vienos iš anksčiausiai (1890 m.)
JAV pastatytų lietuviškų bažnyčių
uždarymas sietinas su Scranton ar-
kivyskupijos sprendimu uždaryti di-
delę dalį etninių bažnyčių, įskaitant
ir keletą katalikiškų gimnazijų. Re-
miantis panašiu sprendimu, kitoje
Pennsylvanijos (Allentown) vyskupi-
joje planuojama uždaryti ir Šv. Jurgio
bažnyčią, apie kurią jau rašėme
,,Drauge” kovo 27 d. Sprendimas už-
daryti Šv. Kazimiero bažnyčią ir dar
dvi šalimais esančias St. Joseph ir St.
John the Baptist bažnyčias buvo pri-
imtas praeitais metais, siekiant jas
visas sujungti į vieną bendrą parapi-
ją, kurios nariai rinktųsi St. John the
Evangelist bažnyčioje. Kitos dvi baž-
nyčios laukia savo paskutinių Mišių
gegužės ir birželio mėnesiais.

Per paskutiniąsias šv. Mišias Šv.
Kazimiero bažnyčioje buvo prisimin-
tos lietuviškos šios parapijos šaknys:
sugiedotas Lietuvos himnas, atidary-
mo procesijoje dalyvavo Lietuvos Vy-
čių organizacijos nariai. Pittston pa-
rapijos klebonas kun. John Bendik
dėkojo visiems susirinkusiems ir su-
grįžusiems į parapiją, teigdamas, jog
visų žmonių parama šiuo metu yra

itin svarbi parapijai.  Po apeigų, kon-
gregacijos nariai gatvėmis nešė šv.
Kazimiero skulptūrą iki St. John the
Evangelist bažnyčios, kurios parapi-
jiečiai laukė prisijungiant naujų na-
rių. 

Po apeigų ir ceremonijų bažny-
čios duris visam laikui užrakino se-
niausios parapijos narės Anna Jacobs
and Stella Tuinylas. Anna Jacobs šio-
je bažnyčioje buvo pakrikštyta 1916
metais, o Stella Tuinylas 1938 metais
čia atšventė savo vestuves.

Klebonas Bendik dar prieš už-
darant bažnyčią pakvietė visus para-
pijiečius parašyti prisiminimus apie
Šv. Kazimiero parapiją. Šie prisimini-
mai bus saugomi ateities kartoms.
Kai kurie parapijiečiai sieja savo šei-
mos istoriją su bažnyčia dar nuo XX
amžiaus pradžios. Viena iš parapijie-
čių, Pam Smith, teigė, jog Šv. Kazi-
miero bažnyčiai priklausė dar jos pro-
proseneliai, emigravę į Pittston iš
Lietuvos XX amžiaus pradžioje. Prieš
6 metus jos tėvai čia atšventė 50 me-
tų vestuvių jubiliejų, o prieš keletą
metų šioje bažnyčioje buvo palaidota
jos motina. Tad daugumos parapijie-
čių sąsajos su bažnyčia tęsiasi per
kartų kartas.

Katherine Petrus, 60 metų lan-
kiusi šv. Kazimiero bažnyčią, teigė
žinojusi, kad greitai bažnyčia bus
uždaryta, tačiau vis tikėjosi, kad taip
neatsitiks. Ji prisijungs prie St.
John’s the Evangelist bažnyčios ben-
druomenės, tačiau, jos teigimu, nepa-
prastai skaudu matyti Šv. Kazimiero
bažnyčios duris užrakintas. 

Parengė 
Aurelija Tamošiūnaitė

Šv. Kazimieras

Šv. Kazimiero bažnyčia Pittston, PA.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Zarasai, balandžio 15 d. (ELTA) – ,,Lietuvos kultūros sostinės 2008” var-
dą iškovojo ežerų krašto sostinė Zarasai. Pirmą kartą surengtame konkurse
dalyvavo 39 miestai ir miesteliai. Komisija, įvertinusi 57 projektų paraiškas,
pirmenybę skyrė Zarasų rajono savivaldybės administracijos parengtam pro-
jektui ,,Kultūra kaip gyvas vanduo”. Zarasai pelnė ir 100 tūkst. litų, kuriuos
šiam projektui įgyvendinti skyrė Kultūros ministerija.               ELTOS nuotr. 

Valdas Adamkus: valstybè
išgyvena pasitikèjimo krizê

Atkelta iš 1 psl. po praneši-
mo žurnalistams sakė V. Adamkus. –
Po pranešimo kiekvienas tegul
pasižiūri į savo sąžinę ir pagalvoja, ar
tuose mano pranešimuose yra
priežastis, kodėl aš visada kartojuosi.
Aš dar turiu vilties, kad šis tas
pajudės šitame Seime, o gal Lietuvos
žmonės iš-girdę tą patį visada
keliamą klausimą pradės labiau
reikalauti, kad būtų re-aguojama.”

Tačiau didžiausias viltis šalies
vadovas deda į ateinančius Seimo rin-
kimus ir naują Vyriausybę. Preziden-
tas savo atsakomybės dėl valstybę
kankinančių krizių neįžvelgia ir tiki-
na, kad Konstitucijal leidžia jam būti
tik moralizuotoju. V. Adamkaus ragi-
no ne ilgėtis prieš dvidešimt metų
valstybės atkūrimą lydėjusios piliečių

vienybės, o ramiai, protingai siekti
sutarimo dėl konkrečių tikslų sociali-
nės, mokslo ir švietimo bei sveikatos
apsaugos politikos srityse.

Metinio prezidento Valdo Adam-
kaus pranešimo Seimo Darbo partijos
frakcijos nariai klausėsi laikydami
protesto plakatus, ant kurių buvo už-
rašyta: ,,Laisvę politiniam kaliniui
Viktorui Uspaskichui!”, ,,Mes prieš
grėsmę teisei ir demokratijai”, ,,Šalin
rankas nuo Darbo partijos”. Taip
Darbo partijos frakcija, vykdydama
partijos tarybos sprendimą, pradėjo
protesto akciją Seime. Darbo partijos
frakcijos teigimu, ji protestuoja prieš
teisinį nihilizmą ir politinių partijų
veiklos apribojimus, pasisako už žmo-
gaus teises, siekia apginti Darbo par-
tiją ir jos vadovą.

Prasideda popieñiaus kelionè JAV

Užsienio investuotojams 
bus lengviau

ELTA – Į Lietuvos ekonominės
plėtros agentūros (LEPA) internetinę
svetainę bus įdiegta nekilnojamo tur-
to paieškos sistema. Ji padės užsie-
niečiams rasti informaciją apie siūlo-
mus parduoti ar nuomoti žemės skly-
pus ir nekilnojamąjį turtą.  Duomenų
bazė palengvins paieškas ir leis ge-
riau konsultuoti Lietuva susidomėju-
sius verslininkus. Nekilnojamojo tur-
to duomenų bazėje bus galima rasti
informaciją iš visos Lietuvos. Be ne-
kilnojamojo turto duomenų bazės,
www.lda.lt puslapyje besidomintys
investuotojai taip pat ras pagrindinę
informaciją apie Lietuvos verslo ir in-
vesticinę aplinką, perspektyvius sek-
torius, svarbius renginius ir parodas,
ekonominio pobūdžio leidinius, taip
pat verslo apžvalgas, statistinius duo-
menis, teisinę informaciją apie įmo-
nės steigimą Lietuvoje,  verslo pasiū-
lymų ir eksportuotojų duomenų ba-
zes. Pagal Investicijų skatinimo prog-
ramą užsienio investuotojams nu-
matyta pasiūlyti informaciją apie sta-
tybų leidimus, informaciją apie moks-
lo ir studijų įstaigas, darbo jėgos pa-
siūlą ir kvalifikaciją.

Įteisinti Šengeno skrydžiai 
be pasienio procedūrų

BNS – Prie Šengeno erdvės prisi-
jungusi Lietuva pakeitė taisykles, pa-
gal kurias oficialiai įteisino Šengeno
skrydžius į savo oro uostus, kai juose
nevykdomos pasienio ir kitos proce-
dūros. Vyriausybė naujoms Oro erd-
vės organizavimo taisyklėms pritarė
savo posėdyje. Iki šiol taisyklėse buvo
numatyta, kad tarptautiniai skry-
džiai gali būti vykdomi į tuos Lietu-
vos oro uostus, kuriuose atliekamos
pasienio, muitinės, medicininio ka-
rantino, higienos kontrolės ir kitos
procedūros. Prie Šengeno oro erdvės
Lietuva prisijungė kovo 30 dieną.

Lietuvos gyventojai galės
paprasčiau gauti vizą į Indiją

BNS – Lietuvos gyventojai, pa-
norę keliauti į Indiją, po kelių mėne-
sių turės mažiau rūpesčių dėl vizos –
per ateinančius 2-3 mėnesius tikima-
si pradėti vizų išdavimą Lietuvoje.
Šiuo metu vizas į Indiją galima gauti
per Indijos ambasadą Varšuvoje. Ar-
timiausiais planais supaprastinti vizų
į Indiją išdavimą pasidalijo Indijos
garbės konsulas Rajinder Kumar
Chaudhary, susitikęs su Lietuvos tu-
rizmo asociacijos (LTA) nariais. Anot
R. K. Chaudhary, šiuo metu į Indiją
pageidaujantys vykti Lietuvos gyven-
tojai turi kreiptis į Vilniuje įsikūrusį
Indijos konsulatą, kuris priima pra-
šymus vizai išduoti, tikrina, ar teisin-
gai yra užpildyti prašymai, bei rūpi-
nasi pasų siuntimu į Indijos ambasa-
dą Varšuvoje. Indijos garbės konsulas
LTA nariams teigė, kad paslaugos
mokestis už vizą ir persiuntimą sie-
kia 184 zlotus (184 litus). Indijos
konsulatas taip pat teikia pagalbą ir
konsultacijas organizuojant keliones
į Indiją.

Kaip elgtis vežant į Lietuvą
daiktus iš trečiųjų šalių

Alfa.lt – Daiktus, įsigytus Kini-
joje, derėtų išpakuoti, o etiketę iš-
mesti į šiukšliadėžę. Antraip parvy-
kus oro uoste gali tekti sumokėti mo-

kesčius už prekes, įspėja „Lietuvos
rytas”. Pagal Europos Sąjungoje ga-
liojančias taisykles iš trečiųjų šalių ne
asmeniniais tikslais įsivežami daik-
tai, kurių vertė – daugiau nei 600
litų, apmokestinami pridėtinės vertės
mokesčiu (PVM), o kartais ir muito
mokesčiu. Jeigu daiktai vežami
asmeniniam naudojimui, mokesčiai
netaikomi. „Tačiau nustatyti, kas yra
asmeninio naudojimo daiktas, o kas –
ne, sunku. Tai spręsti pagal Europos
Tarybos taisykles palikta patiems
muitininkams. Neišpakuotas daiktas
gali būti palaikytas tiesiog preke”, –
aiškino Muitinės departamento ryšių
su visuomene skyriaus vyriausioji
inspektorė Bronislava Petrauskaitė.

Tėvams – mažesnis
pajamų mokestis

Bernardinai.lt – Lietuvoje vai-
kus auginantys tėvai mokės mažiau
pajamų mokesčio. Tai numatančioms
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
pataisoms pritarė Seimo Biudžeto ir
finansų komitetas. Priėmus įstatymo
pataisas vieną vaiką auginančių tėvų
pajamos per mėnesį padidės 7,68 Lt,
du vaikus auginančių – 38,40 Lt, tris
vaikus – 56,16 Lt, keturis vaikus –
108,96 Lt, penkis vaikus – 161,76 Lt.
Pajamų mokestis mažinamas nuo ki-
tų metų.

Informacija apie profesinę karo
tarnybą – nemokamu telefonu

ELTA – Nuo šiol kiekvienas besi-
domintis kario profesija Lietuvoje ga-
lės paskambinti nemokamu telefonu
8–800–12340 ir gauti atsakymus į
klausimus, susijusius su tarnyba ka-
riuomenėje. ,,Kiekvienas vaikinas ar
mergina, paskambinęs telefonu, galės
teirautis apie tarnybos kariuomenėje
karjeros galimybes, tarnybos sąlygas,
socialines garantijas, atrankos sąly-
gas”, – teigia už kandidatų atranką į
profesinę karo tarnybą bei aktyviąją
atsargą atsakingos Karo prievolės ad-
ministravimo tarnybos prie Krašto
apsaugos ministerijos viršininkas To-
mas Pilvinis. Skambinti nemokamu
telefonu bus galima visą parą. Ne
darbo metu kandidatų klausimai bus
įrašinėjami atsakiklyje. Vėliau Karo
prievolės administravimo tarnybos
specialistai paskambins kandidatams
ir pateiks jiems atsakymus. Nuo šių
metų kovo 31 d. informacija apie tar-
nybą Lietuvos kariuomenėje patei-
kiama ir internete. Kiekvienas, besi-
domintis profesine karo tarnyba, gali
apsilankyti internetinėje svetainėje
www.karys.lt bei išsamiai susipažinti
su kario profesija. Svetainėje taip pat
galima užpildyti elektroninę kandi-
dato į profesinę karo tarnybą anketą.
Profesinės karo tarnybos kariu gali
tapti ne žemesnį kaip pagrindinį
išsilavinimą turintys, iki 35 metų am-
žiaus, neteisti Lietuvos piliečiai.

Greitoji pagalba įprastais 
telefonais pasiekiama

BNS – Bendrasis pagalbos cent-
ras (BPC) Lietuvoje informuoja, kad
šiuo metu Vilniaus gyventojai pas-
kambinę bendruoju pagalbos telefono
numeriu 112, per Bendrąjį pagalbos
centrą (BPC) ir tiesiogiai trumpai-
siais numeriais 103 (Omnitel tinkle),
033 (Bitės, TELE2 tinkluose) ir 03
TEO tinkle į Greitosios medicinos pa-
galbos stotį (GMPS) jau gali išsikvies-
ti greitąją medicinos pagalbą. 

Atkelta iš 1 psl.     plataus
pobūdžio. Tai popiežius, turintis
didžiulę inte-lektualinę jėgą, kreipi-
antis didelį dė-mesį į žmones, net jei
yra ir ne tokia žiniasklaidos žvaigždė
kaip Jonas Paulius II”, –  sakė mon-
sinjoras Batholomew Smith.
Benedikto XVI vizitas baigsis sekma-
dienį, po mišių New York stadione
,,Yankee”, kuriose dalyvaus maždaug
60 tūkst. žmonių. 

JAV prezidento susitikimas su
Vatikano vadovu bus jau 25-asis toks
susitikimas per visą abiejų valstybių
tarpusavio santykių istoriją. Pirma-
sis įvyko 1919 m., kai prezidentą
Woodrow Wilson, ką tik pasibaigus
Pirmajam pasauliniam karui, Vatika-
ne priėmė popiežius Benediktas XV.
Po 40 metų prezidentas Dwight Ei-
senhower Romoje susitiko su Jonu
Pauliumi XXIII. Po to Amerikos pre-
zidentų susitikimai su Šventuoju Tė-
vu tapo tradicija. Kiekvienas Ameri-
kos vadovas bent kartą per savo pre-
zidentavimą susitikdavo su popiežiu-
mi.

O G. W. Bush šią savaitę taps su-
sitikimų su popiežiumi ,,rekor-
dininku” – iš viso per savo preziden-
tavimą jis 5 kartus buvo susitikęs su
dviem popiežiais. Ir tai ne atsitikti-
numas, nes Jungtinėse Valstijose ka-
talikų yra 64 mln. – trečdalis šalies
gyventojų, vadinasi, ir atitinkamas
skaičius rinkėjų.

Washington arkivyskupas Do-
nald Wuerl apie popiežiaus kelionę į
JAV taip sakė: ,,Popiežius vykdo
apaštalui Petrui Kristaus skirtą misi-
ją stiprinti brolių tikėjimą. Tokio pas-
tiprinimo reikia visur ir visiems, bet
Jungtinėse Valstijose turbūt ypatin-

gai jaučiamas toks poreikis. Gyvena-
me labai skubotą, įvairiomis krypti-
mis didžiuliu greičiu judantį gyveni-
mą ir dėl to skubėjimo dažnai užmirš-
tame, kas žmogui svarbiausia. Mums
reikia bendravimo, reikia gyvo ryšio
su Dievu, mums reikia su juo ramiai
nuolat bendrauti, kalbėtis. Šv. Tėvas
atvyksta pas mus nešinas šita žinia,
svarbia mums, katalikams, bet taip
pat ir visiems žmonėms.

Šiandien daug kalbama apie kul-
tūrų ir religijų nesutarimus, apie re-
ligijas kaip tuos nesutarimus kurs-
tančio fanatizmo veiksnius. Šia pras-
me popiežiaus vizitas irgi bus svarbi
proga priminti, kad iš tiesų taip nėra,
bus svarbi proga kalbėti apie tikrąjį
religingumą. Religijos juk skelbia tei-
singumą ir taiką, kalba apie idealius,
meile grįstus žmonių santykius. Ir
pats popiežiaus vizitas, kuris bus pir-
miausia dvasinė šventė, pabrėš bū-
tent tuos taikos ir teisingo sambūvio
pradus, kurių galima pasisemti iš re-
ligijų, iš dvasinių vertybių”.

Washington arkivyskupas taip
pat priminė, jog šios popiežiaus ke-
lionės šūkis, oficiali tema yra „Kris-
tus – mūsų viltis”. ,,Šiandien kasdie-
niniame mūsų visuomenės gyvenime
matome, kaip labai reikia vilties, kaip
labai reikia tvirto teigiamo prado, ku-
ris atsvertų visas tas blogybes ir nu-
sivylimo priežastis, kurios mus supa
iš visų pusių. Popiežius mums skelbs
vilties žinią, stiprins tikėjimą, kad
mes galime gyventi taikiai ir teisin-
gai, kurti darniai sutariančių žmonių
visuomenę. Žmogus, kuris turi viltį,
iš tiesų gyvena kitaip. Popiežiaus vi-
zitas turėtų mums padėti šia linkme
pakreipti mūsų kasdieninį gyveni-

Svarbu žinoti



DRAUGAS, 2008 m. balandžio 16 d., trečiadienis                      7

pasitenkinimą Vokietijos kanclerės
Angela Merkel požiūriu, kai ši Eu-
ropos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos (ETPA) posėdyje davė
atkirtį Rusijos kaltinimams. A.
Merkel posėdyje kalbėjo apie žmo-
gaus teises ir laisves Europoje. Vė-
liau, atsakydama į Rusijos atstovo
Konstantin Kosačiov pažertus kal-
tinimus dėl žmogaus teisių pažeidi-
mų Baltijos šalyse, Vokietijos kanc-
lerė tuos kaltinimus atmetė. Pasak
K. Ojuland, A. Merkel atsakė, kad,
kiek žinoma Vokietijai, Baltijos ša-
lyse žmogaus teisės nepažeidinėja-
mos, ir tą patį patvirtina tarptauti-
nės ataskaitos. Kanclerė patarė vi-
siems, kurie jaučiasi skriaudžiami,
kreiptis į Europos Žmogaus Teisių
Teismą. Sausį K. Ojuland buvo
išrinkta ETPA viceprezidente ir pa-
žadėjo padaryti viską, kad nepasi-
kartotų tokie atvejai, kaip per aukš-
to rango valdininko Rene van der
Linden  vizitą, kai ETPA vadovas
švaistėsi nepagrįstais kaltinimais
Estijos atžvilgiu, pasisemtais iš Ru-
sijos propagandos.

WASHINGTON, DC
Eidamas 96 metus mirė  žinomas

JAV fizikas teoretikas John Wheeler,
kuris suvaidino svarbų vaidmenį ku-
riant atominę bombą ir įvedė termi-
ną ,,juodoji skylė”,  pranešė jo šeima.
J. Wheeler buvo vienas paskutinių
Albert Enstein  bendradarbių, dar iki
Antrojo pasaulinio karo dirbo su Nils
Bohr. Per karą drauge su kitais mok-
slininkais jis dirbo vadinamajame
Manhattan projekte, kurio tikslas
buvo sukurti Jungtinėms Valstijoms
atominę bombą.

***
JAV kariškiai pirmadienį prane-

šė, kad paleis dvejus metus laikytą
fotografą irakietį, dirbantį agentūrai
„Associated Press”. 36 metų Bilal
Hussein, kuris buvo sulaikytas 2006
m. balandžio 12 d. Ramadyje, esan-
čiame 100 km į vakarus nuo Bagda-
do, turi būti paleistas šiandien. JAV
kariškiai nurodė, kad paleis B. Hus-
sein, nes Irako teisminis komitetas jį
išteisino. JAV pajėgos kaltino šį foto-
grafą atliekant „teroristų žiniasklai-
dos agento” vaidmenį ir sakė, kad jis
sukėlė įtarimų, nes dažnai atsidurda-
vo sukilėlių išpuolių vietose jų įvyk-
dymo metu.

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

Lenkija prisimena geto 
sukilimo aukas VARŠUVA

Ukrainos prezidentas Viktor
Juščenka pirmadienį buvo nuvykęs
darbo vizito į Lenkiją. Svarbiausias
vizito tikslas buvo pasirašyti bendrą
deklaraciją dėl tarpusavio sąveikos
stiprinimo ir pasirengimo paskuti-
nnei Europos futbolo čempionato da-
liai ,,Euro-2012”, praneša šalies va-
dovo spaudos tarnyba. Po dviejų šalių
prezidentų susitikimo ir pokalbio
akis į akį vyko Ukrainos ir Lenkijos
delegacijų derybos. Jose buvo aptarti
energetinio saugumo, naftotiekio
Odesa–Brodai–Plockas projekto įgy-
vendinimo, pasienio ir muitų kontro-
lės problemos.

TBILISIS
Gruzijos gynybos ministerija

nusprendė išvesti savo taikdarius iš
Kosovo ir išdėstyti gruzinų dalinius
Afganistane, pranešė gynybos žiny-
bos spaudos tarnybos vadovė Nana
Inckirveli. ,,Visi 150 Gruzijos taikda-
rių paliks Kosovo teritoriją iki savai-
tės pabaigos”, – sakė ji. N. Inckirveli
pažymėjo, kad dabar jau renkamas
taikdarių būrys į Afganistaną, kuris
artimiausiomis dienomis išvyks į Ka-
bulą. Pasak jos, šis sprendimas sude-
rintas su tarptautinių pajėgų Kosove
vadovybe, su kuria derybos buvo
vedamos nuo vasario.

PARYŽIUS
Garsaus Prancūzijos dienraščio

,,Le Monde” darbuotojai pirmadienį
pradėjo streiką, protestuodami prieš
planus ketvirčiu sumažinti žurnalis-
tų etatus ir išparduoti kelis žurnalus.
Tai tik antras kartas, kai nuostolin-
gai dirbančio laikraščio, įkurto 1944
m., žurnalistai neišėjo į darbą. Pirmą
kartą jie dalyvavo streike 1976 m.,
kai vyko šalies dienraščių darbuotojų
protestai. Pirmadienį šio dienraščio
nebuvo spaudos kioskuose, o elektro-
ninės versijos redakcija paskelbė,
kad jie palaiko savo streikuojančius
kolegas.

TALINAS
Estijos parlamento vicepirmi-

ninkė Kristiina Ojuland išreiškė

Maskva, balandžio 15 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Rusijos politinėje siste-
moje įvyko dideli pokyčiai, kai dabar-
tinis prezidentas Vladimir Putin su-
tiko vadovauti didžiausiai šalies par-
tijai – ,,Vieningajai Rusijai”.

Partijos suvažiavimas antradienį
įsteigė naujas aukščiausias ,,Vienin-
gosios Rusijos” pirmininko pareigas
ir vienbalsiai išrinko į jį V. Putin.

Siūlymą V. Putin, taip pat išrink-
tam prezidentui Dmitrij Medvedev
tapti partijos nariais, o dabartiniam
prezidentui – tapti partijos vadovu
pateikė suvažiavime ,,Vieningosios
Rusijos” Aukščiausiosios tarybos va-
dovas, Valstybės Dūmos pirmininkas
Boris Gryzlov.

Atsakydamas į tai, V. Putin pa-
reiškė, kad pasiryžęs prisiimti papil-
domą atsakomybę ir tapti ,,Vieningo-
sios Rusijos” vadovu, pažymėdamas,
kad tai padarys po naujo Rusijos pre-
zidento inauguracijos, kuri numatyta

gegužės 7 dieną.
Tuo pat metu išrinktas preziden-

tas D. Medvedev, padėkojęs ,,Vienin-
gajai Rusijai” už siūlymą įstoti į par-
tiją, pareiškė nuomonę, jog jam per
anksti tiesiogiai dalyvauti ,,Vienin-
gosios Rusijos” veikloje. ,,Be abejo,
‘Vieningoji Rusija’– tai mano bendra-
minčių partija ir ji ideologiškai man
artima, bet tiesiogiai dalyvauti jos
veikloje man, manau, per anksti”, –
sakė D. Medvedev antradienį suva-
žiavime.

D. Medvedev pažymėjo, kad po iš-
rinkimo Rusijos prezidentu jam būtų
teisingiau nepriklausyti nė vienai po-
litinei partijai. V. Putin pritarė D.
Medvedev, kuris daug metų yra jo
bendražygis. 

,,Darniai dirbant vyriausybei ir
parlamento daugumai, galima sėk-
mingai spręsti mūsų valstybės valdy-
mo klausimus”, – sakė V. Putin. 

Vladimir Putin vadovaus
,,Vieningajai Rusijai” 

Lenkijos žydai.    

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS) –
Antradienį Lenkijos sostinėje vyko
ceremonija, skirta Varšuvos geto su-
kilimo 65-osioms metinėms. Renginį
pradėjo šalies prezidentas Lech
Kaczynski. Kartu su juo prie pamin-
klo žuvusiems geto gyventojams su-
sirinko ir likę gyvi anų įvykių daly-
viai. Ceremonijoje dalyvavo ir Izrae-
lio prezidentas Shimon Peres, šiomis
dienomis viešintis Lenkijoje.

Sukilimas Varšuvos gete buvo
pats didžiausias žydų pasipriešinimo
nacistų Holokaustui aktas. 1943 m.
balandžio mėn. 19 d. gete prasidėjo
sukilimas. Visą mėnesį 1943 m. keli
šimtai pistoletais ir savos gamybos
bombomis ginkluotų žydų priešinosi
vokiečių kariuomenei, bandžiusiai
nušluoti getą nuo žemės paviršiaus.

Tuomet Treblinkos koncentraci-
jos stovyklos dujų kamerose jau buvo
nužudyta daugiau kaip 300 tūkst.
žydų iš Varšuvos geto. Hitlerininkai į
kovą su žydais metė apie 2 tūkst. Ver-
machto kareivių, SS ir pagalbinius
ukrainiečių, latvių ir lietuvių būrius.
Malšinant sukilimą buvo panaudoti
tankai, šarvuočiai, artilerija ir avia-
cija.

Sukilėliai kovėsi iki gegužės 16 d.
Tuo metu geto bunkeriuose buvo
apie 56 tūkstančiai žydų. Iš jų apie 6
tūkst. žuvo kovose, 7 tūkst. buvo nu-
žudyti geto teritorijoje, maždaug tiek

pat išsiųsta į Treblinkos koncentra-
cijos stovyklą. Likusieji 36 tūkst. bu-
vo išvežti į Aušvicą ir Maidaneką.

BBC korespondentas Adam Eas-
ton primena, kad Lenkijos žydų ben-
druomenė buvo pati didžiausia Eu-
ropoje, bet Holokausto metais ji buvo
beveik sunaikinta.

Sukilėlių bunkerio vietoje buvo
uždegtos žvakės. Vokiečiams galiau-
siai palaužus pasipriešinimą, būtent
ten nusižudė sukilimo vadas Mor-
dechai Anielewicz ir dar 80 jo bend-
ražygių.

Ceremonija baigėsi gedulinga žy-
dų malda ir kitų religijų atmainų
apeigomis.

Lenkijos vyriausiasis rabinas
Michael Schudrich pasakė, kad Len-
kijos žydų domėjimasis istorija stip-
rėja. ,,Lenkijoje antisemitizmo lygis
nėra didesnis už nepriimtiną lygį
Prancūzijoje ir Anglijoje, – sakė
rabinas. – Priešingai, mes matome,
jog vis daugiau lenkų nori dirbti kar-
tu su mumis, kad būtų išsaugotos ka-
pinės, sinagogos ir žuvusių žydų at-
minimas. Manau, kad šiandien Len-
kijoje vyksta daugiau žydų festivalių
nei kurioje kitoje pasaulio šalyje”.

Lenkijos vyriausybė planuoja iš-
mokėti kompensacijas Lenkijos gy-
ventojams, kurių nuosavybė buvo at-
imta vokiečių okupacijos ar komu-
nistų valdymo metais. 

EUROPA

JAV



Ieõkome auklès
5 kartus savaitèje Park Ridge

raj. Mokèsime 250,-

Tel. 708-790-0705

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus

,,Draugui”. Dèl sâlygû praõau
skambinti Silvijai

tel. 773-585-9500
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SIÙLO DARBÂ

LOOKING FOR:
EXPERIENCED MOTOR, OR

TRANSMISSION, OR REAR END
REBUILDER TO WORK FOR OUR

REBUILDING FACILITY IN
WILLOWBROOK IL.

MUST BE DETAIL ORIENTED AND
PUT SAFETY & QUALITY ABOVE ALL

ELSE. WORKING HOURS 
MONDAY—FRIDAY 8AM—5 PM.

Salary will be based on experience
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or E-mail it to: 

dock01@sbcglobal.net

ENERGETIC, PLEASANT ATTITUDE,
SALES PERSON FOR LADIES
APPAREL & JEWELRY SALES. 

FULL OR PART TIME MOST HAVE AT
LEAST 2 YEARS RETAIL SALES 
EXPERIENCE. TO WORK IN

HINSDALE BOUTIQUE.
Salary $10 per hour 

+ 5% sales commission.
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or mail it to: Job Applicant

585 Executive Dr.
Willowbrook, IL 60527

•••ÎVAIRÙS•••

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

* Moteris ieško darbo senelių priežiū-
roje ar valymo darbų Palatine, IL ar 15
myliu spinduliu nuo jo. Patirtis, anglų
kalba, CNA sertifikatas. Tel.: 847-963-
1424.

* Moteris pageidautų darbo su grįžimu
namo. Didelė patirtis su suaugusiais ir
vaikais, geros rekomendacijos, legalūs
dokumentai. Tel. 708-691-1906.

* Vyras ieško darbo. Tel. 708-301-0955.

Fotomenininkas nusprendė, kad Havajai –
tai rojus žemėje

EDVARDAS  ŠULAITIS

Daug čikagiečių gerai pažįsta fo-
tomenininką ir kitų šakų specialistą
Saulių Sasnauską. Šis vilnietis ilgesnį
laiką yra gyvenęs Čikagoje ir labai
retai praleisdavęs kultūrinį renginį
šiame mieste. Jį visada buvo galima
matyti su fotoaparatu rankose. Pra-
ėjusių metų pabaigoje jis nusprendė
apsigyventi Havajuose, nors vienu
metu buvo sugalvojęs pirkti būstą Le-
monte, prie Čikagos.

Tačiau po maždaug keturių apsi-
lankymų Havajuose, Saulius pakeitė
nuomonę ir apsisprendė įsikurti čia,
o šių metų pradžioje nusipirko namą
Kapolei mieste. Jį dabar pertvarkinė-
ja pagal savo skonį, mat ruošiasi
ilgėliau apsistoti, nes, atrodo, jam nu-
sibodo klajoti po pasaulį. „Jau ne-
laikau savęs jaunuoliu”, – sako Sau-
lius, pernai atšventęs savo 50-metį.
Šią atmintiną dieną  Saulius praleido
Vilniuje, kur prabėgo didesnė jo gy-
venimo dalis.

50-metį paminėjo portretų 
paroda

2007 m. gegužę Sasnauskas savo
50-metį atšventė Lietuvoje. Ši sukak-
tis, taip pat ir jo 30 kūrybinio darbo
metų jubiliejus, buvo pažymėti Lie-
tuvos Nacionalinėje Martyno Mažvy-
do bibliotekoje, kur buvo surengta jo
fotografijų paroda „Sustabdytos gy-
venimo akimirkos”.

Iki birželio 2-osios veikusioje pa-
rodoje buvo rodomi 65 žinomų Lie-
tuvos žmonių portretai, padaryti S.
Sasnausko 2005–2007 metais.

Sukaktuvininkas – tikras 
vilnietis

S. Sasnauską galima vadinti tik-
ru vilniečiu: jis ne tik gimė, bet ir mo-
kėsi šiame mieste, taip pat jame dar-
bavosi. 1977 m. baigė Vilniaus 47-ąją
technikos mokyklą ir įgijo fotografo
specialybę. Kurį laiką dirbo fotografu
keliuose Vilniaus fotosalonuose, o
vėliau – Vilniaus inžineriniame sta-
tybos institute. 1986–1991 m. Vil-
niaus Pedagoginiame institute Gam-
tos mokslų fakultete studijavo geo-
grafiją. 1995 m. jam suteiktas gamtos
mokslų magistro laipsnis. Po to mo-
kytojavo keliose Vilniaus vidurinėse
mokyklose.

S. Sasnauskas yra didelis kelio-
nių mėgėjas. 1997-ųjų gruodį ilges-
niam laikui atvykęs į Dėdės Samo že-
mę, jis čia daug keliavo, aplankė gar-
siausius JAV nacionalinius parkus,
didžiuosius miestus. Savo kelionių
metu vilnietis visur fotografavo ir
fotojuostose įamžino dešimtis tūks-
tančių akimirkų.

Su fotografijomis S. Sasnauskas
yra dalyvavęs Čikagoje surengtose
trjose lietuvių grupinėse parodose.
Vilniaus pedagoginiame universitete
Gamtos mokslų fakultete buvo su-
rengtos net trys asmeninės parodos,
pavadintos „JAV miestai ir parkai”.
Jo parodos buvo pristatytos ir sos-
tinės Pranciškaus Skorinos ir Nau-
jininkų vidurinėse mokyklose.

Rugsėjo 11-osios įvykiams New
York atminti įspūdinga S. Sasnausko
paroda buvo surengta 2004 m. Vil-
niaus miesto savivaldybės rūmuose.
Nuo 2005 m. Europos geografinio

Saulius Sasnauskas tarp Havajų statulų.

centro patalpose buvo pristatytos jo
fotografijų parodos „JAV miestai ir
nacionaliniai parkai”, „Kelionės, ke-
lionės – Egiptas ir Ispanija”, „Bėgan-
čio laiko akimirkos”, „Lietuvos me-
nininkai”, „Tunisija”.

Nuo 2004 m. S.  Sasnausko foto-
reportažai ir pavienės meninės foto-
grafijos buvo išspausdintos „Lietuvos
aido” dienraštyje bei kituose leidi-
niuose. Jo nuotraukos yra pasiro-
džiusios ir išeivijos lietuvių dienraš-
tyje „Draugas”.

Apie Lietuvos nacionalinėje Mar-
tyno Mažvydo bibliotekoje pristato-
mas S. Sasnausko fotografijas Lietu-
vos spaudoje buvo rašoma, kad „Jo
portretuose išlieka skaidri spalva, in-
dividualus charakterio atskleidimas,
kompozicijos dinamika, nuotaika.
Kiekvienas fotopopieriaus lakštas įsi-
gilinus tampa įamžinto žmogaus pa-
sauliu. Kiekvieno spragtelėjimo, pa-
teikto parodoje, atsakingumas pertei-
kiamas neabejotina technine kokybe,
neatsiliekančia nuo meninio sumany-
mo. S. Sasnausko portretams būdin-
gos nesustabdomai bėgančio gyveni-
mo akimirkos trapumas...”

Pasižymėjęs vitražistas,
visuomenininkas

S. Sasnauskas šalia fotografijos
yra nemažai pasiekęs ir kaip profe-
sionalus vitražistas. Jis yra kūręs

kartu su šios šakos specialistais: H.
Kulšiu,  A. Markevičiumi,  V. Blažyte-
Ušinskiene, R. Ušinskiene, E. Ba-
ranchinu, A. Uliu.

S.  Sasnauskas yra Sausio 13-
osios brolijos valdybos pirmininkas.
Šioms pareigoms jis buvo vėl perrink-
tas, kuomet neseniai viešėjo Vilniuje,
ten apsilankęs savo mamos 80-ajame
gimtadienyje.

Kur visada šilta, 
gražu ir miela

S. Sasnauskas mums truputį
daugiau papasakojo apie Havajus ir
ten gyvenančius lietuvius. Jis jau
spėjo painformuoti apie Havajuose
surengtą Lietuvos Nepriklausomybės
šventės minėjimą, atsiuntė nemažai
nuotraukų iš jo ir bendrai havajie-
tiškų vaizdų. O tos nuotraukos be-
veik kasdien vis kaupiasi: gal kitą
kartą kai važiuos į Vilnių, ten nusiveš
parodą apie rojų žemėje – Havajus.

Neseniai Saulius iš Havajų buvo
nuskridęs į New York (ten gyvena jo
ištekėjusi dukra, norėjo pamatyti
antrąjį anūką). Buvo numatęs ten
ilgėliau pabuvoti ir gal net Čikagon
užsukti. Tačiau greitai jam nusibodo
niūrus New York oras, tad jis nieko
nelaukęs pakeitė kryptį ir greitai su-
grįžo į Havajus, kur visada šilta,
gražu ir miela. O kaip kitaip šiame
žemės rojuje ir galėtų būti?

Vienas iš dažnai sutinkamų Havajų salų vaizdų.

Havajuose turistus vilioja dailios merginos.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

STIRNA sutinka imtis apygardos
įgaliotinės pareigų ir persikelia į
ŠARŪNO bunkerį, kuris tuo metu
buvo įrengtas tame pačiame miške
(Šimonių girioje), netoli ,,Polišės’’
sovchozo (tarybinio ūkio).

1948 m. gegužės pabaigoj ji, kaip
apygardos vado įgaliotinė, gauna vie-
ną iš svarbiausių užduočių – su
Aukštaitijos vadų pasitarimo proto-
kolu ir pranešimu nuvykti į Žemaiti-
ją ir susitikti su partizanų vadu J.
Žemaičiu – LUKU.

Apygardos vado įgaliotinė turėjo
būti itin patikimas ir išsilavinęs as-
muo, turėti specialų dokumentą ir
pagal statutą galįs perduoti ne tik
žodinius nurodymus, įsakymus, bet
pasitarimų metu su kitais vadais pa-
reikšti savo nuomonę ir įtakoti
sprendimus. Į tolimas vietas siunčia-
ma labai retai – kartą per metus, tik
ypatingais atvejais. Jos nešamas pa-
ketas negalėjo sverti daugiau 15 gra-
mų, kad kilusios grėsmės atveju ga-
lėtų čia pat sunaikinti ar net praryti.

STIRNAI buvo duotas ryšio punk-
tas: Tauragės apskritis, Skaudvilės
valsčius, Pavarių kaimas, pas valstie-
tį Mažeiką, slapyvardžiu VASARIS.

STIRNA, šiuo  adresu suradusi
VASARĮ, kreipiasi slaptažodžiu
,,Jūros bangos”, po jo seka atsakymas
– ,,Ramios, ramios”. Tik po to ji pa-
prašo – norinti susitikti su LUKU. Šį
kartą prisieina jo laukti net dvi die-
nas, kol po antrosios, naktį, į Ma-
žeikos – VASARIO namus atvyksta
LUKAS, lydimas apsaugos – RIČAR-
DO, HERALDO ir HENRIKO. Per-
davusi paketą ir žodinius pranešimus
LUKUI, kitą dieną praleidžia drauge
su juo, kalbėdamasi ant Ančios upės
kranto įvairiais klausimais, o svar-
biausia – dėl partizanų naujosios
vadovybės sukūrimo. Ji perduoda
MAŽRIMO ir ŠARŪNO nuomonę,
jog jie šį pasiūlymą apsvarstė, jam
pritaria ir sutinka steigti Naująją
vadovybę. Tuo metu J. Žemaitis kaip
tik puoselėjo sumanymą partizanų
jėgų suvienijimo klausimu netrukus
organizuoti visų Lietuvos vadų suva-
žiavimą. Atsisveikinant, LUKAS jo-
kio atgalinio paketo neįduoda, tik
paprašo, kad perduotų ŠARŪNUI ir
MIŠKINIUI, jog šie perimtų į savo
rankas Rytų Lietuvos vadovavimą ir
išrinktų Aukštaitijos atstovus į
Naująją vadovybę.

Grįžti iš Žemaitijos STIRNA
neskuba, ji užsuka pakeliui pas drau-
gus ir drauges, aplanko mamą, kuriai
sakosi, jog vis tebedirbanti Svėdasų
vaistinėje. Paskui užeina į Atžalyno
rinktinę pas KRIVĮ, sužino kur šiuo
metu yra jos mylimasis OS viršinin-
kas SVAJŪNAS, su kuriuo jau antri
metai liepsnoja abipusė meilė, susi-
rašinėja laiškais, o pastarasis parti-
zanų gretose garsėjantis poetas, rašo
ne tik romantiškus meilės laiškus,
bet ir dainų tekstus, darbuojasi šta-
be, kuria eilėraščius mylimosios gar-
bei, pavadindamas ją Sparnuote. Su
SVAJŪNU ir kovos broliu ARŪNU
susitinka pas žinomą ryšininkę Teklę
Vaičiūnaitę Gudelių kaime, Šiaulių
rajone.

Kiekvienas susitikimas su my-
limuoju – retas įvykis, apvainikuoja-
mas naujomis eilėmis ir meilės prisi-
pažinimais. Nes jiedu gyvena ir už-
duotis vykdo atskirai, skirtingose vie-
tovėse: vienas apygardos štabe – ben-
dradarbiauja pogrindžio spaudoje, o ji
nuolat žygiuoja ryšių reikalais.
Bendri keliai retai tesusikirsdavo.
Paskaičiusi ar išgirdusi paties auto-
riaus deklamuojamą jos garbei sukur-
tą eilėraštį ,,Sparnuotė’’, STIRNA iš
tikro galėjo pakilti į orą ir nejausti
žemės po kojomis. Jokie pavojai jos
nebaugina, nes kiekviename žygyje ji
jaučiasi ne viena, tarsi greta eitų jis,
uždegęs jos dvasią begaline meile,
nuolatine trauka kuo greičiau susi-
tikti, nors valandai pasimatyti.

Jauna širdis ilgėjos saulės,/
Baltų pavasario žiedų,/ Ir šaukdavo
kažkas vardu/ Iš paslaptingojo pa-
saulio…

Ir rudenį, kai verkė gojai,/   Kai
lenkėsi beržai gelsvi,/  Tartum sva-
jonė nuostabi/ Balta sparnuotė at-
plasnojo. 

Ir nepaleisiu tavo rankos,/ Kaip
kad Tėvynės mylimos/ Nepalikau
varguos vienuos,/ Nors audros lyg
pašėlę trankos. 

Tava siela man lyg tvirtovė /
Įgalina toliau kovot./ Ir viską viską
paaukot / Tėvynės laisvei ir gerovei.

Ir, kai einu per naktį juodą,/
Meldžiu į Viešpatį už du,/ Kad vestų
tuo keliu slidžiu,/ Palaiminęs mus ir
paguodęs. 

Žydės vėl vasaros ir gėlės/ Ir mes,
lyg kūdikiai maži,/ Bėgiosim pievose
basi/ Šypsosis skaisčios ašarėlės (Iš
eilėraščių rinkinio „Kovų keliu žen-
giant”)

Tai vienas iš aštuonių Vytauto
Šniuolio išlikusių eilėraščių. Po susi-
tikimo su mylimuoju SVAJŪNU,
STIRNA grįžta į apygardos štabo
bunkerį, įrengtą Šimonių girioje. O
tuo metu ASTRA, ją iššifravus MGB,
pasilieka dirbti Žalgirio rinktinės
štabe. 

1948 m. žiemą Atžalyno rinktinė
persikelia į Vėriškės, Šeduvos krašto
miškus. STIRNA partizanų prašymu
nueina pas Teklę Vaičiūnaitę ir pai-
ma spausdinimo mašinėlę. Tačiau,
pasirodo, kad partizanams ji tuo me-
tu nereikalinga. Tada mašinėlę pa-
lieka pas pusbrolį Antaną Česnaką,
gyvenantį Vėriškių kaime, netoli jos
namų. Jis – apylinkės tarybos pir-
mininkas ir jo namuose laikyti ma-
šinėlę yra saugu. Tik vasarą, Prisi-
kėlimo apygardos partizanams pri-
reikus spausdinimo įrankio, mašinė-
lę, nurodžius STIRNAI, kur ji paslėp-
ta, pasiima jie patys.

Vasarą miško veikla suaktyvėja: į
darbą įtraukiamos visos: ryšininkės
ir rėmėjai, atkunta ryšių punktai.
ŠARŪNO laukia sunkus uždavinys –
organizuoti vadų pasitarimą. Tačiau
veikti nuolat trukdo įvairūs netikėtu-
mai: KGB siautimai, išdavystės, žmo-
nių suėmimai. 1948 m. birželio pra-
džioj  STIRNĄ su paketu jis pasiun-
čia pas neseniai susikūrusios Prisi-
kėlimo apygardos vadą MAŽRIMĄ (P.
Bartkų).                     Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 9

Susirūpinta M. Gimbutienės palikimo
įamžinimu Lietuvoje
Atkelta iš 3 psl.    Jogailos gatvėje.
Nors susirinkusiems M. Gimbutienės
nuopelnai pasaulio ir Lietuvos istori-
jai abejonių nekėlė, visi su malonumu
pasiklausė Vilniaus universiteto, Ar-
cheologijos katedros doc. Algimanto
Merkevičiaus pranešimo „M. Gimbu-
tienės įnašas į pasaulinį archeologijos
ir Lietuvos istorijos tyrinėjimų kon-
tekstą”.

Vakaro dalyviai aktyviai reiškė
savo nuomonę ir mintis apie šį pro-
jektą. Kino ir video operatorius bei
režisierius Algirdas Tarvydas, nema-
žai filmavęs mokslininkę jos lanky-
mosi Lietuvoje metu, mano, kad tin-
kamiausia būtų gaunamą siuntą ap-
gyvendinti muziejuje. Su juo ne vi-
siškai sutiko doc. A. Merkevičius, sa-
kydamas, kad muziejai nesuteikia
pilnos galimybės eksponatams funk-
cionuoti kultūriniame, o ypač moks-
liniame dialoge, nes šie dažnu atveju
sustingsta saugyklose. Muziejus ga-
lėtų būti tarpinė grandis. Vilniaus m.
savivaldybės Kultūros ir meno sky-
riaus vedėjas Edmundas Žalpys pa-
tarė daugiau galvoti ne apie muziejų,
o centrą, kuriame būtų net tik saugo-
mi ir eksponuojami daiktai, bet šur-
muliuotų platesnis mokslinis, kultū-
rinis ir visuomeninis gyvenimas. 

LGITIC direktorius Ž. Beliaus-
kas palaikė šią mintį, tuo pačiu teig-
damas, kad derėtų galvoti, kaip tokio
centro gyvybingumą palaikytų ir
naudotųsi kelios įstaigos: savivaldy-
bė, Vilniaus universitetas, memoria-

linių muziejų direkcija ir pan., nes
tokio mechanizmo dar nėra sukurta.
Finansavimas lemiama dalimi turėtų
būti projektinis, o tai reiškia, kad
viskas priklausytų nuo entuziastingo
mokslo ir kūrybos vadybininkų dar-
bo. Labai tikėtina, kad iš tokio centro
kylančius projektus palaikytų ir pa-
tys kurtų užsienyje gyvenantys bei
dirbantys lietuvių mokslininkai.
Renginyje dalyvavęs Čikagos lietuvių
televizijos vadovas Arvydas Reneckis
patikino, kad užsienio lietuviai, be
abejonės, užtikrintų nuolatinį eks-
ponatų skaičiaus didėjimą. 

Kur palikti sukauptus asmeni-
nius archyvus, Amerikoje dar daug
kam akivaizdi problema. Čia pat
nuskambėjo mintis, kad centro idėją
turėtų būti apsvarstyta ir pasaulio
lietuvių Mokslo ir kūrybos simpozi-
ume Čikagoje, kuris įvyks šių metų
lapkričio mėnesį. Paaiškėjo, kad salė-
je yra du simpoziumo organizacinio
komiteto nariai ir abu jie Prezidento
visuomeniniai patarėjai išeivijos
klausimais — Leonas Narbutis, prieš
keletą metų grįžęs iš JAV ir dr. Dau-
mantas Matulis, LGAVO prezidentas.
Jie pasirūpins, kad simpoziumo pro-
gramoje atsirastų vietos šios diskusi-
jos pratęsimui. 

Daug aktualių praktinių minčių
išsakė Vilniaus memorialinių mu-
ziejų direkcijos darbuotojos Laima
Žukauskaitė ir Birutė Vagrienė bei
kiti susirinkusieji. Apie M. Gimbu-
tienės archeologiniuose radiniuose
įkūnytų meninių ženklų ir jos at-
skleistų simbolių reikšmę meninei
kūrybai įtaigiai samprotavo dailinin-
kas Rimtas Tarabilda, pasiūlydamas
surengti parodą iš darbų, kuriuos
menininkams įkvėpė šios nuostabios
moters įžvalgos į mūsų archetipinę
priešistorę. Visi sutarė, kad mintis
tikrai neatmestina ir reikia toliau
tobulinti centro sampratą, įtraukiant
į aptarimą kuo daugiau sudomintų
visuomenės, mokslo ir kultūros
veikėjų. Pabaigai, beveik niekam nes-
kubant išsiskirstyti, įvyko Amerikoje
sukurto DVD filmo „Signes out of
time – the story of archeologist Maria
Gimbutas” peržiūra.

Šiuo klausimu LGITIC kviečia
pasisakyti savo tinklalapio forume
adresu: http://www.lgitic.lt/index.
php?917733228

LGITIC informacija

Marija Gimbutienė
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Irene Leonas, gyvenanti Burr Ridge, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Paulius Gylys, gyvenantis Olympia, WA, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Linas K. Rimkus, gyvenantis Ellicott City, MD, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už
Jūsų dosnumą.

Laukto arklio žvengimas
EGLÈ JUODVALKÈ

Jaunimo centro didžiosios salės
scenon balandžio 6-osios popietę atjo-
jo laukiamas ir labai reikiamas ark-
lys, nusiprunkštė ir sukėlė susirin-
kusių žiūrovų atsakomąjį prunkš-
timą ir gardų juoką. Visą valandą į
salę porom, trise, po vieną, rinkosi
daugiausia antrosios bangos lietuviai,
daugelis pasiilgę Los Angeles Dramos
sambūrio spektaklių. Algimantas
Žemaitaitis, dabartinis Dramos sam-
būrio režisierius, lėktuvu ir autobusu
„Greyhound” atsigabeno aštuonis ar-
tistus (devintajam negalėjus atvykti,
pats  A. Žemaitaitis smagiai vaidino
Marcelino – muzikanto, mergininko
rolę). Dviejų veiksmų komedijos
autorė – kaunietė Janina Kliučins-
kienė.

Veiksmo centre – dvi kaunietės
našlės: Stefanija (Edita Kliučins-
kaitė), padavusi skelbimą poravimo
įstaigai, ir Regina (Inessa Kručkaus-
kienė), jos kaimynė. Kiti veikėjai –
vyrai, atsiliepę į skelbimą. Vienas po
kito lankosi šeši pretendentai į Ste-
fanijos ranką: Arnoldas – inteligentas
(Virgilijus Kasputis), Tadeušas – lai-
kantis save bajoru (Remigijus Bo-
bina), Petras – surusėjęs lietuvis (Ro-
landas Žukauskas), Marcelinas – mu-
zikantas (Algimantas Žemaitaitis),
Martynas – ūkininkas (Leonardas
Mieldažys), Jurgis – Amerikos lietu-
vis (Juozas Pupius). Už durų pasi-

girsta balsai – Sauliaus  Žemaitaičio
ir  Dainos  Žemaitytės.

Stefanija ir Regina aiškiai drau-
gės. Pirmoji drovi, nedrąsi, plonutė,
baltai apsirengusi, bet vis dėlto ne
lepšė, nes juk ji pasuko į poravimo įs-
taigą, Regina – pasipuošusi spalvin-
gesniais rūbais, labiau ryškinančiais
moters figūros detales, nevengianti
aiškesnio ir aštresnio žodžio pasakyti
tiek pretendentams į Stefanijos ran-
ką, tiek ir pačiai kukliajai draugei,
tuo pačiu ir sėdintiems salėje. Emos
Dovydaitienės sukurti kostiumai at-
spindi ir veikėjų skirtingus charakte-
rius. Kiekvienas aktorius scenoje pa-
sirodydamas atsinešė ir tik savo vaid-
meniui būdingus veiksmus. Porą kar-
tų užkliuvo tekstas, bet aktoriai ne-
sutriko, o sėdintieji salėje taip juo-
kėsi, kad (beveik) nepastebėjo. Grimą
sukūrė Aušra Juškaitė-Rozegard, de-
koracijas pritaikė Saulius Žemaitai-
tis, garsais bei apšvietimu rūpinosi
Juozas Ulevičius, o programa – Dai-
na  Žemaitaitytė.

Už nuotaikingą popietę ačiū
„Margučio II” valdybai, kuri globojo
pastatymą ir, žinoma, labiausiai –
režisieriui Algimantui Žemaitaičiui ir
LA Dramos sambūrio aktoriams,
kurie nepabūgo ilgos ir nepatogios
kelionės, triūso Čikagos lietuviams
pralinksminti. Negalima pamiršti ir
Jaunimo centro kavinėje gardžias
vaišes suruošusių šeimininkių. Bet
tai – Teatras.

Nuotraukoje iš kairės: Regina (Inessa Kručkauskienė), Tadeušas (Remigijus
Bobina) ir Stefanija (Edita Kliučinskaitė) spektaklyje ,,Reikia arklio”. 

Jono Kuprio nuotr.

Balzeko lietuviû
kultùros muziejuje

6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-6500

Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jus maloniai kviečia į fotografo Arūno
Baltėno parodą. Eksponuojama 80
juodai baltų fotonuotraukų iš serijų:
,,Senasis Vilnius”, ,,Kaimynai”, ,,Dai-
lininkai”. 

Arūno Baltėno senojo Vilniaus
fotonuotraukos tarytum sugrąžina į
nutolusius studijų laikus. Grįžta gra-
žūs prisiminimai, malonu pasivaikš-
čioti gerai pažįstamomis senamiesčio
gatvelėmis, Vilnelės pakrantėmis,
užsukti į tuos pačius arkų pusmėnu-
liais įrėmintus kiemus... Smagu sug-
rįžti į jaunystės Vilnių! 

Arūnas Baltėnas gimė 1956 m.
Kaune, 1979 m. baigė Vilniaus uni-

versitetą, 1980–1982 Lietuvos MA
Matematikos ir kibernetikos institu-
to aspirantas, 1982–1984 – jaunesny-
sis mokslinis bendradarbis. Nuo
1982 m. yra Lietuvos fotomenininkų
sąjungos narys, 1984–1994 m. dirbo
pagal Lietuvos paveldo išsaugojimo
programą. Nuo 1995 m. R. Paknio lei-
dyklos meno vadovas. Arūno Baltėno
darbai atspausdinti daugelyje albu-
mų: ,,Lietuvos tautodailė”, ,,Lietuvos
istorijos paminklai”, ,,Lietuvos baž-
nyčių menas”, ,,Senovės lietuvių
skulptūra” ir kt. Jis yra surengęs 7
personalines parodas Lietuvoje, Len-
kijoje, Austrijoje, JAV, jo senojo
Vilniaus fotografijos saugomos Lie-
tuvos fotomenininkų sąjungos, Lie-
tuvos dailės muziejaus, Paryžiaus
Nacionalinės bibliotekos kolekcijose,
taip pat privačiose kolekcijose Len-
kijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šve-
dijoje, Rusijoje, Britanijoje, JAV.

Parodos atidarymas šeštadienį,
gegužės 24 d. 7 val. v.

Fotografo darbus pristatys žur-
nalistė ir meno kritikė Lillian Vallee,
bus vaišės. Įėjimas nemokamas

Paroda veiks iki rugpjūčio 23 d.
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago. Muziejus atidarytas kasdien
nuo 10 val. r. iki 4 val. vakaro. Tele-
fonas pasiteiravimui: 773-582-6500

This program is made possible in part
by Grants from the Illinois Arts Council,
Chicago Department of Cultural Affairs, the
ECPC.

Balzeko muziejaus inf.

Arūno Baltėno fotografijų paroda

Arūno Baltėno fotonuotrauka iš se-
rijos ,,Senasis Vilnius”. 

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Niujorke maloniai kviečia
jus į knygos „Anicetas Simutis: 60
metų Lietuvos diplomatinėje tarny-
boje” pristatymą 2008 m. balandžio
22 dieną, antradienį, 6 val. v. – 8 val.
v. Lietuvos Respublikos generali-
niame konsulate Niujorke, 420 Fifth
Ave (37 gatvės kampas) 3 aukšte.
Telefonas pasiteirauti – 212 354
7840, ext.18.

Knygoje „Anicetas Simutis: 60
metų Lietuvos diplomatinėje tarny-
boje”  pristatomas iškilaus diplomato
gyvenimas, jo nenuilstama visuome-
ninė ir kūrybinė veikla, Lietuvos dip-
lomatinė tarnyba, jos pastangos įtvir-
tinti Lietuvos valstybingumą ir su-
dėtingiausiomis tarptautinėmis ap-
linkybėmis ginti nacionalinius inte-
resus.

Knygos pristatyme dalyvaus dip-
lomato dukra Aldona Simutytė ir vie-
nas knygos sudarytojų, diplomatas
Rimantas Morkvėnas. Knygą bendrai
išleido Užsienio reikalų ministerija ir
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras.

1909 metų vasario 11 dieną Tir-
kšliuose (Mažeikių r.) gimęs A. Si-
mutis studijavo Vytauto Didžiojo ir
Kolumbijos universitetuose, 1931
metais įsidarbino Lietuvos užsienio
reikalų ministerijoje. Nuo 1936 metų
dirbo Lietuvos generaliniame kon-
sulate Niujorke – sekretoriumi, kon-
suliniu atašė, vicekonsulu, generali-
niu konsulu.

1991 metais ambasadorius A. Si-
mutis buvo pirmasis Lietuvos atsto-
vas, įteikęs skiriamuosius raštus
Jungtinių Tautų generaliniam sek-

retoriui.
Iškilus Lietuvos diplomatas buvo

aktyvus lietuvių išeivijos bendruo-
menės narys, daugelio straipsnių JAV
lietuvių spaudoje autorius, stengėsi
plėtoti Niujorko lietuvių prekybos rū-
mų veiklą, lankėsi ir skaitė praneši-
mus lietuvių bendruomenei Argenti-
noje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Vene-
sueloje. 1953 metais diplomatas pa-
rengė ir išleido „Pasaulio lietuvių ži-
nyną”.

A. Simučio nuopelnai Lietuvos
valstybei įvertinti Lietuvos Didžiojo
Kunigaikščio Gedimino ordino Di-
džiuoju kryžiumi ir Komandoro kry-
žiumi.

LR generalinio konsulato
Niujorke inf.

Knygos apie Anicetą Simutį pristatymas

John Mildažis, gyvenantis Palm Beach, FL,  pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.
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A † A
Dr. JUOZAS MIKELIONIS

Mirė 2008 m. vasario 19 d. savo namuose, sulaukęs 92 metų.
Gimė 1915 m. kovo 10 d. Leipalingyje, Lietuvoje.
1940 m. Vilniaus universitete baigė mediciną. Okupacijos me-

tais pasitraukė į Vokietiją. Medicinos srityje dirbo Berlyne, Dres-
dene ir kitose vietovėse. Pasibaigus karui Juozas dirbo Kempton,
kur žmona Birutė pagimdė sūnų Raymond. Jis dirbo ir Heidelberg,
ir Kneipianum. Ieškodamas geresnių sąlygų dirbti gydytoju, iš Vo-
kietijos persikėlė į  Australiją, o vėliau į Argentiną, kur dirbo Avella-
neda ir Maquinchao ligoninėse iki to laiko, kol jo neperkėlė į Rolon,
kur gimė sūnus Pablo. 1958 m. su šeima emigravo į JAV. Gavo leidi-
mą dirbti gydytoju Illinois, o vėliau Washington valstijose. Gyven-
damas Washington valstijoje, 20 metų išdirbo  Boeing kompanijoje,
vėliau užsiėmė šeimos praktika Seattle. Į pensiją išėjo 1982 m. Dr.
Juozas dirbo ir Veterans Administration Hospital sistemoje, net išė-
jęs į pensiją dirbo University Student Health Center UW. Visoje
medicinos praktikoje turėjo gausių ir nuostabių operacijų bei įver-
tinimų.

1997 m. kartu su žmona Birute persikėlė į Kaliforniją arčiau
sūnų ir jų šeimų. Apsigyveno  Auburn ir mėgavosi Capitola klimatu.

Kai kuriuos savo įkvepiančios odisėjos įvykius ir įspūdžius jis
įamžino dviejose knygose: „Benamiai” (lietuvių kalba) ir „Physician
at the Crossroads” (1991 m., Carlton Press, Inc.). Juozas Mikelionis
paskelbė nemažai medicinos straipsnių įvairiuose žurnaluose. Ne-
svarbu, su kokiais sunkumais ir kliūtimis jam teko susidurti, neiš-
dildoma valia, stiprus tikėjimas ir atkaklus užsispyrimas rodė jo
dvasios stiprybę. Jis mylėjo Dievo sukurtos gamtos didybę ir grožį,
mėgo žygius, kopimą į kalnus, nesvarbu, ar išsileistų vienas, su
šeima ar su amerikiečiais ir lietuviais draugais. Iš įkoptų viršukal-
nių pažymėtini keli pakilimai į Mt. Rainier, 20 valandų trukmės pa-
sikėlimas ir nulipimas nuo Paradise (jam buvo 56 metai), vienas
bandė  įkopti į Mt. McKinley. Juozas buvo atsidavęs filantropas, pa-
rėmęs koplyčią Indijoje ir įkūręs Divine Savior Foundation Lietu-
voje. Atsidavusio ir ryžtingo katalikų tikėjimo vedamas, jis pats vyko
į kelias piligrimines keliones, įskaitant Lourdes,  Fatima,  Vatikaną,
Izraelį ir Medjugorje.

Nuliūdę liko: žmona „B”, sūnūs Ray ir Paulo, 6 vaikaičiai ir 4
provaikaičiai.

Jo dvasios stiprybė, širdies gailestingumas ir atsidavimas ti-
kėjimui pasiliks širdyse tų, kurie jį pažinojo ir mylėjo.

Norinčius aukoti dr. Juozo Mikelionio atminimui, aukas pra-
šome skirti labdaros organizacijoms, kurios remia vaikus, vargšus ar
benamius.

Liūdintys artimieji

Septyni neįprasti ir natūralūs
gamtos reiškiniai

Mokslininkai ir archeologai skai-
čiuoja įvairiausius reiškinius, pasau-
lio stebuklus, bet retai kas užsimena
ir pasakoja apie natūralius gamtos
reiškinius, arba, kitaip sakant, ste-
buklus. Tai nesibaigianti Venesuelos
audra, Hondūro žuvų lietus, Maroko
ožkos alpinistės, Keralo raudonas
lietus, Brazilų ilgiausia pasaulyje
banga, Danijos juodoji saulė ir Idaho
ugnies vaivorykštė.

Nesibaigianti 
Venesuelos audra

Paslaptingasis „Relámpago del
Catatumbo” (Katatumbo žaibavi-
mas) yra unikalus ir natūralus Žemės
reiškinys. Jis pasireiškia Katatumbo
upės žiotyse, prie Marakaibo (Mara-
caibo) ežero, Venesueloje. Ši audra
ypatinga tuo, kad žaibuoja ne iš debe-
sies į žemę, o iš debesies į debesį. Taip
sukuriamas aukštos įtampos skliau-
tas, kuris susiformuoja apie 280
kartų į valandą, tęsiasi 10 valandų
per naktį ir kartojasi 140 – 160 naktų
per metus.

Ši, beveik nuolatinė, audra yra
didžiausias ozono sluoksnio genera-
torius žemėje, sprendžiant pagal
stiprumą ir dažnumą. Suskaičiuota,
kad toje vietoje įvyksta daugiau nei
pusantro milijono elektros iškrovų
per metus, kurių intensyvumas
siekia 400 tūkst. amperų. Pamatyti šį
gamtinį reiškinį galima net iš 400 km
atstumo. Dėl to audra dar vadinama
Marikaibo švyturiu, nes jūreiviai jau
šimtmečius pagal audrą orientuojasi
jūroje.

Hondūro žuvų lietus

„Žuvų lietus” dažnai minimas
Hondūro regiono folklore. Lyja žuvi-
mis Deparatament De Yoro mieste,
tarp gegužės ir liepos mėnesių. Žmo-
nės, matę šį reiškinį, sako, kad pra-
sideda viskas nuo didelio juodo debe-
sies, kurį lydi žaibai, griaustinis, stip-
rus vėjas. Po 2–3 valandų, kai lietus
nurimsta, šimtai gyvų žuvų ran-
damos ant žemės. Mokslininkų teigi-
mu, taip nutinka todėl, kad susifor-
mavę sūkuriai pakelia vandenį iš
vandens telkinių į orą ir perneša į
kitas vietas kartu su visais vandenyje
esančiais padarais.

Žmonės renka ir nešasi žuvis na-
mo, valgo jas, o nuo 1998 m. Hondūro
žmonės kasmet pradėjo švęsti „Fes-
tival de la Lluvia de Peces” (Žuvų
lietaus festivalis).

Maroko ožkos alpinistės

Ožkos medžiuose dažniausia ran-
damos Maroke. Jos užlipa ten valgyti
argan medžio vaisių, kuris panašus į
alyvas. Fermeriai dažnai seka paskui
šias keliaujančias ožkas alpinistes.
Jiems reikalingas vaisiaus bran-
duolys, kurio ožkos nevalgo, nes šis –
kietas. Fermeriai branduolyje randa
1 – 3 sėklas, iš kurių spaudžiamas
alyvų aliejus, naudojamas maisto

gamybai ir kosmetikai.
Žmonės renka šias sėklas jau

šimtmečius, bet kaip ir dauguma
laukinių naudingų dalykų, šie me-
džiai nyksta dėl didėjančių dirbamos
žemės plotų.

Kelios organizacijos susivienijo
norėdamos išsaugoti šiuos medžius,
todėl vietovės, kur randama daugiau-
sia tokių medžių, tapo draustiniais.
Buvo bandyta reklamuoti išgaunamą
aliejų kaip labai skanų ir jauni-
namąjį, tikintis padidinti jo paklausą,
tačiau žmonės susidomėję šia idėja,
neįsivaizdavo, kaip žmonės valgys ar
teps ant veido tai, ką išspjovė ožka.
Bandymas baigėsi tuo, kad ožkoms
buvo uždrausta ganytis šiuose me-
džiuose tam tikru periodu, kol sėklos
pačios nukris ant žemės. Tuomet sėk-
los surenkamos ir naudojamos alie-
jaus pramonėje. Kol kas draudimas
pasiteisina.

Keralo (nežemiškas?) 
raudonas lietus

2001 m. nuo liepos 25 iki rugsėjo
23 dienos Pietų Indijoje, Keralo vals-
tijoje, pasirodydavo nereguliarus
raudonas lietus. Stiprios liūtys dažė
drabužius kraujo spalva. Buvo pra-
nešta ir apie geltoną, žalią bei juodą
lietų.

Iš pradžių buvo teigta, kad lietus
nusidažė nuo meteorito, skridusio į
žemę, skeveldrų, bet tyrėjai padarė
išvadą, kad lietų nudažė oru keliau-
jančios dumblių sporos.

Reiškinys pasikartojo 2006 m. ir
sulaukė viso pasaulio dėmesio po to,
kai žiniasklaida paskelbė hipotezę,
kad dažančios dalelės yra nežemiš-
kos. Mahatma Gandhi Kottayam uni-
versiteto atstovai šią hipotezę atmetė
po to, kai ištyrė kietosios medžiagos
raudonajame lietuje izotopinius azoto
ir anglies santykius.

Brazilų ilgiausia pasaulyje
banga

Du kartus per metus Atlanto
vandenyno vandenys ritasi Amazo-
nės upės link, Brazilijoje, sudarydami
ilgiausias pasaulyje bangas. Fenome-
nas, žinomas kaip Pororoka (Pororo-
ca), susidaro per potvynius, kai At-
lanto vandenynas pasiekia Amazonės
upės žiotis. Ši stipri priešpriešinė
banga yra iki 12 pėdų aukščio ir gali
ristis beveik pusvalandį, kol sudūžta.

Pavadinimas Pororoka kilo iš
čiabuvių Tupi genties kalbos. Šis
žodis verčiamas kaip „didis, griau-
nantis garsas”: banga girdima beveik

pusvalandį prieš pasirodymą ir yra
tokia galinga, kad pakeliui nuneša
viską.

Šias bangas labai pamėgo bang-
lentininkai. Nuo 1999 metų San Do-
mingos do Kapim miestelyje pradėtas
rengti kasmetinis plaukimo šia banga
čempionatas. Vis dėlto plaukioti šiose
bangose labai pavojinga, nes jos pil-
nos medžių ir kitų daiktų. Ilgiausio
plaukimo Pororoca banga rekordas
priklauso Picuruta Salzarui, brazilų
banglentininkui, kuriam 2003 m.
pavyko ant bangos išsilaikyti 37 mi-
nutes ir nukeliauti 12,5 km.

Danijos juodoji saulė

Kiekvieną pavasarį Danijoje
apytiksliai pusantros valandos prieš
saulėlydį į dangų pakyla būriai
europinių varnėnų. Jei bandytumėte

juos skaičiuoti, paukščių kiekis vir-
šytų milijoną. Susirinkę iš visų kam-
pų paukščiai sudaro įspūdingas
figūras. Šis reiškinys vadinamas juo-
dąja saule (Danijoje).

Ugnies vaivorykštė

Kai saulė būna aukštai danguje
(aukščiau kaip 58 laipsniai virš hori-
zonto), o jos spinduliai pereina per
permatomus aukštutinius plunksni-
nius debesis sudarytus iš šešia-
kampių plokščių kristalų, danguje
galite pamatyti nuostabų gamtos
reiškinį, vadinamą ugnies vaivo-
rykšte. Kai saulės šviesa, keliaudama
per tokį kristalą, lūžta, o plunksni-
niai debesys yra lygiagretūs žemei,
dangus pražysta nuostabiomis spal-
vomis.

Alfa.lt
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�A. a. Vytautas Maželis, žinomas
fotografas, mirė Vilniuje, Antakalnio
ligoninėje balandžio 14 d. 

�JAV LB Brighton Park apylin-
kės valdyba balandžio 20 d. 11 val. r.,
tuoj po lietuviškų šv. Mišių Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje kviečia visus pietums į
Mozerio salę, 4420 S. Fairfield Ave.,
Chicago. Savo dalyvavimu prisidėsite
prie mūsų apylinkės veiklos.

�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 konferenciją
„Lietuvių katalikų sielovada JAV”.
Kviečiame dalyvauti visuomenės ry-
šių tarnybas – spaudos, radijo, televi-
zijos bei kt. atstovus. Po spaudos kon-
ferencijos 7 val. v. Čiurlionio galerijo-
je bus atidaroma fotomenininko Jono
Kuprio ir kitų fotografų darbų paro-
da apie JAV lietuvių katalikų veiklą.
Bus galima įsigyti Šiluvos jubiliejui
skirtų kolekcinių vokų su Šiluvos
Madonos atvaizdo JAV pašto žen-
klais. Daugiau informacijos tel.: 416-
233-7819; fax: 416-233-5765 arba
el. paštu: putrimas@sielovada.org,
admin@sielovada.org.

�Balandžio 26 d. 5 val. p. p.
Ateitininkų namuose vyks kun. Sta-
sio Ylos prisiminimo vakaras. Svečias
iš Lietuvos mokslininkas Gediminas
Mikelaitis aptars kunigo gyvenimą ir
darbus. Muzikas Faustas Strolia pri-
simins bendradarbiavimą su kun. S.

Yla, kuriant giesmes.  Visi kviečiami.

�Čikagos arkivyskupas kard.
Francis E. George, OMI, balandžio 26
d., šeštadienį, apsilankys ir pasvei-
kins lietuvių katalikų JAV sielovados
konferencijos dalyvius seserų kazi-
mieriečių Motiniškuose namuose,
2601 W. Marquette Road, Chicago. 

�Lietuvių operos spektaklis G.
Verdi ,,La Traviata” įvyks balandžio
27 d. Morton mokyklos salėje (2423
S. Austin Blvd., Cicero). Bilietus į
Lietuvių operos spektaklį galite nu-
sipirkti: siuntinių persiuntimo įstai-
goje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia
,,Seklyčios” (2719 W. 71st St., Chi-
cago) ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago).

�Pop choro ,,Svajonė” koncer-
tas ,,Ačiū Tau, Mamyte” (vadovė Ali-
na Šimkuvienė) įvyks gegužės 3 d. 6
val. v. Jaunimo centro didžiojoje salė-
je. Visus maloniai kviečiame pasi-
žiūrėti nuotaikingo renginio.

�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.
Melsimės ir  minėsime Vytenio Jony-
no 10 metų mirties sukaktį.

�Lietuvos vaikų globos organiza-
cija (Lithuanian Children’s Relief, INC.)
kviečia visus į koncertą ,,O, Tango”
gegužės 3 d. 6 val. v.  Šv. Kazimiero baž-
nyčios salėje (Ames gatvės ir Sawtell
Aveniu sankryžoje), Brockton, MA.
Programą atliks: pianistas Edvinas
Minkštimas, sopranai Marytė Bizin-
kauskas ir Kelly Walsh, mecosopranas
Danutė Mileika, tenoras Norbertas Lin-
gertaitis ir Bostono Vyrų sekstetas, va-
dovaujamas Daivos Navickienės. Prog-
ramoje taip pat dalyvaus Bostono Tan-
go draugijos šokėjai. Auka – 35 dol. Vie-
tas galite užsisakyti tel.: 508-586-0650
(Roni). Kviečiame visus dalyvauti lab-
daringame renginyje.

IÕ ARTI IR TOLI...

Šiais metais vaikų ratelis švenčia 15 metų gyvavimo sukaktį.
Vietas užsisakyti galite paskambinę Žibutei Pranckevičienei tel.:

630-257-0153. Mažytėliams, kurie sėdi tėveliams ant kelių, – nemoka-
mai.

Po koncerto norintys galės paskanauti ,,Kunigaikščių užeigos”
paruošta vakariene. Užsakymai vakarienei priimami iki balandžio 27 d.
tel.: 630-257-0153.

Po koncerto, visi svečiai galės pasigardžiuoti saldumynais, smagiai
pašokti ir pasiklausyti muzikos.  Gros ,,DJ”.

Lemonto socialinių reikalų skyrius praneša, kad į Lietuvių operos spek-
taklį ,,La Traviata” balandžio 27 d., sekmadienį, bus galima nuvykti auto-
busu. Kaina – 10 dol. asmeniui. Nuo PLC pastato autobusas išvyks 12:30 val.
p.p. Vietas užsisakyti galite paskambinę R. Kronui tel.: 630–968–0184.

Aleksandros Kazickienės lituanistinė 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. ir vakare
nuo 7 val. v.   iki 11 val. v.  r. Grace Episcopal bažnytiniame 

komplekse, 573 Roanoke Ave, Riverhead NY 11901. 
Bilietai: suaugusiems – 20 dol., vaikams nemokamai. 
Renginyje dalyvauja dailininkai Gintaras Jocius ir Rolandas

Kiaulevičius, žinomi grupės pavadinimu ,,Giro”, dailininkas Rolandas
Marčius, muzikantai Kęstutis Vaiginis (saksofonas), Dominykas
Vyšniauskas (trimitas).

Informacija: tel. 631-204-1329 arba info@akazickasls.org 

Dailininkai Rolandas Kiaulevičius (kairėje) ir Gintaras Jocius New York
panoramoje.

,,Margučio II” valdyba džiaugiasi
gerai pavykusiu teatro spektakliu
,,Reikia arklio”, kurį į Čikagą atvežė
Los Angeles Dramos sambūris. Nors
Čikagoje ilgai užsitęsė šaltas ir
lietingas pavasaris, tačiau balandžio
6 d. oras buvo malonus, saulėtas ir
spektaklio pažiūrėti atėjo arti 300
žiūrovų. ,,Margučio II” valdyba yra
dėkinga visiems atvykusiems. Ypač
dėkojame Dramos sambūriui už jų

pasiaukojimą – varginanti kelionė
artistų neišgąsdino – keletas aktorių į
Čikagą ir atgal keliavo autobusu.
Vien kelionėje  čia ir atgal jie užtruko
keturias paras. Į klausimą, ar tokia
auka buvo verta, jie atsakė, kad auko-
tis dėl meno ir kultūros nėra sunku.

Spektaklis atnešė 5,000 dol. pel-
ną. Atskaičius pasiruošimo išlaidas,
likusią sumą ,,Margutis II” su Dra-
mos sambūriu pasidalino po lygiai. 

KVIEČIAME VISUS, JAUNUS IR VYRESNIUS, ŠOKĖJUS,
ALUMNUS IR LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ MĖGĖJUS!

,,Grandies” ansamblio 2008 m. metinis koncertas, 
,,Imk į ratą”, rengiamas šeštadienį, gegužės 3 d., 

Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje, 
14911 127th Street, Lemont. 

Pabendravimas – 5 val. p.p., koncerto pradžia – 5:30 val. p.p.

,,Margučio II” pranešimas

,,Grandies” šokėjėlės.                                          Vytenio Lietuvninko nuotr.

Pasaulio lietuvių centro Moterų renginių komitetas rengia „Durnelių”
pietus sekmadienį, balandžio 20 d., 12 v. p.p. Vaišinsime gardžiais pyragai-
čiais ir kava. Visi nuoširdžiai kviečiami smagiai praleisti popietę. (Žemaitijoje nuo
senų laikų „durneliais” buvo vadinami virti tarkuotų bulvių kukuliai).


