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V. Adamkus viliasi, kad antrojo prezidento
turo neprireiks

Lietuva padidino înašo dydî TVF

Vilnius, balandžio 8 d. (ELTA) –
Nors Lietuvos ir Latvijos ryšiai pa-
kankamai geri, tačiau jie turi būti
plėtojami dar sparčiau, po susitikimo
Vilniuje pareiškė abu šalių premjerai.

Su oficialiu vizitu Lietuvoje vie-
šintis Latvijos ministras pirmininkas
Valdis Dombrovskis ir Lietuvos Vy-
riausybės vadovas Andrius Kubilius
susitikime aptarė labiausiai rūpimus
klausimus – ekonominę bei finansinę
šalių padėtį, elektros jungties su Šve-
dija projektą, naujos atominės elekt-
rinės Lietuvoje statybos ir kitus.

,,Ekonominė finansinė padėtis
labai panaši, tad ir veiksmai pana-
šūs”, – po susitikimo sakė A. Kubi-
lius. Anot jo, yra pažangos dėl elekt-
ros linijos į Švediją tiesimo. Diplo-
matai yra suderinę pareiškimą, kurį
Baltijos šalys galės pasirašyti balan-
džio pabaigoje, kai vyks visų trijų ša-
lių premjerų susitikimas Vilniuje.
Švedijos linijai ES suteiktą paramą,
A. Kubiliaus teigimu, numatoma pa-
naudoti iki kitų metų pabaigos.

Naujos atominės elektrinės pro-
jekto ,,kelio gaires” taip pat numa-
toma pateikti balandžio susitikime, o
jose bus kalendorinis planas 2 me-
tams, kad 2010 m. jau prasidėtų ato-
minės jėgainės statybos darbai.

V. Dombrovskis sakė, kad ypač
svarbus bendros Baltijos šalių elekt-
ros rinkos sukūrimas, ir Latvija dir-
ba šia linkme. Tilto su Švedija pro-
jekte, anot jo, visos 3 Baltijos šalys
turi dalyvauti lygiomis dalimis. Šis
projektas, jo nuomone, turi būti gy-
vybingas ir konkurencingas, o tai, iš
kurios vietos kabelis eis į Švediją, nė-
ra ypač svarbu.

Vilnius, balandžio 8 d. (ELTA) –
Lietuva padidino specialiųjų skolini-
mosi teisių (SST) dydį Tarptauti-
niam valiutos fondui (TVF) nuo da-
bartinių 144,2 mln. SST iki 183,9
mln. SST. Vienas SST atitinka maž-
daug 3,85 lito. Tai nuspręsta Vyriau-
sybės posėdyje, tačiau atitinkamų įs-
tatymų pakeitimams dar turės pritar-
ti Seimas.

Minėtos įnašo TVF padidinimas
reiškia, kad Lietuva žengia galimo
skolinimosi iš TVF link. Padidinus
įnašą, padidėja Lietuvai tenkančių
balsų dalis TVF, o šalis gali turėti ge-
resnes skolinimosi iš TVF galimybes.

Finansų ministerija aiškina, kad
įnašo padidinimas papildomų lėšų iš
valstybės biudžeto nepareikalaus.
Minėtai sumai bus išleisti litais no-

minuoti neapyvartiniai ir neprocenti-
niai pasižadėjimo lakštai. Toks įsipa-
reigojimas esą nedidina valstybės
skolos ir laikomas netiesioginiu fi-
nansiniu įsipareigojimu TVF.

Tuo tarpu Tarptautinė vertini-
mų agentūra ,,Fitch Ratings” suma-
žino Lietuvai suteiktą ilgalaikio sko-
linimosi užsienio ir vietos valiuta ver-
tinimą.

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus tikisi,
kad gegužę vyksiančiuose prezidento
rinkimuose užteks vieno turo.

,,Gali būti vienas patrauklus
kandidatas, kuris gali pirmo turo me-
tu laimėti. O jeigu balsai išsibarstys
tarp dešimties kandidatų, jeigu kiek-
vienas nuims nors po keletą procentų
balsų, reiškia, vienas kandidatas ne-
galės surinkti 50 proc. ir tuomet bus

antras turas. Bet aš tikrai norėčiau,
kad užtektų vieno”, – atsakydamas į
žurnalistų klausimus sakė V. Adamkus.

Paklaustas, kuris kandidatas į
prezidentus yra vertas tapti šalies va-
dovu, V. Adamkus atsakė: ,,Kiekvie-
nas kandidatas, kuris eina į rinki-
mus, galvoja, kad jis yra vertas.” Ka-
denciją baigiantis prezidentas V.
Adamkus kol kas nėra pareiškęs pa-
ramos nė vienam kandidatui.

Sociologai spėja esą pergalę jau
pirmame rinkimų ture, pagal dabar
vyraujančias visuomenės nuomonių
apklausų nuostatas, gali pelnyti popu-
liarumu gerokai varžovus lenkianti eu-
rokomisarė Dalia Grybauskaitė.

Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) kandidatais į prezidentus jau
yra registravusi savarankiškai rinki-
muose dalyvaujančią D. Grybauskai-
tę, Darbo partijos kandidatę Loretą
Graužinienę, Socialdemokratų parti-
jos vadovą Algirdą Butkevičių, parti-
jos ,,Tvarka ir teisingumas” iškeltą
kandidatą Valentiną Mazuronį, Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcijos vadovą
Valdemarą Tomaševskį bei savaran-
kiškai rinkimuose dalyvaujantį atsar-
gos brigados generolą Česlovą Jezers-
ką. Sprendimą dėl savarankiškai rin-
kimuose dalyvaujančios Kazimiros
Prunskienės VRK turėtų priimti šią
savaitę. Reikiamo skaičiaus parašų
nepateikė 6 kandidatai. Seimo pir-
mininkas A. Valinskas atsiėmė kandi-
datūrą.

Lietuva v∂l yra Europos
krepšinio viršùnèse

VRK jau įregistravo 6 kandidatus į prezidentus. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus teigia,
kad Lietuva vėl iškilo į žemyno krep-
šinio aukštumas. Tai jis sakė sveikin-
damas ,,Lietuvos ryto” krepšininkus,
laimėjusius 2009 m. Europos taurę.

Prezidentas pažymėjo, kad džiu-
gesį kelia ir tai, jog šios pergalės nėra
vien tik laimingo atsitiktinumo daly-
kas, bet didelėmis valios pastangomis
ir kantriu darbu pasiektas rezultatas.

V. Adamkus apdovanojo Vilniaus
,,Lietuvos ryto” krepšininkus, trene-
rius, komandos vadovus ir rėmėjus,

prisidėjusius prie sėkmingo koman-
dos pasirodymo, bei 2009 m. Europos
imtynių čempionato sidabro medalio
laimėtoją Mindaugą Ežerskį, jo tre-
nerius ir sporto organizatorius.

Lietuvos krepšinio lygos vice-
čempionas Vilniaus ,,Lietuvos rytas”
po 4 metų pertraukos vėl laimėjo Eu-
ropos krepšinio taurės turnyrą. Itali-
joje vykusio Europos taurės krepšinio
turnyro finale ,,Lietuvos ryto” krep-
šininkai įveikė Maskvos srities
,,Chimki” komandą ir iškovojo kelia-
lapį į ULEB Eurolygą.

Prezidentas apdovanojo ,,Lietuvos ryto” krepšininkus. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Lietuvoje lankosi
Latvijos premjeras
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Sunku patikėti, bet ir šiuo
ekonomiškai sunkiu laiku neat-
sisakoma sumanymo vykdyti
gana siurrealistiškai atrodantį
projektą – ,,Tiltas į niekur”. Pasi-
rodo, kelininkai pinigus leidžia ir
tiltams, vedantiems į niekur. Vie-
nas tokių tiltų – Švenčionių ra-
jono pakraštyje, keli kilometrai
iki Lietuvos sienos su Baltarusija.
Bet kaimyninę valstybę pasiekti
keblu – tik pervažiavus tiltą bai-
giasi žvyrkelis ir prasideda miš-
kas. Tiltas mokesčių mokėtojams
kainuos 2,5 mln. litų, tačiau net
grybautojams iš jo mažai nau-
dos: norintiems įkelti koją į kito-
je upės pusėje esantį mišką būti-
na gauti specialų pasieniečių
leidimą. Tivirtinti, kad šis tiltas
veda visiškai į niekur, irgi nega-
lima. Bent savaitgaliais juo rie-
dės kelių už upės esančių sodybų
savininkai, tarp kurių – keletas
žinomų valdžios vyrų. Tad projek-
tas turėtų vadintis realistiškiau –
,,Tiltas į valdžios vyrų sodybas”.

Redaktorė Loreta Timukienė

25–oji Lietuvos Dukterų draugijos
vakarienė-koncertas

MEÇYS ŠILKAITIS

Jau dvidešimt penktą kartą su
pavasariu sulaukiame tradicinio Lie-
tuvos Dukterų draugijos (LDD) ren-
ginio su menine programa. Tą dieną
kai kurie vyrai pasilieka namuose su
alaus buteliu TV ekrane stebėti rung-
tynių, o moterys sąžiningai renkasi į
Lietuvių klubą pabendrauti ir su-
kaupti lėšų našlaičių globos namų pa-
ramai Lietuvoje. LDD valdyba su pa-
galbininkėmis visad pajėgia suruošti
jaukų pabendravimą – ar tai būtų
madų paroda ar tik, kaip šį kartą, va-
karienė su puikiu koncertu, panaudo-
jant vietines pajėgas.

Pradžioje susirinkusiuosius, sė-
dinčius prie gražiai papuoštų stalų,
trumpu žodžiu pasveikino LDD val-
dybos pirmininkė Gražina Viktorie-
nė, pasidžiaugdama gausiu žmonių
dalyvavimu. Ji padėkojo už aukas ir
pagalbą ruošiant šį renginį. Po to
LDD veiklą kiek plačiau apibūdino
Alvita Kerbelienė. Po jos Angelė Kar-
nienė anglų kalba paaiškino LDD or-
ganizacijos reikšmę, tikslus ir darbus.
Prasidėjo koncertas.

Koncerte dalyvavo vyras su žmo-
na: Rimas Karnavičius, baritonas, ir
Michelle Rego – lyrinis sopranas. R.
Karnavičius, Angelės ir Albino Kar-
nių sūnus, bakalauro ir magistro
laipsnius dainavimo ir muzikinio
teatro srityje įgijo Floridos univer-
sitete. Jis yra „Herald Vocal Arts En-
semble” narys, gieda Šv. Judo kata-
likų katedroje. Dažnai kviečiamas
atlikti solo partijas centrinės Floridos
muzikiniuose vienetuose. Rimas kar-
tu su žmona Michelle dainavo įvai-
riuose St. Petersburg Operos spek-
takliuose. Po pavasarį turėto labai
sėkmingo St. Petersburg Operos
„Linksmosios našlės” spektaklio
„Palladium Theater”, ansamblis
įtemptai ruošiasi birželio mėnesį
pristatyti publikai Verdi operą „La
Traviata”. Šiuo metu Rimas yra St.
Petersburg Operos direktorių valdy-
bos pirmininkas.

M. Rego yra labai aktyvi, plataus
išsilavinimo dainininkė, pianistė, flei-
tininkė, chormeisterė. Muzikos, pe-
dagogikos ir pianino laipsnius įgijo
College-Conservatory of Music, Cin-
cinnati universitete, magistro laipsnį
Notre Dame universitete. Yra kon-

certavusi su įvairiais Michigan ir
Florida orkestrais. Viena iš „Herald
Vocal Arts Ensemble”, kuriam ir
vadovauja, steigėjų. Michelle garsėja
pianino, vargonų ir solo dainavimo
koncertais. Šiuo metu dirba muzikos
direktore Šv. Judo katedroje. Yra
knygos „The Church Musicians Soul
Survival Guide” autorė, įrašė ir išlei-
do keletą kompaktinių plokštelių. Ji
taip pat aktyvi St. Petersburg Operos
ansamblio narė.

Programoje buvo atlikta dešimt
kūrinių. Pirmiausia Michelle pa-
skambino audringą Mozart sonatą A
minor. Po to solo sudainavo jausmin-
gą ariją iš Mozart „Figaro vedybų”.
Tęsė su mums rečiau girdėta mo-
derniškesne Michael Head sukurta
„Ave Maria”. Savo pirmąjį pasi-
rodymą baigė su trimis Johannes
Brahms kūrinio Opus 118 dalimis iš
šešių. Prieš grodama ji paaiškino, kad
muzikoje atsispindi ir jaučiamas ne-
laimingos meilės išgyvenimas, kai
švelniai tekantys akordai pereina į
greitus ir audringus tonus, kurie
besiblaškydami vėl sušvelnėja ir
staigiai nutrūkdami dingsta erdvėje.

R. Karnavičius sodriai atliko G.
Verdi ariją iš operos „Simon Boc-
canegra”. Michelle gražiai ir svajin-
gai interpretavo Rusalkos „Dainą
mėnuliui” iš Antonin Dvorak operos
„Rusalka”. Po to duetas padainavo
„All I Ask of You” iš Andrew Lloyd

Webber operos „Phantom of the
Opera”. Atrodė, kad jie šį duetą jau
yra daug kartų dainavę, nes jautėsi
nuoširdumas, jausmų švelnumas ir
balsų skaidrumas. Toliau Michelle
perėjo į moderniškesnės muzikos
sritį. Pianinu sugrojo Charles Griffes
„The White Peacock” ir solo padaina-
vo „Moments in the Woods” ariją iš
Stephen Sondheim operetės „Into the
Woods”. Gal šį rudenį ar kitais metais
jų St. Petersburg Operos ansamblis
mėgins šią operetę pristatyti mūsų
apylinkės publikai. Ir pabaigai, Mi-
chelle, prisiminusi savo tėvus ir dėko-
dama jiems už jų pritarimą ir paramą
studijuojant, koncertą baigė jų pa-
mėgtais kūriniais: Claude Debussy
„First Arabesque” ir „Claire de Lu-
ne”.

Koncertas buvo tikrai vertas gau-
sių plojimų, ką publika ir padarė – at-
sistojusi ilgai plojo. Po koncerto laukė
LDD valdybos narių ir pagalbininkių
pagaminti pietūs su dideliu buteliu
vyno kiekvienam stalui.

Rengėjos pačios puošė salę, išve-
žiojo maistą ir rinko indus. Vakarienė
baigta dovanomis gausia loterija,
kurią vedė A. Kerbelienė su padėjė-
jomis. Baigiant G. Viktorienė dar
kartą padėkojo visiems ir visoms už
dovanas, aukas ir dalyvavimą šiame
renginyje. Lauksime kito pavasario.
Kuo LDD valdyba mus nustebins ir
mus pavaišins?

LDD St. Petersburg skyriaus valdyba. Iš kairės – Alvita Kerbelienė, Dana
Rogers, Gražina Viktorienė, pirm. Liūda Petkuvienė ir Aldona Stasiuke-
vičienė. M. Šilkaičio nuotr.

LDD vakarienės – programos atlikėjai (iš kairės): Rimas Karnavičius – bari-
tonas, Michelle Rego – sopranas, Brent Douglas – akompaniatorius.

LDD vakarienėje loteriją vedė Vida
Sabienė ir Alvita Kerbelienė.
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ĮVEIKTI KRIZĘ AR MOKYTIS
GYVENTI KRIZĖS SĄLYGOMIS?
VYTAUTAS RUBAVIÇIUS

Dvidešimties didžiausių pasaulio
valstybių vadovai suvažiavę į Londo-
ną aptarė dabartinę pasaulio būseną,
pasaulio ekonomikos raidą ir sutarė
dėl būdų įveikti krizę. Netikėtų
receptų nebuvo pasiūlyta.

Kadangi tos šalys – apie 80 pro-
centų pasaulio ekonomikos, tai susi-
tarimai, juolab konkrečios ekonomi-
kos gaivinimo priemonės, yra globa-
liniai antikriziniai instrumentai, ku-
rių poveikį pajus visi regionai.

Aiškumo dėlei dabartinę pasaulį
ištikusią negandą dera vadinti siste-
mine kapitalizmo krize. Panašių ne-
gandų būta ir anksčiau, tačiau tokios
apimties globalinė visuminė pasaulį
ištinka pirmą kartą. Juk šiuo metu
visas pasaulis yra kapitalizmo siste-
mos pasaulis, kuris įgavo globalinį
pavidalą subyrėjus Berlyno sienai.
Tiesa, krizės pranašų būta anksčiau –
prisiminime Azijos krizę, skandalin-
gus didžiausių amerikiečių kompani-
jų, tarp jų „Enron”, bankrotus. Tose
krizinėse apraiškose vis labiau ryš-
kėjo spekuliacinis korupcinis finansi-
nio kapitalo apytakos pobūdis. Tad
kai šiuo metu kalbama apie bankinę
veiklą kaustantį nepasitikėjimą, tas
kalbas galima suvokti kaip patvirtin-
imą, jog toje srityje pernelyg priviso
korupcionierių, vagių ir spekuliantų,
o pati bankininkystės sistema nesu-
kūrė jokių priešnuodžių tokiai veiklai
riboti.

Klausantis valstybių vadovų kal-
bų, skaitant politikos komentatorių
mintis, ryškėja keli dalykai. Tikima
krizę pasibaigsiant, o jos įveikai tai-
kytinos ekonomikos gaivinimo prie-
monės. Krize laikomas ekonomikos
lėtėjimas, bendrojo vidaus produkto
(BVP) mažėjimas, tad išeitis iš krizės
– ekonomikos augimas, kurį ir būtina
laiduoti. Tačiau juk krizė ištinka
ekonomikai augant. Lietuva – aki-
vaizdus pavyzdys. Ekonomika augo,
augo ir netikėtai ištiko krizė. Įveikę
šią krizę ir nudžiugę dėl pradėjusios
atsigauti ekonomikos neišvengiamai
vėlei pateksime į duobę. Juk pasauly-
je niekas negali pasiūlyti recepto,
kaip ekonomiką sutvarkyti taip, kad
ji vien tik augtų. Galima nujausti ir
dar vieną dalyką – tarpai tarp krizių
turėtų trumpėti, o kriziniai reiškiniai
– užtrukti. Dabar krizę bandoma
įveikti spausdinant pinigus, tačiau ar
besaikis pinigų spausdinimas jau

nėra kitos krizės užuomazga?

Pasaulinės krizės eiga parodė, jog
pasaulio vadovai, taip pat finansinis
ekonominis elitas pernelyg lėtai ir
neryžtingai reaguoja į naujus iššū-
kius. Kitaip tariant, atsilieka nuo
įvykių ir suvokimu, ir veiksmais. Ne-
sugebama žmonėms paaiškinti, kas ir
kodėl vyksta. Ateities vaizdinys ku-
riamas pagal gerų praeities laikų
modelį – ekonomikos ir vartojimo
augimą. Pasaulio finansinių instituci-
jų prognozės stebėtinai nepatikimos.
Pavyzdžiui, Pasaulio bankas praeitais
metai buvo numatęs, jog Rusijos BVP
padidės 3 proc., o šiuo metu PB prog-
nozuoja 4,5 proc. sumažėjimą. Lietu-
voje kol kas niekas nepateikė tikėtino
įvykių raidos scenarijaus, kuris apim-
tų ir socialinės raidos aspektus.

Didžiųjų šalių vadovams pavyko
sutarti, jog bus stiprinos pagrindinės
pasaulio finansinės įstaigos ir plėtoja-
ma finansinių rinkų priežiūra. Prie-
žiūrą stiprinti reikalavo didžiosios
Europos Sąjungos šalys. Supranta-
ma, kol kas ta priežiūra nebus veiks-
minga – kapitalas visais įmanomais
būdais gins savo „laisves”. Be to,
labai sunku pasikeisti – kelis dešimt-
mečius aršiai vykdžius kapitalo iš-
laisvinimo darbus, pajungiant vals-
tybes kapitalo įgeidžiams, neįma-
noma vienu ypu pasikeisti ir pakeisti
neoliberalią ideologiją, juolab kad
kapitalo priežiūra patikima tiems
patiems laisvintojams. Kaip tik pa-
saulinės finansinės įstaigos – Tarp-
tautinis valiutos fondas ir Pasaulio
bankas – buvo pagrindiniai kapitalo
išlaisvinimo centrai. Jų veikla pažy-
mėta daugeliu sunkių regioninių
krizių ir vienos globalinės – Afrikos
nuosmukio. Beje, dabartiniuose kri-
zės įveikos scenarijuose Afrikai
skiriama pernelyg mažai dėmesio.
Tačiau Afrikos krizė veikia ir veiks
visą pasaulio ekonomiką, o ypač ES
ekonomiką ir socialinę sritį.

Londone jau pasigirdo kalbų, kad
baigiasi neoliberalios darbotvarkės
įgyvendinimo tarpsnis, o kapitalizmo
sistema pereina į naują etapą. Jei
taip, tai derėtų bent jau bendrais
bruožais nusakyti, koks bus tas eta-
pas, kad politikai galėtų kurti suder-
intas veiklos strategijas. Deja, kol kas
ateities koncepcinių vaizdinių stoko-
jama. O Lietuvoje apskritai nekreip-
iama dėmesio į kalbas apie neoliber-
alios darbotvarkės ir kapitalo laisvin-
imo darbų užbaigą – visomis jėgomis
stengiamasi įgyvendinti šizofreniškai
neoliberalią aukštojo mokslo refor-
mą.

Pasaulinė krizė supinta iš įvairių
krizių – jos viena kitą skatina, tačiau
sykiu joms būdinga ir sava raidos
logika. Ekonomikos nuosmukis užs-
toja kitus krizinius reiškinius, tačiau
tik tereikia pakelti akis ir pasižval-
gyti po pasaulį, kad juos kuo puikiau-
siai išvystumei. Neabejotina, jog eko-
nomikos nuosmukis skatina jau se-
niau prasidėjusią geopolitinio susi-
gulėjimo kaitą, kurią atvirai pripaži-
no ir Jungtinių Valstijų prezidentas
Barack Obama, sutikdamas, jog JAV
įtaka artimiausiu metu mažės. Tiesa,
ne taip stipriai ir staigiai, kaip no-
rėtųsi kai kuriems geopolitiniams
varžovams.

Nukelta į 9 psl.

Braška valdančioji
koalicija

KÊSTUTIS GIRNIUS

Naujasis Seimas dirba vos keturis mėnesius, bet valdančioje koali-
cijoje jau galima matyti pirmuosius plyšius. Kol kas koalicijai jie
nesukelia didesnių pavojų, bet apsunkins Andriaus Kubiliaus Vy-

riausybės pastangas priimti ryžtingus sprendimus, kurie reikalingi dabar-
tinėmis nepaprastai sudėtingomis ūkio krizės sąlygomis. Be to, premjeras
bus priverstas gerokai daugiau dėmesio skirti trapios koalicijos vienybės
išlaikymui.

Balandžio 2 dieną Tautos prisikėlimo partijos (TPP) bei Liberalų ir
centro sąjungos (LiCS) frakcijos Seime nutarė Permainų koalicijoje įkurti
bendrą bloką. Nors LiCS vadovas Artūras Zuokas dievagojosi, kad nauja-
sis blokas neturėtų tapti nesantaikos pleištu koalicijoje, o TPP frakcijos
seniūnas Laimontas Dinius tikino, kad nėra esminių nesutarimų su di-
džiąja koalicijos partija Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionimis de-
mokratais (TS–LKD), kitos jų kalbos skamba grėsmingiau. Zuokas pasa-
kė, kad yra esminių nesutarimų ūkio klausimais, pabrėžė, kad blokas ne-
palaikys jokių siūlymų įvesti naujus mokesčius ar didinti esamus, nepri-
tars ketinimams taupymo sumetimais atsisakyti Valstybės investicijų pro-
gramos. Jis pasityčiojo iš dabartinės Vyriausybės programos, pavadinda-
mas ją buhalteriniu biudžeto suvedimu. TPP ir LiCS pastangos įtikinti
Liberalų sąjūdį prisidėti prie bloko kol kas nesėkmingos. Naujasis blokas
sujungs 27 deputatus.

Vasario pradžioje 11 TS–LKD frakcijai priklausančių deputatų įsteigė
naują grupę, kuri neoficialiai vadinama Vinco Kudirkos vardu. Grupė
daugiausia sutelkė buvusius tautininkus, politinius kalinius ir tremtinius.
Neoficialus naujosios grupės vadovas Gintaras Songaila aiškino, kad nau-
jasis darinys neskaldys frakcijos, bet stengsis gerinti jos veiklą, kad frak-
cija nebėgtų paskui įvykius, o dirbtų į priekį. Vis dėlto Songaila pripažino,
kad prie naujosios grupės kūrimo prisidėjo frakcijos veiklos trūkumai.

Abu nauji dariniai nepasiskelbė frakcijomis. TPP ir LiCS sukūrė
„bloką”, Songaila ir jo bendraminčiai įsteigė „grupę”. Nesvarbu, kaip šie
dariniai vadintųsi ir kiek jų vadovai kalbėtų apie vienybę, vien jų sukūri-
mas rodo ganėtinai stiprų nepasitenkinimą dabartine padėtimi.

TPP bei LiCS didele dalimi atsiriboja nuo Vyriausybės ūkio gelbėjimo
programos, nepritaria Vyriausybės įsipareigojimui apsaugoti labiausiai
pažeidžiamus šalies piliečius ir kuo mažiau, jei išvis mažinti biudžetinin-
kų atlyginimus. Jeigu bloko reikalavimai nedidinti mokesčių ir nemažin-
ti valstybės investicijų programų bus įgyvendinti, pagrindinė priemonė iš-
laidoms mažinti (ir jos turi būti mažinamos) bus valstybės tarnautojų
atleidimas iš darbo.

Toks siekis derinasi su LiCS nuostatomis. Zuokas dažnai skirsto žmo-
nes į „aktyvius” ir neaktyvius, ir savaime aišku, kad aktyvieji yra verslinin-
kai. Aktyviesiems kaip tik rūpi, kad būtų kuo daugiau valstybės investici-
jų, taigi užsakymų jiems, ir kuo mažiau naujų mokesčių, nes jie sudaro tą
grupę žmonių, kuriuos labiausiai paveiktų progresiniai ir turto mokesčiai.

Galima suprasti, ko siekia Zuokas ir LiCS. Šiuo metu nėra nė vienos
nedviprasmiškai verslą palaikančios politinės partijos. Racionalu LiCS
mėginti užimti šią nišą ir užsitikrinti verslo paramą, taigi ir geresnę pra-
dinę vietą, jei žlugtų Vyriausybė ir prasidėtų derybos dėl naujos valdžios
sudarymo.

Vargu ar LiCS patenkinta savo vaidmeniu dabartinėje koalicijoje. Kol
mažiausia valdančiosios koalicijos partnerė laikosi drausmingai ir vykdo
bendrus nutarimus, tol ji mažiau paisoma žiniasklaidos. Zuokas nelietų
ašarų, jei žlugtų Vyriausybė. Ko gero, jis mano, kad nauji rinkimai leistų
partijai pagerinti savo padėtį.

Sunkiau nustatyti, ko siekia TPP. Gražiai skamba Diniaus pastaba,
kad turime matyti ne tik biudžeto eilutes, bet ir realius žmones. Bet jei
LiCS nuostatos būtų įgyvendinamos, nukentėtų daug realių žmonių, žino-
ma, jei valdininkai dar laikomi žmonėmis.

Neaišku, ko siekia Arūnas Valinskas. Jokio kito Lietuvos politiko po-
puliarumas taip greitai nesmuko. Jis nedalyvauja prezidento rinkimuose,
nes jam nepasisekė surinkti pakankamai parašų. Jis įteikė 21 tūkst. pa-
rašų, bet paprastai apie 20 proc. jų laikomi negaliojančiais – tad privalo-
mo skaičius nesurinko. Valinsko galimybės mažėja, ir bet kokie stambesni
politikos pokyčiai veikiausiai reikštų Seimo pirmininko posto netekimą.
Bet jis ne tas žmogus, kuris sėdėtų sudėjęs rankas.

Songailos grupė ilgainiui Kubiliui sukels nemažai problemų. Jos rei-
kalavimai bus kategoriški ir maksimalistiniai. „Leo LT” turi būti panai-
kinta, lenkai deputatai, turintys lenkų kortą, išmesti iš Seimo. Jai sveti-
ma mintis, kad politika yra kompromisų menas. Nemažiau svarbu tai, kad
grupė bus užuovėja ir telkimosi centras visiems konservatorių nenuo-
ramoms, kuriems labiau rūpi ideologiniai, ne ekonominiai klausimai ir
kurie nepatenkinti Kubiliaus vadovavimu. Tokių yra nemažai, ir jų gretos
veikiausiai didės.

Kubiliaus darbas gerokai pasunkės. Jis turės daugiau dėmesio skirti
nepatenkintiems partijos nariams ir maištaujantiems koalicijos partneri-
ams. Kas priimtina vieniems, ypač ūkio klausimais, bus anatema kitiems.
Vienų norų patenkinimas didins kitų nepasitenkinimą. O dar yra ir opozi-
cija. Optimistai gal aiškins, kad kuo daugiau diskusijų ir ginčų, tuo dides-
nė tikimybė, kad bus priimtas teisingesnis sprendimas. Bet veikiau su-
lauksime kakofonijos, nei gebėjimo susitarti ir veikti. Alfa.lt

Galima nujausti dar
vieną dalyką – tarpai tarp
krizių turėtų trumpėti, o
kriziniai reiškiniai – už-
trukti. Dabar krizę bando-
ma įveikti spausdinant pi-
nigus, tačiau ar besaikis
pinigų spausdinimas jau
nėra kitos krizės užuo-
mazga?
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Su pavasario švente Su pavasario švente –– šv. Velykomis!šv. Velykomis!
Nuoširdžiai sveikinu Jus su šv.

Velykomis – gamtos atbudimo, pa va -
sario džiaugsmo ir linksmybių šven -
te. Senovės lietuviams tai buvo di -
džioji pavasario šventė, kuri dabar
atitinka krikščionių Velykų laiką. Ji
kilnojama – švenčiama pirmąjį mė -
nulio pilnaties sekmadienį po pava -
sario lygiadienio. Velykų pavadini-
mas kilęs iš žodžio „vėlės”. Seniau
buvo tradicija tą dieną lankyti mi -
rusiųjų kapus, nunešti jiems maisto –
kiaušinių. Mūsų protėviai tikėdavo,
kad mirusiųjų vėlės išlenda su atgim-
stančia gamta ir pasitraukia po pir-
mojo Perkūno. Atėjus krikščionybei,
ši šventė sutapatinta su Kristaus
Prisikėlimu.

Velykų bažnytinės apeigos, pra-
sideda didžiosios savaitės viduryje.
Sudedamoji dalis – Didysis pasninkas
(nuo didžiojo trečiadienio iki Vely-
kų). 

Didįjį ketvirtadienį nutyla (užsi-
gavi) net bažnyčių vargonai. Tai tę -
siasi iki šeštadienio. Tą dieną sargy-
boje prie Kristaus karsto budi jauni-
mas.

Didįjį šeštadienį pagal tradiciją
bažnyčioje šventinamas vanduo ir
šventoriuje iš senų kryžių ir medinių
dievukų sukuriamas šventas laužas.
Jo ugnis pašventinama. Žmonės (daž-
niausiai jaunimas) pasiima laužo
ugnelės ir nešasi namo, kad ja įžiebtų
savo namų židinio ugnį. Skolintis
Velykų ugnies nepriimta, nes tikima,
kad tokia ugnimi užkūręs židinį, gali
namus sudeginti. Iš bažnyčios par -
sinešama ir šventinto vandens, ku-
riuo pa šlakstomi (pakrapijami) visi
na miškiai, sodyba ir jos pastatai.

Šeštadienio vakarą visi gerai nu -
si prausia, pasipuošia ir vėl skuba į
baž nyčią – „ant mišparų ir Prisi kė li -
mo”. Meldžiamasi iki pat paryčių. 

Sulaukus sekmadienio ryto, apie
bažnyčią eina Prisikėlimo procesija.
Parėjusieji iš bažnyčios namo, pa svei -
kina su šventėmis namiškius ir kartu
su visa šeima sėda už šventinio stalo.
Pirmąją Velykų dieną į svečius, jei nė -
ra pakviesti, niekas nevaikšto. Di -

džio sios linksmybės, pramogos prasi -
deda antrąją Velykų dieną.

Velykos neįsivaizduojamos be
mar gučių. Kiaušinių marginimas gali
būti ne tik darbas, bet ir malonus po -
ilsis. Tereikia dažų, gabalėlio vaško ir
truputėlio fantazijos. Lietuvoje, kaip
ir daugelyje pa saulio tautų, margu-
čiai buvo gyvybės, gėrio, derlingumo,
gamtos pabu dimo simboliai. Tai vieni
tra piausių liaudies meno dir binių.
Ankstyviausi margučių pavyz džiai
išliko tik iš XIX a. pabaigos, tačiau jų
raštai sutinkami pirmykštės ben-
druomenės laikotarpio keramikoje,
papuošaluose.

Margučių menas – labai įdomi
taikomosios dailės šaka, glaudžiai
susijusi su kulto apeigomis. Margutis
krikščionių siejamas su Velykų, At -
velykio ir kitomis pavasario šventė -
mis – Jurginėmis, Sekminėmis. Mar -
gučiais ne tik puošiamas švenčių sta-
las, jie dovanojami svečiams ir ar -
timiesiems, dažniausiai vaikams.
Mar gučiais keičiamasi, jie daužiami,
ritinėjami.

Kiaušinių dažymo ir keitimosi
pa protys – daug senesnis už krikš -
čionybę. Beveik visose senojo pa sau -
lio tautose esama margučių puošimo
tradicijos. Margutis, kaip ir apskritai
kiaušinis, buvo laikomas gyvybės
pra džios simboliu, pavasario atgimi-
mo, džiaugsmo ir gėrio ženklu. Apie
margutį kalbama senuose sanskrito
raštuose, juos mini ir Martynas Maž -
vydas.

Lietuvos muziejai turi tris ne -
dideles margučių kolekcijas, siekian -
čias XIX amžių. Tai T. Daugirdo
rinkinys Nacionaliniame M. K. Čiur -
lionio dailės muziejuje, B. Buračo
kolekcija Vytauto Didžiojo karo mu -
ziejuje ir Lietuvių mokslo draugijos
rinkinys Lietuvos nacionaliniame
muziejuje. Net ir gyvendami JAV mes
galime pasigrožėti meniškai sukur-
tais margučiais. Apsilankę Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje
galėsite pamatyti a. a. lietuvių meni -
ninkių Uršulės Astras ir Ramutės
Plioplytės nuostabias margučių

rinkinys. 
Iki XX a. pradžios margučiai

buvo dažomi augaliniais dažais: svo -
gūnų lukštais (šis dažymo būdas po-
puliarus ir mūsų laikais), beržų la-
pais, šieno pakratais, ąžuolo ar juod-
alksnio žievėmis ir pan. Šiais laikais
naudojami ir įvairūs sintetiniai dažai.

Margučiai puošiami dviem bū -
dais: 1. išskutinėjant raštus adata,
skus tuvu arba peiliuku viena spalva
da žytų kiaušinių paviršiuose. Puo -
šiant margutį skutinėjimo būdu, raš-
tas dažniausiai smulkus, ažūrinis, li -
nijos – grafiškos, kampuotos. Kartais
tie raštai išplėtojami ir tampa puikiu
grafišku marginiu, tiesiog grafikos
kūriniu; 2. išrašant raštus ant kiau -
šinio karštu vašku, naudojant paga -
liuką arba smeigtuką. Raštas dengia-
mas vašku, paskui kiaušinis nudažo-
mas. Norint gauti įvairiaspalvį raštą,
paviršius keletą kartų dengiamas
vašku ir dedamas į dažus, pradedant
šviesiausia ir baigiant tamsiausia
spalva.

Vašku kiaušinius dažniausiai
išrašydavo moterys, o skutinėdavo
vyrai.

Labai dažna marginimo technika
– batika, tam didelių įgūdžių nerei -
kia. Imama svogūnų lukštų, petra žo -
lių lapelių, kaspinėlių ir pan. Jais
apdėliotas kiaušinis suvyniojamas į
sku durėlį, apvyniojamas siūlais ir
ver damas dažuose.

Naujausi, liaudiškų tradicijų ne -
tu rintys margučių puošimo būdai –
spalvinimas specialiais, labai inten-
syvių tonų lakais, lipdukų klijavimas.

Margučių raštą sunku apibrėžti,
nes kiekvieno juos kuriančio asmens
skonis, margučių rašto ir jo išdėsty-
mo meninis suvokimas – individualus
ir įvairus. Kompozicijai reikšmės turi
ir kiaušinio forma.

Raštai sudaromi iš taškų ir į
vieną galą plonėjančių brūkšnelių,
primenančių pailgą lašą. Iš šių dviejų
elementų dėliojami įvairiausi raštai.
Raštai į kompozicijas jungiami taš -
kais ir vingeliais. Net menkas rašto
ele mentų pergrupavimas gali pa -
keisti visą kompoziciją, todėl sunku
rasti net ir du vienodo rašto mar-
gučius. Ypač populiarūs iš brūkšnių
išrašyti saulutes primenantys raštai.
Vis dėlto esama specifinių, tik mar-
gučiams būdingų raštų.

Portretai, peizažai, tautiniai žen -
k lai, krikščioniškosios ikonografijos
atributai tradicinio margučio puošy-
bai nebūdingi.

Sakoma, kad ilgiausiai išvirtą
kiaušinį galima laikyti tris dienas,
todėl ir margučių negalima pradėti
ruošti daug anksčiau. Tad perskaitę
šį puslapį, kibkite į darbą – kartu su
tėveliais pradėkite marginti kiauši -
nius šv. Velykom. Tikiuosi, kad šis
darbas Jums suteiks daug malonu-
mo.

Redaktorė

Pramogos, apeigos
Miegančiųjų žadinimas, velykavimas:
Iki Velykų kiekvienas stengiasi, kad išsprogtų jo iš pamiškės parsineštos

beržo šakelės. Velykautojai stengiasi prabusti anksti ryte ir, pasiėmę išspro-
gusias beržo šakeles, nuplakti (pažadinti) kitus. Tie, kuriuos užtinka bemie-
gančius ir nuplaka, turi duoti velykautojui bent po kiaušinį.

Kiaušinių ridinėjimas:
Ridinėjama visoje Lietuvoje ir ne bet kaip, o per specialiai padarytą lovelį.

Visi stengiasi toliausiai nuridenti savo kiaušinį, nes tik taip įmanoma tapti
nugalėtoju ir pavasarį patikėti, kad tie metai tau bus tikrai laimingi, kad
viskas puikiai seksis.

Kiaušinių mušimas:
Žaidime dalyvauja tiek vaikai, tiek jauni, tiek ir seni. Žaidimo esmė – išsi-

aiškinti tą, kuris moka išsirinkti stipriausią kiaušinį (medinis, kitas, dirbtinai
sutvirtintas, sustiprintas kiaušinis netinka).

Kiaušiniavimas:
Kiaušiniauti įprasta tik mažamečiams vaikams (iki 7–8 metų amžiaus).

Atėjęs į svečius, vaikas turi padeklamuoti posmą „Aš mažas vaikelis, kaip
pupų pėdelis, prie … (slenksčio?) stoviu, kiaušinuko noriu”. Po to jis turi įsi -
kišti pirštą į burną ir laukti. Tai ženklas, kad vaikas nori vieno kiaušinio. Jei
įsikiši du pirštus, reiškia, kad prašai dviejų. Tačiau prisiminkite, kad kuk-
lumas puošia ir mažus vaikus…

Supimasis sūpuoklėse:
Dabar tai dažniausiai tik vaikų ir jaunimo pramoga, o seniau supdavosi ir

vyresnio amžiaus žmonės. Tikima, kad kuo aukščiau per Velykas įsisupsi, tuo
aukštesni bus linai, tuo ilgesnis jų pluoštas. Supantis dainuojamos sūpuok-
linės dainos. Sūpynės dažniausiai įrengiamos ant kalnelių, tarp dviejų greta
augančių medžių.

Ramutės Plioplytės margučių rinkinys Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.
Laimos Apanavičienės nuotr.
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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

Mykolas Gudelis su neseniai NY apsilankiusiu lietuviu vienuoliu dzen budis-
tu.                                                                                      Arūno Kulikausko nuotr.

GINTARÈ BUKAUSKIENÈ

Prieš maždaug tris mėnesius
New York ir jo apylinkių lietuvių el-
pašto dėžutėse pasirodė kvietimas
apsilankyti internetinėje erdvėje,
pradžioje veikusioje kaip ,,blogas”, o
vėliau tapusioje NYCLTV.com.  Po šio
kvietimo žiūrovų kur kas pagausėjo,
bet… viso šio projekto sumanymas ir
idėja, kuri užvirė Mykolo Gudelio gal-
voje, dar  neįsibėgėjo norima linkme.
Kviečiame susipažinti su pagrindinė-
mis šios jaunos jaunimo suburtos or-
ganizacijos gairėmis:

1. Vienyti pavienes Lietuvių Ben-
druomenes, išsibarsčiusias po skir-
tingas JAV valstijas, informuojant
apie savo veiklą, renginius ir įvykius
per internetinės televizijos kanalą.

2. Skatinti Lietuvių Bendruome-
nes aktyviai ir visapusiškai įsijungti į
kultūrinį, politinį ir socialinį JAV gy-
venimą, informuojant jas apie Ameri-
kos politines, ekonomines, kultūrines
aktualijas bei jų dinamiką NYCLTV
laidose ir reportažuose.

3. Lietuviams Lietuvoje pateikti
tikslų, ideologiškai neiškraipytą ir
objektyvų lietuvių išeivijos gyvenimo
JAV vaizdą bei griauti dirbtinai su-
kurtas ideologines kliūtis tarp lietu-
vių Lietuvoje ir išeivijos lietuvių
Amerikoje ir kitose šalyse.

NYCLTV televizijos grupę suda-
ro: Mykolas Gudelis, Vita Pagrižaus-
kaitė, Audrius Stonys, Indrė Stonku-
tė, Laura McGuire ir Arūnas Kuli-
kauskas. Šie žmonės atlieka ir visus
su šia programa susijusius darbus:

filmuoja, montuoja, reklamuoja, ku-
ria ir veda laidas. 

Visi yra daugiau ar mažiau pa-
tyrę žurnalistai/televizininkai. M.
Gudelis rašė į laikraščius ,,Vakarai”,
,,Amerikos lietuvis”, ,,Draugas” bei
internetinius portalus: Bernardi-
nai.lt, Lietuvosrytas.lt. A. Stonys,
dirbęs LNK, ,,Baltijos televizijose”,
yra sukūręs laidą apie išeivijos lietu-
vius  ,,Lietuviai, kur jie bebūtų.” I.
Stonkutė yra baigusi žurnalistiką ir
dirbusi ,,Lietuvos radijuje”. A. Ku-
likauskas – fotografas, o L. McGuire –
fotomodelis, gerai žinomas tiek čia,
Amerikoje, tiek ir Europos agentū-
roms. Dabar ji atstovauja JAV Rau-
donajam kryžiui Jungtinėse Tautose.
Visi šie  žmonės turi darbus, šeimas
arba  pilnu laiku studijuoja, tad lai-
kas yra labai svarbus veiksnys tiek jų
gyvenime, tiek NYCLTV projekte.  

Veikiama kol kas visuomeniniais,
romantiškais, entuziastiškais pagrin-
dais, tad projektas yra atviras visoms
Lietuvių Bendruomenėms, kaip ir vi-
soms Amerikoje bei pasaulyje gyve-
nančių lietuvių kartoms. Visi esate
kviečiami, visų veikla vertinga ir įdo-
mi! Reikia tik vieno, kad medžiaga
plauktų, nes tik tokiu būdu ją galima
pristatyti. Kaip žinia, penkiems žmo-
nėms aplėkti ir viską nufilmuoti yra
neįmanoma. O dalyvaujant visiems
besidomintiems, galintiems ir norin-
tiems, tai gali būti prasminga ir
įdomi išeivijos gyvenimo mozaika.
Todėl ir kviečiame visus, turinčius vi-
deo kameras, organizuojančius, besi-
lankančius įdomiuose lietuvių ren-

www.NYCLTV.com — šiuolaikinės lietuvių
išeivijos veidas internete

Kviečiame visus apsilankyti ir dalyvauti šioje lietuviškos televizijos svetainėje

giniuose, užfiksuoti visa tai ir per-
siųsti NYCLTV redakcijai adre-
su: zinios@nycltv.com. Informacijos
pateikimą labai palengvintų ir pa-
greitintų, jeigu medžiaga būtų sure-
daguota. Suprantama, jeigu to nega-
lite padaryti, jūsų įspūdžiai laukiami
ir pirminėje jų formoje.

Kreipiantis į jaunesnius išeivijos
lietuvius, norėtume paminėti, kad fil-
muota medžiaga laukiama ne vien tik
iš lietuviškų renginių. Juk mes, čia
gyvenantys, nekuriame antros Lietu-
vos, įsiliejame ir į amerikietišką gyve-
nimą. Todėl sveikintini ir jūsų įspū-
džiai, pastebėjimai, nesvarbu, ar jie
susiję su lietuvybe, ar ne. Gal tai jūsų
lankyti koncertai ar veikla politikoje;
gal tai kelionės ar moksliniai išradi-
mai. Jūsų veiklai ir vaizduotei ribų
nėra! Esate kviečiami visu tuo pasi-

dalinti ir pasidžiaugti su visais. 
Gali būti, kad pateikta medžiaga

nebus parodyta ryt, poryt, bet visa tai
bus kaupiama duomenų bazėje. Lai-
kui ir politiniams įvykiams jautri me-
džiaga bus apdorojama kaip galima
greičiau, o visa kita įdomi informaci-
ja eis į duomenų banką, iš kurio bus
renkama medžiaga būsimoms lai-
doms.

Kviečiame visas Bendruomenes
dalyvauti šiame projekte. Ši erdvė –
tai dar vienas žingsnis pirmyn, pra-
plečiant lietuvių veiklos geografiją
bei patvirtinant mūsų tautiečių kūry-
biškumą, veiklumą ir darbštumą. Jau
pats laikas praplėsti  sąvokos ,,tauta”
supratimą ir pradėti puoselėti jos au-
gimą virtualioje erdvėje. Taigi – visi
kurkime, džiaukimės drauge ir bylo-
kime apie tai kiekvienam iš mūsų! 

Pasiruošimas žinių laidai. NYCLTV žinių vedėja Gitana Merkelienė.

NYCLTV laidos „Žmonės kaip žmonės” svečiai iš Vilniaus – dizainerių grupės
„Swan Ph” vadybininkė Rūta Kaupinytė ir madų kūrėja Ramunė Strazdaitė.

Vitos Pagrižauskaitės nuotr.
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Lietuviai – viena daugiausiai
rùkançiû� tautû ES

Svarstoma galimybè rinktis: 
kortelè arba pasas

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS) –
Pirmą kartą buvusio slapto KGB
bendradarbio bylą nagrinėjęs Euro-
pos Žmogaus Teisių teismas (EŽTT)
Strasbūre paskelbė šiam palankų
sprendimą.

Kaip praneša Teisingumo minis-
terija, balandžio 7 d. paskelbtame
teismo sprendime pripažįstama, jog
Lietuva pažeidė Egidijaus Žičkaus
teises į privataus ir šeimos gyvenimo
gerbimą ir diskriminavo savo pilietį.

Lietuvai vėl koją pakišo vadina-
masis Liustracijos įstatymas, kuria-
me buvo numatytas draudimas buvu-
siems KGB darbuotojams ir slap-
tiems bendradarbiams eiti tam tikras
pareigas ne tik valstybės tarnyboje,
bet ir privačiose struktūrose.

Tai vienintelė iki šiol Strasbūro
teismo nagrinėta byla, susijusi ne su
buvusių KGB kadrinių darbuotojų, o
vadinamųjų slaptųjų bendradarbių
atžvilgiu taikomu ribojimu įsidarbin-
ti privačiame sektoriuje.

2000 m. rugsėjo 12 d. Liustracijos

komisija nustatė, kad E. Žičkus slap-
ta bendradarbiavo su buvusios SSRS
specialiosiomis tarnybomis ir apie šią
veiklą nepranešė Liustracijos komisi-
jai, kaip reikalavo įstatymas.

Komisijos duomenimis, devinta-
jame dešimtmetyje dirbdamas sporto
žurnalistu ir keliaudamas į užsienį E.
Žičkus teikė informaciją ir tuometi-
niam Valstybės saugumo komitetui.

2001 m. liepos 23 d. E. Žičkaus
bendradarbiavimo faktas paskelbtas
,,Valstybės žiniose”. Dėl to jis buvo
atleistas iš valstybės tarnybos bei pa-
naikintas sprendimas pripažinti jį ad-
vokatu. Priimdamas sprendimą šioje
byloje EŽTT vadovavosi anksčiau
nagrinėta byla Sidabras ir Džiautas
prieš Lietuvą.

Teismo manymu, advokato leidi-
mo panaikinimas ir įstatyme numa-
tyti ribojimai įsidarbinti įvairiose pri-
vataus sektoriaus srityse turėjo tie-
sioginės įtakos E. Žičkaus teisei į pri-
vataus gyvenimo gerbimą.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

KGB bendradarbis laimèjo 
bylâ prieš Lietuvâ�

Bus skelbiami valdinink¨ atlyginimai

Vilnius, balandžio 8 d. (Delfi.lt)
– Vidaus reikalų ministerija (VRM)
parengė Asmens tapatybės kortelės
įstatymo pataisas, kurios leistų pilie-
čiams patiems apsispręsti, kokį as-
mens dokumentą įsigyti: pasą, as-
mens tapatybės kortelę ar abu doku-
mentus.

„Jei Seimas pritartų mūsų pa-
rengtoms įstatymo pataisoms, as-
mens tapatybės kortelė nebebūtų
pagrindinis Lietuvos Respublikos pi-
liečio asmens dokumentas, o pasas
taptų asmens tapatybės kortelei ly-
giaverčiu dokumentu”, – sakė vidaus
reikalų ministras Raimundas Palaitis.

Tokias pataisas diktuoja padidėję
asmens dokumentų gamybos kaštai
bei abiejų rūšių dokumentuose esan-
čios informacijos apie asmenį bei jos
apsaugos vienodas lygis.

„Šiuo metu tiek į asmens tapaty-

bės kortelę, tiek ir į pasą įrašomi to-
kie pat asmens duomenys, o jų ap-
sauga yra vienodai patikima, – teigia
ministras R. Palaitis. – Tuo tarpu as-
mens tapatybės kortelių gamybos
kaštai dėl sudėtingesnės gamybos
technologijos gerokai išaugo. Todėl
siūloma pasui suteiktą kelionės do-
kumento statusą pakylėti į aukštesnį
lygį ir šį dokumentą laikyti lygiaver-
čiu asmens tapatybės kortelei, kai
reikia patvirtinti asmens tapatybę.
Kita vertus, asmens tapatybės korte-
lė yra parankesnė tuo, kad ji turi
elektroninio parašo ir asmens tapaty-
bės patvirtinimo virtualioje erdvėje
pažymėjimus, todėl vystant šalyje
elektroninių paslaugų tinklą, ateityje
asmens tapatybės kortelė savo pa-
naudojimo galimybėmis bus gerokai
pranašesnė.”

Vilnius, balandžio 8 d. (Bernar-
dinai.lt) – Nors Lietuva tarp pirmųjų
įsivedė draudimą rūkyti viešose vie-
tose, lietuviai tebėra vieni daugiausia
rūkančių Europos Sąjungos (ES) gy-
ventojų.

Nors taisyklės skirtingos, dauge-
lyje Europos šalių vienaip ar kitaip ri-
bojamas rūkymas viešose vietose. Ai-
riai tuo labai patenkinti ir jų garsio-
sios aludės nebankrutavo. Ne visoms
šalims sekasi taip gerai. Didžiojoje
Britanijoje draudimas rūkyti viešose
vietose nedavė norimo rezultato.
Sveikatos apsaugos tarnybos duome-
nimis, pernai metusiųjų rūkyti buvo
visu ketvirčiu mažiau nei 2007 m.
Maža to, prieš tabaką nukreiptos
kampanijos išlaidos išaugo nuo 26
mln. iki 33 mln. svarų sterlingų.

Draudimas rūkyti sukėlė daug
ginčų ir Lietuvoje, tačiau dabar dau-
guma gyventojų, regis, tuo patenkin-
ti. Eurobarometro apklausa rodo, jog
88 proc. lietuvių iš dalies arba visiš-
kai palaiko rūkymo apribojimus dar-

bo patalpose, 87 proc. – apribojimus
rūkyti restoranuose, 76 proc. iš dalies
arba visiškai palaiko draudimą rūkyti
baruose ir klubuose.

Daugiausia ES rūko graikai (42
proc.), antri – bulgarai (38 proc.),
treti – latviai (37 proc.). Lenkijoje rū-
ko 32 proc. gyventojų, Estijoje – 30
proc. ES vidurkis siekia 31 proc. Lie-
tuviai pagal šį rodiklį kartu su rumu-
nais, čekais, slovakais ir vengrais Eu-
ropoje užima ketvirtą vietą – rūko 36
proc. lietuvių: 28 proc. nuolat, 8 proc.
– kartais.

28 proc. nerūkančių lietuvių mi-
nėjo, kad namuose jie tampa pasy-
vaus rūkymo dalyviais, t. y. namuose
rūko kiti asmenys. Pagal šį rodiklį
Lietuva – antra ES ir nusileidžia tik
Kiprui.

Rūkymas labiau būdingas Euro-
pos vyrams, dažniausiai rūko 25–54
metų vyrai. Europos Komisijos duo-
menimis, ilgalaikis rūkymas kasmet
sukelia sunkias ligas, nuo kurių ES
šalyse miršta 500 tūkst. žmonių.

Vilnius, balandžio 8 d. (ELTA) –
Iš Ispanijos Mursijos mieste vykusios
Europos Sąjungos mokslo olimpiados
Lietuvos komanda grįžo su sidabro
medaliais. Auksą šiemet pelnė čekai.

Anot Švietimo ir mokslo ministe-
rijos atstovų, šiemet mokiniams teko
įdomios praktinės užduotys apie šilko
gamybą, savybes bei tyrimai, kaip pa-
gaminti ir išlaikyti geriausių bioche-
minių savybių turinčias vaisių sultis.

Konkurse dalyvavo: dešimtokai
Julija Viltrakytė iš Marijampolės Ma-

rijonų gimnazijos, Rūtelė Marčiulio-
nytė iš Alytaus Šv. Benedikto gimna-
zijos, Vladas Jurkevičius iš Vilniaus
licėjaus bei vienuoliktokai Greta Za-
borskytė iš Plungės ,,Saulės” gimna-
zijos, Agnė Ulytė iš Vilniaus licėjaus
ir Minijus Laukaitis iš Mažeikių Ga-
bijos gimnazijos.

Mūsų šalies mokiniai olimpiadoje
dalyvavo trečią kartą. Pernai Lietu-
vos mokinių komanda iškovojo aukso
ir sidabro, užpernai – sidabro meda-
lius. 

D∂l pavardži¨ rašymo ketinama kreiptis î KT

Lietuviai peln∂ sidabrâ�

Vilnius, balandžio 8 d. (ELTA) –
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vyko
oro erdvės stebėjimo ir kontrolės tre-
niruotė, kurioje dalyvavo 12 NATO
šalių naikintuvų.

Treniruote BAST-E II siekta di-
dinti NATO oro erdvės budėjimą Bal-
tijos šalyse užtikrinančių pajėgumų
sąveiką, ginant šalių oro erdvės suve-
renitetą, parodyti organizacijos vie-
ningumą ir įsipareigojimus Baltijos
vals-tybėms.

,,Tai yra mūsų politinis įvertini-
mas, tokiais būdais gilinamas ir konk-
retinamas mūsų buvimas NATO, taip

mes iš tiesų artėjame prie senųjų or-
ganizacijos narių, – tvirtino krašto
apsaugos ministrė Rasa Juknevi-
čienė. – Taip pat tai yra būdas pasi-
tikrinti, kaip mes esame pasiruošę
vieningai veikti NATO.” 

Klausiama, kokios įtakos tokiam
pasiruošimui turės 150 mln. litų ,,nu-
kirptas” krašto apsaugos biudžetas,
ministrė apgailestavo, kad šis skau-
dus procesas sunkmečiu neišvengia-
mas, tačiau jau dabar priartėta prie
gyvybiškai svarbios ribos, kurios to-
liau peržengti nevalia.

NATO pratybos virš Baltijos

Vilnius, balandžio 8 d. (ELTA) –
Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas
siūlo Seimui kreiptis į Konstitucinį
Teismą (KT) dėl nelietuvių tautybės
asmenų vardų ir pavardžių rašymo
asmens tapatybę patvirtinančiuose
dokumentuose.

Seimo posėdžių sekretoriate jis
įregistravo Seimo nutarimo projektą,
kuriame prašoma Konstitucinio Teis-
mo išaiškinti, ar Lietuvoje išduoda-

muose asmens tapatybę patvirtinan-
čiuose dokumentuose galimas as-
mens vardo ir pavardės rašymas vals-
tybine kalba greta nurodant nelietu-
vių tautybės asmenų vardus ir pa-
vardes kitokiais nelietuviškais raš-
menimis.

Šį nutarimo projektą savo para-
šais parėmė 59 įvairioms Seimo frak-
cijoms atstovaujantys Seimo nariai.

Vilnius, balandžio 8 d. (Bernar-
dinai.lt) – Vyriausybė per posėdį pri-
tarė siūlomui valstybės ir savivaldy-
bių įstaigų darbuotojų atlygius skelb-
ti tų įstaigų interneto svetainėse.

Vyriausybės nutarime numato-
ma, kad valstybės įstaigos  savo inter-
neto svetainėse privalo skelbti parei-
gų pavadinimus ir jas užimančių dar-
buotojų praėjusių metų vidutinį mė-
nesio užmokestį, neatskaičius mokes-
čių. Jei įstaigoje yra vienintelis dar-
buotojas, užimantis atitinkamą pa-
reigybę, darbo užmokestį numato-
ma pateikti tik gavus jo sutikimą.
Šią informaciją nurodoma skelbti in-
ternetinės svetainės skyriuje ,,Veik-
la” srityje ,,Informacija apie darbo už

mokestį”.
Nutarimo projektą rengusio In-

formacinės visuomenės plėtros komi-
teto (IVPK) prie Vyriausybės direkto-
rius Aurimas Matulis teigė, kad dar-
buotojų priedai prie atlyginimo atski-
rai nurodomi nebus.

,,Buvo padaryta taip, kad po visų
diskusijų į tą skelbimą įeitų atlygini-
mų vidurkiai,  bet vidurkiai yra praė-
jusių metų, todėl tai, kas bus paskelb-
ta, vargu ar atitiks tikrovę, nes bus
paskelbta, kad algos didesnės, nei da-
bar iš tikrųjų yra”, – kalbėjo A. Ma-
tulis. Anot jo, dėl praėjusių ir šių me-
tų algų dydžių neatitikimo Vyriausy-
bė gali nuspręsti dar patobulinti nu-
tarimo projektą.

Treniruotę antrą kartą organizavo NATO oro pajėgų štabas Ramšteine (Vokietija).
ELTOS nuotr.
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Vilnius, balandžio 8 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Pagrindinių Moldovos val-
džios įstaigų pastatus Kišiniovo cen-
tre, tarp jų parlamento ir prezidento
administracijos pastatus, kuriuos
antradienį buvo užėmę protesto akci-
jų dalyviai, vėl kontroliuoja policija.

Ypatingosios paskirties policijos
batalionų kovotojai užėmė valstybės
valdžios pastatus Kišiniove viduje ir
išorėje, pranešė ,,Interfax” korespon-
dentas.

Gaisras, kilęs manifestantų nu-
siaubtame Moldovos parlamento pas-
tate, taip pat buvo užgesintas. Su-
stiprinta kai kurių kitų pastatų ap-
sauga Kišiniovo centre. Daug polici-
ninkų budi prie visų įvažiavimo kelių
į Kišiniovą. Naktį Kišiniove polici-
ninkai tikrino visų praeivių doku-
mentus.

Tuo tarpu Kišiniovo ligoninės
vyriausiasis gydytojas Gheorghe Cio-
banu pranešė agentūrai ,,Interfax”,
kad per dieną į ligoninę buvo atvežti
maždaug 100 žmonių, kurie nuken-
tėjo per policijos susirėmimus su ma-
nifestantais. Pasak gydytojo, yra nu-
kentėjusių ir manifestantų, ir milici-
jos darbuotojų.

Moldovos prezidentas Vladimir
Voronin antradienio vakarą per tele-

viziją paragino opoziciją atsisakyti
,,mėginimų jėga užgrobti valdžią”.
Pasak prezidento, Moldovos valdžia
griežtai gins šalies suverenitetą ir
valstybingumą ,,nuo saujelės apsvai-
gusių nuo pykčio fašistų”. Preziden-
tas pažymėjo, kad prezidento admi-
nistracijos ir parlamento pastatų
užėmimas gali būti kvalifikuojamas
ne kitaip kaip pučas. Drauge valsty-
bės vadovas patikino, kad padarys
,,viską, kas įmanoma, kad nebūtų pa-
naudotas smurtas prieš vaikus”.

Kaip pareiškė prezidentas, jo
susitikimas su trijų opozicinių partijų
vadovais baigėsi be viltį teikiančių re-
zultatų. V. Voronin paragino užsienio
diplomatus ,,kreiptis į protestuotojus
ir priminti užsienio stebėtojų atas-
kaitas, kuriose pažymėta, kad rinki-
mai vyko demokratiškai”. 

Mitinge Didžiojo liaudies susirin-
kimo aikštėje Kišiniovo centre buvo
paskelbta, kad opozicijos vadovai su-
darė rinkėjų balsų rinkimuose ba-
landžio 5 d. perskaičiavimo koaliciją.
Mitingo priešais vyriausybės pastatą
Kišiniove dalyviai taip pat reikalavo,
kad atsistatydintų vyriausybė ir būtų
sudaryta laikinoji nacionalinė šalies
valdymo taryba, kuri turi surengti
naujus rinkimus.

DUBLINAS
Airijos vyriausybė pristatė griež-

čiausią per visą šalies istoriją valsty-
bės biudžetą siekiant atgaivinti nuo
pasaulio finansų krizės kenčiančios
šalies, kuri dar neseniai buvo vadina-
ma Keltų tigru, ekonomiką. Naujaja-
me biudžete numatyta, kad nauji mo-
kesčiai ir mažinamos išlaidos sudarys
3,5 mlrd. eurų. Svarbiausias vyriau-
sybės tikslas – atkurti tarptautinį pa-
sitikėjimą kiūžtančia Airijos ekono-
mika, kuri anksčiau buvo laikoma
pavyzdžiu kitiems.

BEIJING
Tibeto teismas skyrė mirties

bausmę dviem asmenims, kurie esą
sukurstė pernai Lhasoje kilusias
kruvinas riaušes, pranešė Kinijos
valstybinė žiniasklaida. Manoma,
kad naujienų agentūros ,,Xinhua”
pranešimas yra pirmoji žinia apie
mirties bausmes, skirtas asmenims,
kurie laikomi susijusiais su praeitų
metų kovą Tibeto sostinėje kilu-
siomis didelėmis riaušėmis prieš cen-
trinę Kinijos valdžią.

TEMECULA
Ginkluotas užpuolikas antradie-

nio vakarą vienoje California pietuo-
se įsikūrusioje korėjiečių krikščionių
prieglaudoje nušovė moterį ir sužeidė
dar tris asmenis, pranešė pareigūnai.
Manoma, kad vienas iš sužeistųjų yra
pats užpuolikas. Tyrėjai kol kas tiks-
liai nežino, dėl kokių priežasčių kilo
susišaudymas prieglaudos stovykloje,
sakė apygardos šerifo atstovas spau-
dai. 

HAVANA
Buvęs Kubos prezidentas Fidel

Castro antradienį susitiko su JAV
Kongreso atstovais. Kongreso narių
teigimu, po susitikimo buvo akivaiz-
du, kad Kuba siekia pradėti naują
dialogą su Washington ir taip norma-
lizuoti santykius. Kongreso atstovės
Barbara Lee teigimu, prezidentui B.
Obama būtinai bus pranešta apie tai,
kad Kubos valdžia ir jos prezidentas
Raul Castro leido suprasti, kad yra
nusiteikęs geranoriškai ir sutiktų iš
naujo persvarstyti dvišalius santy-
kius, kurie ilgą laiką buvo gana
įtempti.

Pasaulio naujienos

Moldovos valdžia neketina 
nusileisti opozicijai

B. Obama Irakui numato 
18 „kritiniû” mènesiû� ROMA

Italijoje su nerimu laukiama
naujų smūgių, nes Abruzo zonoje že-
mė vis dar juda. Žmonės bijo grįžti į
namus, nakvoja lauke, mašinose. Net
už 30 km. nuo L’Akvilos esančios
mašinų stovėjimo aikštelės perpildy-
tos, nes visi stengiasi pasitraukti
kiek įmanoma toliau nuo epicentro.
Visos Italijos gyventojai kviečiami
atvykti padėti naikinti žemės drebėji-
mo pasekmes. Romoje, kuri nutolusi
nuo L’Akvilos apie 100 km., žemės
drebėjimas irgi buvo juntamas. 

KOPENHAGA
Su JAV vėliava plaukiojantis lai-

vas, priklausantis Danijos laivybos
bendrovės ,,Maersk” Jungtinėse
Valstijose veikiančiai dukterinei ben-
drovei, trečiadienį buvo pagrobtas
prie Somalio krantų su 20 JAV
piliečių įgula, pranešė ,,Maersk”.
Laivas buvo užpultas, kai plaukė į
Kenijos uostą Mombasą, maždaug už
500 km. nuo Somalio krantų.

RYGA
Latvijos Seimas priėmė šalies

konstitucijos pataisas, numatančias
rinkėjų teisę siūlyti paleisti parla-
mentą. Remiantis pataisa, parlamen-
tas laikomas paleistas, jeigu referen-
dume už tai balsavo dauguma rin-
kėjų ir bent du trečdaliai rinkėjų, da-
lyvavusių pastaruosiuose Seimo
rinkimuose. Teisę siūlyti paleisti Sei-
mą turi ne mažiau kaip dešimtadalis
visų rinkėjų. Pataisos netaikomos
dabartinio šaukimo Seimui – jos bus
taikomos kito šaukimo Seimui.

VARŠUVA
Į Afganistaną atvykęs Lenkijos

prezidentas Lech Kaczynski po susi-
tikimo su šios šalies vadovu Hamid
Karzaj pažadėjo padidinti karinę ir
humanitarinę paramą Afganistanui,
pranešė šalies naujienų agentūra
PAP. Lenkijos vadovas pabrėžė, jog
sugrįžęs namo pasirašys Lenkijos vy-
riausybės siūlymą padidinti lenkų
karių skaičių nuo 1,600 iki 2, 000 ka-
rių. Artėjant Afganistano prezidento
rinkimams rugpjūčio mėn. laukia-
mas talibų sukilėlių suaktyvėjimas.

EUROPA

AZIJA

KARIBŲ SALOS

JAV

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS) –
JAV prezidentas Barack Obama,
kuris antradienį netikėtai atvyko į
Iraką, pareiškė, kad ateinantys pus-
antrų metų bus „kritiniai” šiai šaliai,
taip pat nurodė, kad karo nuniokotas
Irakas netrukus pats turės rūpintis
savimi.

B. Obama paragino užbaigti JAV
kovines operacijas Irake iki kitų
metų rugpjūčio. Prezidentas taip pat
pažadėjo, jog laikysis įsipareigojimo
išvesti visas JAV pajėgas iš šios šalies
iki 2011 m. pabaigos.

„Mums laikas perduoti kontrolę
irakiečiams”, – B. Obama sakė susi-
rinkusiems JAV kariams, atskridęs į
Bagdadą. 

JAV prezidentas apsilankė Bag-
dade praėjus 2 dienoms po 6-ųjų Bag-
dado užėmimo metinių, kai JAV va-
dovaujamos pajėgos nuvertė Saddam
Hussein režimą. Tačiau Irako sosti-
nėje pastarosiomis dienomis vėl buvo
surengta sprogdinimų serija, per ku-
rią žuvo dešimtys žmonių, o šimtai
buvo sužeisti.

B. Obama susitiko su vyriausiuo-
ju Irake esančių JAV pajėgų vadu
generolu Ray Odierno, su kuriuo ap-
tarė planuojamą pajėgų išvedimą ir
saugumo užtikrinimą per Irako par-
lamento rinkimus, kuriuos numato-
ma surengti šių metų pabaigoje.

Vėliau B. Obama prie sostinės
esančioje JAV oro pajėgų bazėje susi-
tiko su premjeru Nuri al Maliki, ku-
riam pažadėjo išvesti karius iš šalies
kaip planuota. „Mes tvirtai remiame
suverenų, stabilų ir savarankišką
Iraką”, – sakė jis.

Vasarį B. Obama paskelbė naują
strategiją, pagal kurią daugelį JAV
kovinių dalinių numatoma išvesti iš
Irako iki kitų metų rugpjūčio, tačiau
apie 50 tūkst. karių pasiliks šioje
šalyje iki 2011 m. pabaigos. Praeitų
metų lapkritį Bagdadas ir Washing-
ton pasirašė sutartį, pagal kurią visi
JAV kariai turės būti išvesti iš Irako
iki 2011 m. galo.

JAV prezidentas tai pat išreiškė
viltį, kad Irake bus išspręsti nesutari-
mai tarp „įvairių grupuočių”.

SCANPIX nuotr.
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SALDUMYNŲ STALUI
Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

Švenčių proga, o ypatingai Vely-
koms, šeimininkės daugiausia dėme-
sio skiria saldiems patiekalams, kepi-
niams. Tikriausiai pavasaris suteikia
tam didesnio noro, jaučiamės ener-
gingesni, turintys daugiau džiaugs-
mo. O kas daugiau papuoš šventinį
stalą, jei ne žydinčios pavasarinės gė-
lės ir šalia išdėlioti įvairūs tortai, py-
ragai. 

Kiekvienais metais, po švenčių,
sau pasakau, kad kitais metais tiek
nebekepsiu ir taip nevargsiu. Prieš
šventes tvarkai visą namą. Nors jis
visados švarus ir sutvarkytas, bet lai-
kaisi įgimtos tradicijos. Nukrauni
šventinį stalą įvairiausiu maistu, pri-
kepi visokių kepinių, kurių beveik
niekas nevalgo, net ir siūlant, o pas-
kui galvok, kur visa tai padėti. Lie-
tuvoje žmonės pripratę šventiniu lai-
kotarpiu lankytis vieni pas kitus, o
čia tokios mados nėra. Atvažiavo vai-
kai, pavalgę ir išvažiavo, o maistas
lieka. Tačiau svečiai tikrai atkreiptų
dėmesį, jei pasodintum prie stalo, ant
kurio vien tik kalakutas būtų padė-
tas. Tada visi pastebėtų tuščią stalą.
Tad geriau laikykimės tų senų tradi-
cijų: kepkime, puoškime šventiškai
stalus, rodykime savo kulinarinius
sugebėjimus, nes mes pačios dėl to
jausimės visavertės, tas mums su-
teiks dvasinio džiaugsmo.

Velykinė varškė (Pascha)

Pradžioje Velykinei varškei pasi-
rinkau Stefanijos Stasienės receptą.
Jos visi receptai patikimi, ja galima
pasitikėti. Stasienės atrinkti receptai
yra patys geriausi ir prieinamiausi
mūsų sąlygomis. Velykinė varškės
pascha Lietuvoje prigijo nuo rusų ca-
ro okupacijos laikų. Tai  – ortodoksų
palikimas. Lietuviai jį pamėgo, nes
tai sveikas ir gardus patiekalas.

Reikės: 
250 g (1 puodelio) sausos varškės, 
60 g nesūdyto sviesto, 
1/2 puoduko cukraus, 
1 kiaušinio, 
2 trynių, 
1/2 puoduko grietinėlės plaki-

mui, 
1/3 puoduko razinų, 
1/3 puoduko pagruzdintų sumal-

tų migdolų, 
1/2 šaukšto smulkiai supjaustytų

džiovintų ananasų, 
1/2 šaukšto smulkiai supjaustytų

cukruotų apelsinų žievelių, 
trupučio druskos, 
1 šaukštelio vanilės ekstrakto.
Varškę sumalti mėsmale, sviestą

su cukrumi gerai išsukti ir sumaišyti
su varške. Kiaušinių trynius ir kiau-
šinį lengvai suplakti ir sumaišyti su
varškės mase. Sudėti likusias dalis
(išskyrus vanilės ekstraktą). Mišinį
sudėti į indą ir įstatyti į puodą su ver-
dančiu vandeniu. Kaitinant visą laiką
maišyti mediniu šaukštu, kol indo pa-
kraščiuose atsiras pūslelių. Nukėlus
nuo viryklės, toliau maišyti, kol masė
atvės. Maišyti labai svarbu, nes ilgai
maišant, varškė pasidaro švelni. Pa-
baigoje supilti vanilės ekstraktą.

Neturint specialaus indo, galima
naudoti nedidelį gėlių puodelį. Jį iš-
plauti, iššluostyti ir iškloti sudrėkin-
tą dvigubai sulenktą skepetą. Sukrės-
ti atvėsusią varškę, paviršių pri-

dengti skepeta ir įstatyti į gilesnę
lėkštę, kad skystis galėtų nutekėti.
Padėti į šaldytuvą 24 val. Po to išver-
sti ant lėkštės ir papuošti cukruotų
apelsinų žievėlėmis arba vaisiais.

Varškės ,,kiaušiniai”

Reikės: 
1 kg (2 sv.) varškės, 
2 kiaušinių trynių, 
1/2 puoduko cukraus, 
vieno ir pusė puoduko razinų, 
tiek pat riešutų, 
100 g sviesto (ant sviesto pakelio

yra pažymėti gramai), 
1 šaukšto kmynų, 
pusantro puoduko grietinės, 
cukruje virtų džiovintų obuolių, 
apelsinų žievelių, 
truputį slyvų uogienės.
Mėsmale sumalti varškę, sudėti

kiaušinių trynius, išsuktus su cukru-
mi, minkštą sviestą, nuplautas ir nu-
sausintas razinas, smulkiai sukapo-
tus riešutus, kmynus, obuolių gaba-
liukus, grietinę. Viską gerai išsukti,
suformuoti ,,kiaušinius”. Sudėti į
lėkštę, užpilti slyvų ar kitokia uogie-
ne, pabarstyti apelsino žievelėmis.

Šventinis tortas

Reikės: 
6 kiaušinių, 
300 g cukraus, 
6 šaukštų karšto vandens, 
trupučio druskos, 
375 g miltų, 
5 šaukštelių kepimo miltelių, 
100 g kapoto juodojo šokolado, 
8 morengų.
Kremui: 
375 g minkšto sviesto, 
330 g miltinio cukraus, 
3 šaukštų kakavos miltelių, 
100 g kapoto juodojo šokolado, 
8 morengų.
Tortas kepamas iš dviejų bis-

kvitų – mažesnio ir didesnio. Dides-
niam biskvitui 4 kiaušinių trynius at-
skirti nuo baltymų. Trynius gerai iš-
sukti su 200 g cukraus ir karštu van-
deniu. Baltymus išplakti iki putų su 3
šaukštais cukraus ir druska. 250 g
miltų persijoti su 3 šaukštais kepimo
miltelių, įmaišyti išplaktus trynius ir
baltymus. Tešlą supilti į popieriumi
iš-klotą formą, kepti 30-50 min. (375
F), iškeptą biskvitą atšaldyti.

Iš likusių 2 kiaušinių, 100 g cuk-
raus, 2 šaukštų karšto vandens, 125 g
miltų ir 2 šaukštelių kepimo miltelių
iškepti mažesnį biskvitą (gaminti
kaip ir  pirmąjį).  Kremui  minkštą
sviestą išsukti su miltiniu cukrumi ir
kakavos milteliais.

Abu biskvitus perpjauti per pusę,
apatines dalis sutepti kremu, padeng-
ti sutrupintų morengų gabaliukais ir
stambiais šokolado trupiniais, vėl
tepti kremo sluoksnį, ant viršaus dėti
likusias dalis. Tortą aptepti kremu,
papuošti šokolado trupiniais ar džiū-
vesėliais.

Velykų boba su kokosais

Paprastai Velykoms priimtina
kepti ,,bobas”. Jų receptų yra įvai-
riausių. Pabandykime išsikepti su ko-
koso riešutais, kurių Lietuvoje anks-
čiau nebuvo.

Reikės: 
250 g miltų, 
250 g miltinio cukraus, 
100 g margarino, 
100 g sviesto, 
100 g kokoso drožlių, 
6-7 kiaušinių, 
mažos taurelės spirito, 
1 šaukštelio kepimo miltelių, 
1 pakelio vanilinio cukraus.
Minkštą sviestą ir margariną

gerai išsukti. Tebesukant įmušti po
vieną kiaušinius, suberti miltinį cuk-
rų. Į gerai išsuktą masę berti kepimo
miltelius, vanilinį cukrų ir miltus, iš-
maišyti. Suberti kokosų drožles, pa-
baigoje supilti spiritą. Tešlą supilti į
riebalais pateptą formą ir kepti 375 F
temperatūros orkaitėje maždaug 45
minutes.

Plokštainiai (Mozūrai)

Senovėje Benediktinų vienuoliai
kepdavo įvairiausius mozūrus. Be jų
neapsieidavo nė vienas šventinis sta-
las. Taip Velykų šventėms Lietuvos
kunigaikščiams, didikams ir bajo-
rams virėjos prikepdavo mozūrų,
babkų, meduolių. Šiandien ,,mozū-
rus” mes vadiname plokštainiais, bet
dėl to jų skonis nepakito ir jie išliko
tokie pat populiarūs. Mozūrai gali
būti paprasti, su įvairiais vaisiais ir
uogomis bei jų košėmis ir vaisiniai. 

,,Mocarto” mozūras

Reikės: 
120 g sviesto, 
4 trynių, 
240 g cukraus, 
240 g saldžiųjų migdolų, 
50 g miltų, 
2 šaukštelių vandens, 
vienos citrinos žievelės.
Aptepimui: 4 baltymų, 150 g

miltinio cukraus, 2 pakelių vanilinio
cukraus.

Sviestą ištrinti iki baltumo. Pas-
kui dėti į jį po trynį bei po šaukštą
cukraus ir sukti, kol cukrus išsitrins.
Taip sudėti visus trynius, cukrų ir iš-
sukti purią masę. Nuluptus migdolus
nusausinti ir sumalti. Paskui juos su-
maišyti su miltais, sudėti į išsuktą
masę ir atsargiai išmaišyti. Į formą
įkloti vafle, ir ant jos išdėti paruoštą
masę. Dėti į nekarštą orkaitę ir (200
F) ir apdžiovinti apie 30-40 min.

Atskirai išplakti baltymus, su-
maišyti su miltiniu ir vaniliniu cuk-
rumi, aptepti plokštainį ir dar kartą
kišti į nekarštą orkaitę 20-30 min. At-
šąlusį plokštainį pjaustyti pailgais ke-
turkampiais gabalėliais.

Braškių tortas

Tešla: 8 kiaušiniai, 8 šaukštai
cukraus, 8 šaukštai miltų.

Kremas: 5 baltymai, 200 g cuk-
raus, braškių.

Trynius išsukame su cukrumi,
suberiame 4 šaukštus miltų, išplak-
tus baltymus. Pamažu suberiame li-
kusius miltus. Tešlą supilame į formą
ir kepame 350-375 F temperatūros
orkaitėje.

Kremui skirtus kiaušinių balty-
mus sumaišome su cukrumi ir atsar-
giai plakame įstačius į indą su vande-
niu. Ataušusį biskvitą supjaustome į
2 dalis. Vidinės dalis aptepame balty-
mų kremu ir sudedame supjaustytas
braškes tokia tvarka: biskvitas, kre-
mas, braškės, kremas, biskvitas. Tor-
to viršų ir šonus aptepame baltymų
kremu, o ant viršaus pridedame braš-
kių.

Skruzdėlynas

Reikės: 
2 puodelių miltų, 
4 kiaušinių, 
2 kiaušinių trynių, 
1 pakelio vanilinio cukraus, 
4 šaukštų spirito, 
puodelio iriso (minkštų karame-

linių) saldainių, 
pusės puodelio medaus, 
2 šaukštų aguonų, 
3 šaukštų cukraus pudros.

Kiaušinius išplakame su vanili-
niu cukrumi, po to plona srovele su-
pilame spiritą, beriame miltus ir už-
minkome tešlą. Ją gerai išdaužome į
stalą ir dedame į šaldytuvą, kad iš-
brinktų. Išėmę iš šaldytuvo, tešlą su-
skirstome gabalėliais ir ją plonai iš-
kočiojame (tešla nelips prie kočėlo ir
lengviau kočiosis, jei jį patepsime
aliejumi) plonais lakštais. Juos sup-
jaustome juostelėmis ir kepame rie-
baluose iki geltonumo. Iškeptas juos-
teles dedame ant popierinės serve-
tėlės, kad nubėgtų riebalai. Po to iš
šių juostelių lėkštėje statome kūgio
formos skruzdėlyną. Ant jo pavir-
šiaus užpilame išlydytą medaus ir
irisų masę, apibarstome aguonomis,
cukraus pudra. 

Braškių zefyras

Reikės: 
1 puodelio sutrintų braškių, 
2 puodelių grietinėlės, 
½ puodelio cukraus, 
vanilinio cukraus, 
citrinos sulčių.
Atšaldytą grietinėlę plakti iki

standumo, pilant cukrų, vanilinį cuk-
rų ir citrinos sultis. Į išplaktą grieti-
nėlę supilti sutrintas braškes ir leng-
vai pamaišyti. Zefyrą sudėti į stikli-
nius indelius (aukštas taures), pa-
puošti braškėmis ir atšaldyti.

Visiems linksmų šv. Velykų!
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS
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DAR TAIP NESENIAIDAR TAIP NESENIAI

JOLITA KAVALIÙNAITÈ

Iš Atlanto tolumos atšniokščian-
čios bangos trenkia į už akmenų su-
krautą užtvanką ir purškia vandens
putas aukštai į orą. Akmenimis vik-
riai bėgioja vėžiukas, o ji atsargiai
brenda į vandenį.

Staiga, netikėtai didelė banga
peršoka per akmenų grandinę. Vė-
žiukas prisiglaudžia prie akmens, ir jį
banga perlieja. Ji susvyruoja, ir ją
banga parbloškia.

Ji atsikelia, neria į vandenį ir
galvoja: – Tai toks ir mano gyveni-
mas. Neturiu, kur prisiglausti.

O taip neseniai su tokiu džiaugs-
mu krovėsi lagaminą ir ruošėsi šią
žiemą vykti į šią, gražią kaip saulė
atogrąžų salą.

Ir, kaip kasmet, jis vyko su ja. Bet
šį kartą jis mįslingai jai pasakė: –
Mylėk mane kaip brolį... Linkėk man
laimės.

Jiems atvykus ir įsitaisius van-
denyno pakrantėje, palmių apsup-
tame namelyje, jis jai sako: – Eik į
parduotuvę ir nupirk raudoną rožę.

Su ta rože rankoje jis su ja vyks-
ta į oro uostą. Oro uoste jai nepažįs-
tama, grakšti mergina ištrūksta iš
minios, besiveržiančios pro atvyks-
tančių keleivių duris, ir įbėga į jo
glėbį.

– Štai Laimutė, – supažindino jis
jas. Ir jis įteikia Laimutei rožę. 

Laimutės veidas nušvinta: –
Susispausiu šią rožę knygoje ir par-
sivešiu ją namo į Torontą.

– Į Torontą... – nuaidi jos balsas.
Ir ji prisimena jo kelionę prieš kelis
mėnesius į tą Kanados miestą.

– Vykstu skaityti paskaitą. Mane
siunčia universitetas. Tokiu būdu už-
sitarnausiu pakėlimą, – aiškino jis jai.

Dar taip neseniai ji jį mylėjo...
Netrukus Laimutė išvyksta su

ta, dabar sudžiovinta rože. Po kiek
laiko jis vėl jai sako: – Mylėk mane
kaip brolį. Linkėk man laimės... Ir vėl
jis ją siunčia į parduotuvę pirkti
raudoną rožę. Ir su ta rože jiedu vėl
vyksta į oro uostą.

Šį kartą iš atvykstančių keleivių
minios išsiskiria elegantiška dama ir
prisiartina prie jo. Jos kaklą puošia
sidabrinė grandinė,  nuo kurios
didingai kabo juodas perlas.

– Štai Gražvyda, – supažindina
jis jas.

– Koks gražus Jūsų perlas, – giria
ji Gražvydos papuošalą.

Gražvyda nusišypso ir sako: – Jis
man jį padovanojo, – ir įsismaginusi
tęsia. – Praeitais metais jis mane
užkalbino čia, šios salos pliaže. Pas-
kui susirašinėjome, o vėliau... Na,
kaip matote... Ir įnėrusi savo ranką į

jo parankę Gražvyda jį pasisavina.
Ir ji turi jai jo padovanotą sidab-

rinę grandinę. Tik ant jos kabo ne
juodas perlas, bet juodas perliukas. 

Dar taip neseniai ji jį mylėjo...
Po kelių dienų jam su Gražvyda

išvykus aplankyti salos lietaus mišką
suskambo telefonas: – Jau kelinta
diena jam skambinu ir neprisiskam-
binu, – sako susirūpinęs moters bal-
sas. – Ar jam kas atsitiko? Ar viskas
gerai? Mat jis žada mane aplankyti
Bostone...

– Viskas gerai. Nieko  jam neatsi-
tiko, – ramina ji susirūpinusį balsą. –
Atvyks, kaip žadėjo. Atvyks jis.

Ir ji prisimena, kaip jis sakė, kad
vyksiąs į Bostoną pristatyti savo nau-
ją, ką tik išleistą knygą: – Turiu savo
skaitytojams atiduoti duoklę. Tai ma-
no, kaip žymaus rašytojo, pareiga.

Dar taip neseniai ji jį mylėjo...

Jei belaukiant užslenka tamsūs
debesys ir pradeda lyti. Aštriai kren-
ta lietaus lašai ir teškia sūrų vandenį
į jos veidą. Jos akys suašaroja. Šluos-
tydamasi ašaras, ji lipa iš vandens ir
grįžta namo.

Atidaro duris ir salonėlyje ji ran-
da su juo sėdintį šaunų vyriškį. – Štai
atvyko mus aplankyti mano geras
kolega Mūris. Būkite draugai. Jis
pabus su Tavimi, kai aš eisiu į šokius.

Mūris atsistoja, paima jos ranką
ir pabučiuoja.

Tą vakarą, atidžiai apsiskutęs
barzdą ir pasipuošęs baltais ilgomis
rankovėmis marškiniais, jis eina į
žymųjį salos viešbutį. Ten, didingoje
išdrožinėto medžio sienų salėje, su-
važiavę ir susiporavę salos vaikinai ir
merginos sukasi orkestrui grojant
salsa muziką.

Dar taip neseniai ji jį mylėjo...
Jam išėjus, ji su Mūriu sprendžia

žodinius galvosūkius, džiaugiasi vie-
nas kito išradingumu.

Bet ji susirūpina: – Ar Jūs ne-
norėtumėt eiti su juo į šokius? Ten
susitiktumėte gražių merginų, – pa-
siūlė ji Mūriui.

– Man jokių kitų merginų nerei-
kia, kai aš esu su savo viena vienin-
tėle, – atsako Mūris, paimdamas jos
ranką ir švelniai ją pabučiuodamas.

Mėnulis prasiskverbia pro debe-
sis ir mėnesienos šviesoje suspindi
akmenų užtvankos grandinė juodų
perlų karoliais.

Iš šokių parėjęs vėlai, jis jai sako:
– Mylėk mane, kaip brolį... Linkėk
man laimės.

Šį kartą ji jam atsako: – Myliu
Tave, kaip brolį... Linkiu Tau lai-
mės...

Taip seniai, taip seniai ji jį my-
lėjo.

Satyra

Atkelta iš 3 psl.
Tačiau geopolitinio susigulėjimo

kaita nėra sklandus savaiminis vyks-
mas – didžiosios valstybės vis įnirtin-
giau kovoja dėl įtakos sferų ir savo
interesų pripažinimo bei įtvirtinimo.
Juolab nestabiliuose ar tokiais gali-
muose paversti regionuose. Todėl
europiečiams gyvybiškai svarbu tam-
pa stiprinti NATO, o šiam vyksmui
visaip priešinasi Rusija. Ukrainos
klausimas virsta dideliu ES galvos
skausmu ir vienu iš pagrindinių geo-
politinių jėgų varžymosi laukų. Jei ne
ekonomikos nuosmukis, Rusija dar
agresyviau didintų įtampą santykiuo-
se su kai kuriomis buvusiomis sovie-
tinėmis respublikomis, ypač Baltijos
šalimis, kurias laikė ir laikys savo
interesų zona. Ekonominės krizės pa-
skatinta socialinė sumaištis gali pa-
dėti Rusijai lengviau įtvirtinti savo
interesus šiame regione.

Rusijos varžymasis su ES ypač
ryškus energijos išteklių tiekimo sri-
tyje. Kovo 23 dieną Europos Komisija
ir Ukraina, apeidamos Rusiją, pasi-
rašė deklaraciją dėl ukrainiečių dujų
transporto magistralių modernizavi-
mo. Šitaip Ukraina pritraukiama prie

ES. Rusija ėmėsi atsakomųjų veiks-
mų. Pakvietusi didžiausių Europos
dujų kompanijų, tarp jų „Ruhrgas”,
„Eni”, „Gas de France”, vadovus ap-
svarstyti Ukrainos tranzito ateities
klausimą, po susitikimo Rusija iš-
platino bendrą pareiškimą, kuriame
ta deklaracija laikoma neveiksminga
ir negyvybinga, nes neatsižvelgianti
nei į Rusijos, nei į didžiausių Europos
dujų korporacijų interesus. Tad ES
šalims bus labai sunku įtvirtinti vie-
ningą energetinio saugumo politiką,
ypač ekonominės krizės sąlygomis.

Lietuva energetinio saugumo sri-
tyje nuveikė ne kažin ką. Gal net
veikė kaip tik atvirkščiai – didindama
energetinę priklausomybę nuo Ru-
sijos. To darbo vaisius rinksime už-
darę Ignalinos AE. Tad turėtume
ruoštis dar vienam krizės ciklui,
pratęsiančiam dabartinę. Nori nenori
teks mokytis gyventi išplėstinės kri-
zės atsinaujinimo sąlygomis, kur
globaliniai ekonominiai ir geopoli-
tiniai veiksniai susimaišę su vieti-
niais politinio verslo ir greitų pinigų
darymo interesais.

Balsas.lt

ĮVEIKTI KRIZĘ AR MOKYTIS GYVENTI
KRIZĖS SĄLYGOMIS?

Sėkmingas priešvelykinis renginys
Šv. Antano lietuvių parapijoje,

Detroit, MI, moterys, vadovaujamos
Onos Šadeikienės, balandžio 5 d.,
Verbų sekmadienį, suruošė pyragų,
tortų, pyragaičių, grybukų, skruzdė-
lyno, bulvių plokštainių ir namuose
gamintų sūrių išpardavimą. Stalai
buvo gražiai papuošti žydinčiais
kačiukais, gvazdikais ir žalumynais.
Pyragų stalą pagyvino tautinės lė-
lytės, spalvingi margučiai, viščiukai
ir zuikučiai. Renginys buvo labai sėk-
mingas ir pelningas, nes parapijai bu-
vo suaukota beveik 400 dol. Turėjo-

me 10 pyragų, tortų ir pyragaičių,
bulvių plokštainių ir net 10 sūrių.
Lankytojai pasinaudojo šia proga nu-
sipirkti skanių ir įvairių kepinių bei
sūrių. Viskas buvo išparduota per po-
rą valandų!

Apsilankiusieji svečiai ir parapi-
jiečiai smagiai praleido sekmadienio
popietę, džiaugėsi savo pirkiniais. Dė-
kojame visiems už gausų apsilanky-
mą, pyragus, tortus, sūrius ir nuola-
tinę paramą Šv. Antano parapijai!

Regina Juškaitė-Švobienė
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Naują ,,Traviatos” spektaklį
Vilniuje kuria amerikiečiai

Lietuvos operos kelią pradėjusi
Giuseppe Verdi opera ,,Traviata”
grįžta į Lietuvos nacionalinio operos
ir baleto teatro (LNOBT) sceną. Jos
premjera numatyta gegužės 8 ir 9
dienomis, o muzikinėms repeticijoms
vadovauja dirigentas Robertas Šer-
venikas.

,,Traviatą” Vilniaus teatre nau-
jam gyvenimui prikelia kino ir teatro,
dramos ir operos režisierius, choreog -
rafas, dainininkas ir aktorius Shi-
Zheng Chen. Gimęs Kinijoje, šiuo me -
tu jis gyvena ir kuria JAV.

Pastatymo vizualiąją pusę kuria
net keturi dailininkai: dekoracijų
dailininkas Walt Spangler, kostiumų
dailininkė Elisabeth Caitlin Ward, o
šviesas komponuoja dailininkas Scott
Zielinski – visi trys iš JAV. Vaizdo pro-
jekcijas kuria škotų kilmės meni nin -
kė Leigh Haas.

Dailininkai kuria ryškaus kont -
rasto principu. Pagrindinė operos vei -
kėja Violeta puikuosis ryškios cikla-
meno spalvos ir raudona suknelėmis.
Specialiai renkamos standžios, be -
veik ,,plastikinės” medžiagos, arba
standinamos kuriant puošnių sijonų

siluetus. ,,Demi mondo” puotoje ku -
riama kone naktinio klubo atmos-
fera, nuspalvinta laukinėmis turkio,
ciklameno, purpuro spalvomis. Ją
keičia jaukus namų saldumas ir rūbai
čia – jau visiškai kitokie nei puotos
scenoje. Floros puotos metu kuria-
mas ,,nepatogumo” įspūdis – derina -
mos žalia ir raudona, tarpusavyje
keis tai sutariančios spalvos.

,,Traviatos” vyrai irgi bus itin
spalvingi: didžiuliai mėlyni kailiniai,
žalia, raudona, ryškiai rožinė, oran -
žinė, aksominės kelnės ir batai smai -
liomis nosimis.

Pasak statytojų, šioje ,,Travia -
toje” daug kas bus nauja. Operos re -
žisieriaus kūrybinės šaknys slypi tra -
dicinėje kinų operoje, kurios istorija
ge rokai peržengia Europos operos gy -
vavimo ribas. Jis puikiai susipažinęs
su muzikos menu, nes kadaise pats
buvo operos dainininkas.

Beveik prieš 90 metų Lietuvos
operos scenoje Naujųjų metų vakarą
rodytos ,,Traviatos” tradicija prieš
sep tynetą metų nutrūko pasikeitus
teatro vadovams – paskutinį kartą se -
nuoju šios operos pastatymu buvo
palydėti 2001-ieji.

Lietuvos nacionalinio operos ir
baleto teatro generalinis direktorius
Gintautas Kėvišas laikosi nuostatos,
kad daugelį metų egzistavusi tradici-
ja Naujuosius metus kasmet sutikti
būtent su ,,Traviatos” spektakliu Vil -
niaus operoje nebus tęsiama. Tiesa,
,,Traviata” buvo epizodiškai sugrį -
žusi palydint 2005-uosius. Spektaklį
tuomet pastatė garsus britų reži -
sierius Jonathan Miller, o pagrindi -
niu Violetos Valeri vaidmeniu Vil -
niaus operos scenoje debiutavo daini -
ninkė Asmik Grigorian.

ELTA

2005 m. Violetos vaidmenį atliko jauna,
talentinga LOBT solistė Asmik Grigo-
rian.               ,,News Bridgepix” nuotr.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos
centre atidaryta paroda – 

„Bernardui Brazdžioniui -102”
ŽILVINAS BIELIAUSKAS
lietuviams.com

Fotografas Jonas Jakimavičius
lydėjo poetą Bernardą Brazdžionį su
fotokamera jo kelionių po Lietuvą ir
Seinų kraštą metu 1989–1997 metais.
Nuotraukose įamžinti susitikimų su
Lietuvos gyventojais vaizdai, kai visa
tauta išgyveno nepamirštamą Sąjū -
džio laikų dvasią, gyveno pirmaisiais
tarsi stebuklu atgautos nepriklauso -
mybės metais. B. Brazdžionis buvo
laukiamas ir sutinkamas kaip visas
negandas pergyvenęs Laisvės šauk -
lys, kaip jos simbolis ir neužgniaužtos
vilties žadintojas. Šie istoriniai susi-
tikimai su išsiilgusiais skaitytojais,
iškiliais literatais ir kitų menų kūrė-
jais bei politikais atsispindi 33-jose
parodoje demonstruojamose nuot -
raukose. Žinoma, tai tik maža dalis
to, ką spėjo užfiksuoti spragsintis J.
Jakimavičiaus fotoaparatas. Dalį
autoriaus kolekcijos patalpinta inter -
ne te, kuri apima ir nuotraukas de -
monstruojamas Lietuvių grįžimo į tė -
vynę informacijos centre.

Į parodos atidarymą susirinku -
sieji džiaugėsi ne tik pačia paroda,
bet ir jos atidarymu, kuris, tiesą sa -
kant, buvo įdomesnis nei tikėtasi. Jį
pradėjo ir užbaigė dainininkė Irena
Bražėnaitė, padainavusi dainų B.
Brazdžionio žodžiais. J. Jakimavičius
savo pasisakymą pavertė improvizuo-
ta viktorina. Teisingai atsakiusiems į
jo klausimus apie B. Brazdžionio
biog rafiją ir kūrybą fotografas kaip
prizus dovanojo specialiai atsineštas
nuotraukas. Tai buvo tik meninės
ati darymo dalies pradžia. Nes kino
režisierius, prodiuseris, dokumenta -
listas Algirdas Tarvydas šiai progai
atnešė ir pademonstravo savo doku-
mentinį filmą, susuktą tuo pačiu me -
tu ir tose pačiose vietose, „besistum-
dant su J. Jakimavičium dėl geresnės
vietos, įamžinant istorines poeto eilių
skaitymo akimirkas”. A. Tarvydas se -
niai garsėja ne vien kaip kino doku-
mentalistas, bet ir įdomus kalbėtojas
bei pasakorius. Taigi, jo žodžiais per -
teikti prisiminimai prasmingai papil -
dė visą atkuriamą tų dienų ir įvykių

paveikslą.
Po dokumentinio filmo parody-

mo susirinkusieji negailėjo padėkos
žodžių kūrėjams, o Socialinių tyrimų
instituto direktoriaus, profesoriaus,
habilituoto daktaro Arvydo Matu -
lionio žodžiais tariant, šie du meni -
ninkai, J. Jakimavičius ir A. Tar vy -
das, gal net patys nesupranta, kokius
reikšmingus darbus yra nuveikę.
„Žmogaus atmintis labai trumpa”, –
kalbėjo prof. A. Matulionis. Jo stu-
dentai jau nebežino daugelio praeitų
dešimtmečių kūrėjų, menininkų, žy -

mių kultūros veikėjų vardų, kuriems
neturime teisės leisti pasitraukti iš
mū sų istorijos. Tai didžiulė mums
tenkanti pareiga ir iššūkis – perteikti
ateinančioms kartoms mūsų dvasinį
ir kultūrinį lobyną, kurį neabejotinai
turime.

Lietuvos Nacionalinės M. Maž-
vydo bibliotekos Komplektavimo sky -
riaus vedėjas Vytautas Gocentas pa-
žadėjo tuoj pat imtis pastangų, kad
Nacionalinė biblioteka įsigytų ir savo
fonduose turėtų A. Tarvydo rodytą
fil muotą medžiagą, bei J. Jakima vi -
čiaus fotografijas.

Fotografas Jonas Jakimavičius įamži-
nęs poetą Bernardą Brazdžionį  jo ke-
lionių po Lietuvą ir Seinų kraštą metu
1989–1997 metais.

Paroda „Bernardui Brazdžioniui -102” atidaryta Lietuvių grįžimo į tėvynę informa-
cijos centre.                                                            lietuviams.com nuotraukos 

Tradicinės popietės metu ,,Seklyčioje” lankėsi kun. Gediminas Jankūnas, kuris
susirinkusiems papasakojo apie savo mokslus Amerikoje ir darbus Lietuvoje.
Nuotraukoje: Kun. Gediminas Jankūnas (kairėje) ir Socialinių reikalų tarybos
pirmininkas Juozas Polikaitis po susitikimo ,,Seklyčioje”.          Joe Kulys nuotr.

V. J. Prikockis, gyvenantis Kirtland, OH, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą dar metams, kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50
dol. auką.

Linas K. Rimkus, gyvenantis  Ellicott City, MD, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Marija Kriščiūnas, gyvenanti  Burlington, IA, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 60 dol. auką. Esame Jums labai
dėkingi.

Kathe Misevic, gyvenanti Kankakee, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Paul R. Sodeika, gyvenantis Appler River, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame.
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Margumynai

Margumynai

Salvadoro gyventojus gatvėse plaka velniai
El Salvadore prasidėjo Velykų

savaitės šventės. Jų metu vyrai rau-
donais gobtuvais gatvėse peria žmo-
nes, kad šie apsivalytų nuo nuodė-
mių. Kasmet 19 vyrų apsirengia rau-
donai, o vienas persirengia Jėzumi
Kristumi. Jie peria ne tik vieni kitus,

bet ir šimtus jų pažiūrėti susirin-
kusių žmonių. Šis pėrimas primena
40 Jėzaus dykumoje praleistų dienų,
o taip pat simbolizuoja gėrio ir blogio
kovą.

Delfi.lt

A † A
BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, jo žmonai AURELIJAI PIMPYTEI, jos
šeimai ir visai POLIKAIČIŲ giminei reiškiame
gilią užuojautą.

Danutė ir Pranas Jarai

SUNNY HILLS, FL

A. A. Vytautas Beleckas
Dar vienas lietuvis pašauktas Viešpaties anapus saulės

Visi mes keliaujam šios žemės
keliais.

Paklausti negalim, kiek Viešpats
mums leis.

Gyventi nelengva šioj žemėj
visiems,

Išeisim, palikę tik skausmą
saviems...

Anelė Pečkaitienė

2009 m. kovo 8 d. po ilgos ir sun-
kios ligos, sulaukęs 88-erių, mirė
Vytautas Beleckas.

Tai buvo žmogus, pilnas energi-
jos ir geranoriškų idėjų. Jis buvo
pagrindinis Sunny Hills gyvenvietės
įkūrėjų ir organizatorių. Jis norėjo,
kad ši kolonija būtų lietuviams kaip
prieglobstis išėjus į pensiją, kaip
kurortinė poilsio sala, pavargusiems
nuo darbų ir miesto triukšmo. V. Be-
lecko rūpesčiu gražiausiose paežerėse
įsikūrė lietuviai. Atvykusius pasižiū-
rėti gyvenvietės, Beleckai gražiai pri-
imdavo, aprodydavo apylinkes ir
sklypus, kuriuo se, laikui bėgant, ir
pridygo naujų namų ir gyventojų. Ap-
sigyvenus didesniam lietuvių skai-
čiui, V. Beleckas, sukvietęs susirinki-
mą, įsteigė LB apylinkę ir buvo iš-
rinktas jos pirmininku, o Emilija
Putvytė – vicepirmininke. Įsteigtoji
LB apylinkė tebegyvuoja ir dabar.

V.  Belecko pastangų dėka buvu-
sios Šv. Teresės misijos bažnytėlėje
buvo gautas leidimas atnašauti šv.
Mišias lietuvių kalba. Jis kvietė at-
vykti į Sunny Hills lietuvius kunigus,
daug jų ir atvyko. Tai kun. A. Kardas,
kun. Račkauskas, Pr. Jaraška, L.
Musteikis, Iz. Gedvila. Po kurio laiko
iš misijos buvo sukurta Šv. Teresės
parapija, kurioje ir dabar, nors gyvas
telikęs tik vienas nebestiprus kun. Iz.
Gedvila, šv. Mišias lietuvių kalba sek-
madienį 11 val. atnašauja mgsr. Fr.
Szczykutowicz. V. Belecko pastangų
dėka buvo gautas žemės sklypas ir
įkurtos Kalvarijų kapinės, kuriose
ramiai ilsisi jau daug mūsų tautiečių.
Čia amžinam poilsiui atgulė ir V. Be-
leckas.

Velionis giliame liūdesyje paliko
mylimą žmoną Genovaitę, sūnus Jo-
ną ir Povilą su šeimomis, dukras Vi-

liją, Danutę bei Onutę su šeimomis.
Vaikai su meile išauginti, visi geri ir
nuoširdžiai rūpinasi tėveliais, juos
myli, lanko, gyvena ne tik savo, bet
tėvų rūpesčiais.

Ne visi velionio sumanymai ir
planai buvo įgyvendinti. Jo mintyse
buvo ir prekybos kompleksas, ir ligo-
ninė, ir senelių nameliai, kuriuose se-
nyvi žmonės būtų prižiūrimi. Visa tai
dėl įvairių priežasčių nebuvo įgyven-
dinta.

Atvykę naujakuriai kartais pasi-
mesdavo, bet Beleckų durys buvo vi-
siems atviros. Kur kam ko reikėjo,
kreipėsi į juos ir visada sulaukdavo
pagalbos.

Beleckų šeimos veikla ženkli ir
Civic Association. Šioje organizacijoje
jie dirbo ilgus metus įvairiose parei-
gose; nuostabiai organizuodavo vi-
siems šventes su programomis.

Mirus muzikui V. Mamaičiui, G.
Beleckienė pradėjo vadovauti chorui
„Antroji jaunystė”, kurios vadovė
tebėra iki šiol. Ji groja bažnyčioje pa-
maldų metu, koncertuoja per minėji-
mus. O dabar liko viena.

Tebus V. Beleckui ramus poilsis,
o šeimai linkime tvirtybės ateityje.

Anelė Pečkaitienė

Vytautas Beleckas

Irena Levickas, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Emilia Mikalonis, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Brangiam ateitininkui
A † A

ANTANUI RAZGAIČIUI

mirus, Šiaurės  Amerikos ateitininkų tarybos ir visų
Šiaurės Amerikos ateitininkų vardu reiškiame nuošir-
džią užuojautą mielam Antano broliui ir Tarybos nariui
KAZIUI RAZGAIČIUI su šeima. Taip pat giliai užjau-
čiame Antano mamytę ALEKSANDRĄ, žmoną RASĄ su
šeima, brolį ANDRIŲ su šeima ir sesutę ELENUTĘ su
šeima.

Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba

Mielam ir veikliam organizacijos nariui
A † A

BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, visų Šiaurės Amerikos ateitininkų vardu reiš-
kiame nuoširdžią užuojautą Broniaus mylimai žmonai
AURELIJAI su šeima, broliams ANTANUI ir JUOZUI
su šeimomis bei seserims ONAI, ADAI ir VITAI su
šeimomis.

Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba

Katinas po griuvėsiais išgyveno 5 savaites
Prieš 5 savaites sugriuvusio Vo-

kietijos miesto Kelno archyvo pastato
griuvėsiuose rastas gyvas ir sveikas
katinas. 12 metų katinas, vardu Fe-
liksas buvo stebėtinai geros sveika-
tos, pranešė vietos valdžios atstovai.
Jį gaisrininkai rado po kovo mėnesį
sugriuvusio šešių aukštų pastato

nuolaužomis. Gelbėjimo darbu at-
liekantys darbininkai šalino nuolau-
žas ir pamatė dvi mažas letenėles,
praneša „Reuters”. „Vyras pakėlė
bloką, ir staiga išlindo mažas kati-
nas”, – teigė gelbėtojų atstovas
Dietmar Paust.

www.lrt.lt

Pasiūta ilgiausią pasaulyje šleifą turinti 
vestuvinė suknelė

Jaunajai, kuri nori tikrai įspū-
dingų vestuvių, negali būti nieko ge-
riau, nei ilgiausią pasaulyje šleifą tu-
rinti vestuvinė suknelė. Rekordinės
suknelės, nusagstytos 7 tūkst. Swa-
rovskio kristalų, šleifo ilgis – 1,579

metrai. Rumunijos madų kūrėja
Oana Comanescu pasitelkė į pagalbą
25 patyrusius siuvėjus, kuriems pri-
reikė 70 dienų vien tam, kad iš 1,699
metrų medžiagos pasiūtų šią suknelę.

Delfi.lt

Šią savaitę Taivane į krantą buvo
išplautas jūrininkas nuotykių ieško-
tojas Lemuelis Gulliveris, kuris buvo
XVIII a. parašytos, klasika tapusios
Jonathan Swift pasakos literatera-
tūrinis veikėjas. Vietos gyventojai
vaikšto po jo kūną. Panašiai kaip
Liliputijos gyventojai, kurie buvo
tarsi vabalai lyginant su Guliveriu,
tūkstančiai žmonių laipioja per gulin-
tį 60 m ilgio kūną, pagamintą iš plas-
tiko ir drobės. 30 tūkst. dolerių kai-
navusią lėlę padarė Taivano kultūros

ir švietimo fondas „Paperwindmill”,
ne pelno siekianti vaikų teatrų grupė.
Skulptūra buvo pririšta parke Tai-
čungo mieste, kad vaikai galėtų mo-
kytis anatomijos.

Per ertmę pėdoje lankytojai gali
įeiti į kojos vidų ir pamatyti kaulus,
dydžiu prilygstančius telegrafo stul-
pams. Taip pat galima pasivaikščioti
žarnynu, primenančiu labirintą, ir
apsilankyti plaučiuose, kuriuose orą
pučia paslėptas generatorius.

Delfi.lt

Taivano vaikai mokosi anatomijos
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�Skaitytojams pranešame, kad
Didįjį Penktadienį, balandžio 10 d.
redakcija nedirbs. Ketvirtadienį bus
leidžiamas šeštadieninis ,,Draugo”
numeris.

�Lietuvių rašytojų draugijos li-
teratūrinis vakaras ,,Pavasario vėjas”
įvyks š.m. balandžio 17 d. penkt. 7
val. v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL60636). Programos vedėjas
poetas Linas Umbrasas. Savo kūrybą
skaitys Eglė Juodvalkė, Daiva Karu-
žaitė, Kornelijus Jazbutis. Meninę
programą atliks Vytas Beleška – Vyto
B. Visus maloniai kviečiame atvykti.

��Ba lan džio 18 d. Čikagos litua -
nistinėje mokykloje nuo 9 val. r. iki 1
val. p. p. vyks naujų mokinių regist -
racija 2009–2010 mokslo metams.

�Balandžio 18 d., šeštadienį, Pa-
saulio lietuvių centre 10 val. r. Lietu-
vių studentų asociacija Ilinojaus uni-
versitete Čikagoje (UIC) rengia semi-
narą-forumą tėvams ir būsimiems
studentams apie studijas aukštosiose
mokyklose. Asociacijos nariai studen-
tai pasidalys savo patirtimi apie tai,
kaip gauti stipendijas, nemokamai gy-
venti bendrabutyje, kur pradėti mo-
kytis pirmiau – universitete ar com-
munity college. Taip pat bus pristaty-
ta PLB Lituanistikos katedros veikla
ir siūlomi kursai UIC. Visus susido-
mėjusius kviečiame apsilankyti. 

�Nuoširdžiai kviečiame visus –
jaunus, pagyvenusius ir vyresniuo-
sius,  Pasaulio lietuvių centro (PLC)
tarybos ir valdybos narius ir visus
tuos, ku riems rūpi PLC išlaikymas,
pabūti mūsų svečiais ir maloniai
praleisti Atvelykio popietę. Vaišės
įvyks š. m. balandžio 19 d. 12:30 val.
p. p. didžiojoje salėje. Stalus arba
pavienes vietas užsisakyti pas Vandą
Gvildiene tel.: 630-271-9136. 

��Balandžio 22 d. 9:30 val. r., tre-
čiadienį, kun. Kęstutis Trimakas Atei-
tininkų namuose. (12690 Archer Ave.
Lemont, IL.) dalinsis mintimis apie
Adelę Dirsytę, Sibiro kankinę bei Si-
biro maldaknygės autorę. Pokalbis
baigsis šv. Mišiomis. Visus kviečia
Ateitininkų namų valdyba.

�Balandžio 26 d., sekmadienį
Mor ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -

tuvių opera Čikagoje pristatys prem-
jerą  – Jo hann Strauss operetę „Šik -
šnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p. Bilie-
tus galite nusipirkti: parduotuvėje
,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Jūsų dosni pa rama padės iš -
vysti spek  taklį. Aukas prašome siųs -
ti: Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S
204  Eliot Ln., Villa Park, IL 60181.
Tel. pa siteiravimui: 773-501-6573.

�Motinos dienos pietūs įvyks
gegužės 3 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje, Le -
monte. Pietus ruošia Palaimintojo
Jur gio Matulaičio misija. Stalus už si -
sakyti galite tel.: 630-243-1432 (Irena
Valaitienė).

�Balandžio 24 d., 6:30 val. v. Da -
lios Paslauskienės knygos ,,Paukščiai
čia nečiulbės” pristatymas vyks Su -
sivie nijimo Lietuvių Amerikoje patal -
po se, 307 West 30th Street, New
York, NY 10001. Lėšas, kurios bus
gau tos pardavus knygą, Dalia Pas -
lauskienė skirs New York Maironio
li tua nis tinei mokyklai.

�Gegužės 3 d., sekmadienį, New
York Maironio mokykla ruošia
Motinos dienos šventę. 10 val. r. – šv.
Mišios Apreiškimo parapijos bažny -
čio je, Annunciation Church (275
North 5th St., Brooklyn, NY 11211).
Po šv. Mišių visus kviečiame į salę,
esančią Our Lady of Mount Carmel
Church (275 North 8th St., Brook -
lyn). Maironio mokyklos mokiniai pa -
sveikins visas mamytes, surengs
gražią šventinę programą. Taipogi
bus patiekti skanūs šventiniai pietūs,
kuriuos ruošia New York Maironio
mokyklos tėvų komitetas.  Įėjimo bi -
lie tus platina: Raimundas Šližys tel.:
718-296-6376, Jurgita Mačiūnaitė,
tel.: 516-543-8427. Daugiau informa-
cijos:

director@nymaironiomokykla.org  

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

LR Generalinio konsulato pranešimai
Kviečiame visus, šių metų sausį

rašiusius ketvirtąjį Nacionalinį dik-
tantą, vėl susitikti, pabendrauti ir
pasveikinti prizų laimėtojus. Susi-
tikimas vyks balandžio 24 d., penkta-
dienį, 6 val. vakare pagrindinį apdo-
vanojimą įsteigusios įmonės „Good-
will Insurance, Mortgage ir Real
Estate” patalpose (579 W North Ave.,
Suite 300, Elmhurst, IL 60126).
Susirinkusius šeimininkai pavaišins
šampano taure arba sultimis bei
užkandžiais. Maloniai prašome apie
savo dalyvavimą susitikime pranešti
iki balandžio 20 d. generalinio kon-
sulato darbuotojai Agnei Vertelkaitei
tel.: 312-397-0382, trump. nr. 204

arba el. paštu agne@konsulatas.org .
* * *

Pasinaudodami proga primena-
me ir maloniai kviečiame LR piliečius
registruotis balsavimui Lietuvos Res-
publikos Prezidento rinkimuose, ku-
rie vyks 2009 m. gegužės 17 d., bei
rinkimuose į Europos Parlamentą,
kurie vyks 2009 m. birželio 7 d. Dau-
giau informacijos apie organizuoja-
mus rinkimus bei rinkėjo anketą
galite rasti generalinio konsulato
Čikagoje svetainėje adresu www.kon-
sulatas.org, paspaudę nuorodą LR
Prezidento ir Europos Parlamento
rinkimai. 

Štai toks gražus lietuvių liaudies meno rinkinys puošia Elenos Ruzgienės iš Rich-
mond Hill, NY, namų sienas. Jį E. Ruzgienė rinko ne vienerius metus.

Biblijos skaitymai Ziono parapijoje
Jau vakaras. Gal jau ir vėlu ra šy -

ti apie rytojų, tačiau aš apie jus galvo-
ju. Manau, kad jūsų ieškojimuose
gyvenimo prasmės ir dvasinės ramy-
bės, vidinės pusiausvyros geriausia
vie ta ir kryptis yra tikėjimas Dievu.

Mano klausimas jums visiems: ar
jūs palaikote ryšį su Juo? Ne
abstrakčia antgamtine jėga, kuri
,,plaukioja” Visatos ūkuose toli nuo
mūsų, bet esančiu čia tarp mūsų
Jėzaus mirtyje ant kryžiaus ir
Prisikėlime, bažnyčios teikiamuose
sakramentuose, Dievo Žodyje – Bib li -
joje, krikščioniškos bendruo menės
gy venime, maldoje, atgai loje, ištiesto-
je artimui rankoje, šypsenoje, atlei-
dime?

Mūsų krikščioniškoji bendruo -
me nė Zione yra maža, gal ir susta -
barėjusi per savo gyvavimo 100 metų,
gal kai kuriais atvejais ir pavargusi,
tačiau tai yra Dievo bendruomenė,
kuri siekia būti ištikima Jam. Ją ga -

lima atgaivinti įpilant ,,naujo krau-
jo”, naujo gyvenimo. Tiek senojo
gyvenimo, tiek ir naujojo gyvenimo
variklis yra tas pats – besąlyginė
Dievo meilė, skirta mums visiems.
Šiais laikais, kaip ir kiekvienoje kar-
toje,  tai daug daugiau, nei gali mums
pasiūlyti pasaulis.

Kviečiu, ateikite ir sužinokite
apie begalinę Dievo meilę Jo kūriniui
žmogui kartu meldžiantis, bendrau-
jant Altoriaus sakramente, dalijantis
ta meile vienas su kitu po pamaldų,
bendrame veikime, skaitant ir nag -
rinėjant Šventąjį Raštą.

Mūsų durys atviros: lietuviškos
pamaldos sekmadieniais 11:30 val. r.
Biblijos valandėlė – 1 val. p.p. Šiuo
metu skaitome ,,Evangeliją pagal
Luką”. 

Pamaldų metu veikia lietuviška
sekmadieninė mokyklėlė vaikams.

kun. Valdas Aušra

JAV lietuvių archyvai 
Amerikoje JAV LB Krašto valdybos 

Kultūros tarybos pranešimas

JAV LB Kultūros taryba rūpinasi
JAV Lietuvių archyvų surinkimu ir
iš saugojimu. Pranešame, kad asme-
nys, turintys archyvinės medžiagos,
gali kreiptis į mūsų esančius ir vei-
kiančius archyvus dėl tos medžiagos
perdavimo.

Jei domitės, į kur Jūsų žinioje tu-
rimus archyvinius dokumentus siųs-
ti, nurodau veikiančius lietuvių ar-
chyvus, su kuriais prašau susisiekti
dėl galimo Jūsų archyvų saugojimo:

I. Pasaulio lietuvių archyvas Či-
kagoje, kuris yra Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro (LTSC) globoje,
Jaunimo centre:

Skirmantė Miglinienė, direktorė 
5600 S. Claremont Ave. 
Chicago, IL 60636-1039
Tel.: 773-434-4545; jei neatsako,

palikite žinutę ir Jums paskambins.
El. paštas:

info@lithuanianresearch.org
arba 

Miglinas@lithuanianresearch.org
Internetinis puslapis:

www.lith-uanianresearch.org
II. Amerikos lietuvių kultūros

ar chyvas (ALKA) Putnam, CT. 
Stasys Rygelis, direktorius
37 Mary Crest Dr.
PO Box 608 
Putnam CT, 06260
Tel.: 860-928-5197; jei neatsako,

palikite žinutę ir Jums paskambins.
El. paštas: 

alka97@sbcglobal.net

arba 
juozas812@ATT.net

Internetinis puslapis
www.auss.org/AL-KA/index.htm

III. Dar yra ir kitų mažesnių ar-
chyvų, kuriuose laikomi archyvai
JAV. 

Norint daugiau sužinoti apie ar -
chy vus JAV, kuriuose yra informaci-
jos apie lietuvius ir Lietuvą, prašau
apsilankyti JAV LB Krašto valdybos
tinklalapyje adresu: 
www. lithuanian-american.com
ir paspaudus pelę  ant užrašo (Lie tu -
viški archyvai JAV) arba (Lit hu a -
nian archives in US), rasite nu -
rodymus. Sąraše rasite surašytus 82
archyvus ir bibliotekas.

Dalė Lukienė, 
JAV LB Kultūros tarybos

pirmininkė
15100 Interlachen Dr., # 526,

Silver Spring, Maryland 20906, 
tel.: 301-598-6657, el. paštas

dalelukas@verizon.net


