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Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) –
Jei pasaulio vadovai nori pažiūrėti,
kaip atrodo griežtas taupymas, jiems
reikėtų aplankyti Lietuvą, rašo JAV
dienraštis „The New York Times”.

Pažymima, kad Lietuvos Vyriau-
sybė laikėsi priešingos politikos nei
daugumos kitų šalių ir su nuosmukiu
nekovojo didindama viešąsias išlaidas.

Laikraštis pabrėžia, kad Vyriau-
sybės vykdomos finansų politikos po-

veikis prilygo sutaupytiems 9 proc.
bendrojo vidaus produkto (BVP), ta-
čiau nepraėjo be skaudžių socialinių
pasekmių – itin išaugusio nedarbo,
emigracijos ir pablogėjusio psicholo-
ginio klimato.

Dienraštis mini, kad dėl augančio
biudžeto deficito Vyriausybė sumaži-
no viešąsias išlaidas 30 proc., viešojo
sektoriaus atlyginimai sumažėjo 20–
30 proc., pensijos – iki 11 proc., tuo tar-

pu įvairūs mokesčiai, kaip ir nedarbas,
išaugo, o ekonomika smuko 15 proc.

Premjeras A. Kubilius dienraš-
čiui teigė, jog turėdama 9 proc. BVP
deficitą, prie euro pririštą litą ir tarp-
tautinių rinkų nenorą skolinti Vy-
riausybė neturėjo kito pasirinkimo,
tik vykdyti vidinį nuvertėjimą, atsta-
tyti konkurencingumą ir susigrąžinti
rinkų pasitikėjimą. Kita taupymo
priežastis buvo siekis artėti prie euro

įvedimo reikalavimų.
Jokia kita Europos šalis, išskyrus

Airiją ir besikreipusias pagalbos į
Tarptautinį valiutos fondą, taupymo
priemonių griežtumu nepriartėjo prie
Lietuvos.

Nors Vilniaus gatvės sukuria
klestėjimo įspūdį, o Finansų ministe-
rija skelbia, kad 2010 m. ekonomika
augs 1,5 proc., tačiau, pasak „NY
Times”, Nukelta į 6 psl.

•Sveikata. Apie dantenų
ligas ir jų įtaką širdžiai
(p. 2)
•Atgaila politikoje ir gy-
venime (p. 3, 11)
•K. Girniaus skiltis (p. 3)
•,,Sriubos pietūs” (p. 4)
•G. Treinienė: ,,Mūsų pa-
reiga išlaikyti savo pa-
pročius...” (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Priešvelykinis susikau-
pimas Detroit, MI (p. 8)
•V. Alantas (4) (p. 9)
•Jaunimo centro Moterų
klubas šiais metais mini
savo 30–metį (p. 10)

Prahoje Lietuvai atstovaus A. Kubilius

Benediktas XVI
linksm¨ šv. Velyk¨

palink∂jo ir lietuviškai

Griežtas Lietuvos taupymas nepra∂jo be skaudži¨ socialini¨ pasekmi¨

PERIODICALS

N
EW

SP
A

P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-

D
at

e
M

ai
le

d
0
4
-0

5
-1

0

ANTRADIENIS – TUESDAY, BALANDŽIO – APRIL 6, 2010 • Vol. CI Nr. 64 Kaina 75 c.

Vilnius, balandžio 5 d. (BNS/
lrytas. lt) – Šią savaitę Čekijos sosti-
nėje Prahoje susitikti su JAV prezi-
dentu Barack Obama be Lietuvos mi-
nistro pirmininko Andriaus Kubiliaus

ketina dar 7 premjerai ir 3 prezidentai
iš Vidurio ir Rytų Europos šalių.

Lietuvos prezidentė D. Grybaus-
kaitė atstovauti Lietuvai įgaliojo
ministrą pirmininką A. Kubilių. Tei-

giama, kad ji – vienintelė iš keturių
kviestų prezidentų neatvyks į Prahą.
Oficialiai nepatvirtinais duomeni-
mis, į Čekijos sostinę ketina atvykti
Latvijos, Estijos ir Rumunijos prezi-
dentai, kitoms aštuonioms regiono ša-
lims atstovaus ministrai pirmininkai.

JAV prezidentas Rytų europie-
čius į vakarienę JAV ambasados Pra-
hoje rezidencijoje pakvietė tą pačią
dieną, kai Čekijos sostinėje su Rusijos
prezidentu Dmitrij Medvedev ketina
pasirašyti susitarimą dėl strateginės
puolamosios ginkluotės mažinimo.

Čekijos naujienų agentūra ČTK
teigia, kad JAV prezidentas susitiki-
mu siekia patikinti Vidurio ir Rytų
Europos esančias NATO nares, kad
naujoji nusiginklavimo sutartis ne-
kelia grėsmės regionui.

Pagal naująją sutartį, abi pusės
sumažins kovinių galvučių kiekį be-
veik trečdaliu. JAV nurodo turinčios
apie 2,200 branduolinių kovinių gal-
vučių, o Rusija, kaip manoma, apie
3,000.

A. Kubilius gavo progą susitikti su B. Obama, kai vardinio kvietimo atsisakė
šalies prezidentė D. Grybauskaitė. Reuters nuotr.

Vilnius, balandžio 5 d. (Delfi.lt)
– „Linksmų šv. Velykų” – sekmadienį
per tradicinį Šventojo Tėvo kreipi-
mąsi „Urbi et Orbi” Benediktas XVI
lietuviškai sveikino ir Lietuvos tikin-
čiuosius. Velykinį sveikinimą popie-
žius perskaitė daugiau nei 60 pasau-
lio kalbų. Sekmadienį, pirmąją Vely-
kų dieną, popiežius Vatikane aukoja
tradicines mišias ir skaito palaimini-
mą visam pasauliui.

Tradicinis Šventojo Tėvo kreipi-
masis ,,Urbi et Orbi” – vienas iš ne-
daugelio atvejų, kai apie 1,1 mlrd. ti-
kinčiųjų vienijančios Katalikų Baž-
nyčios vadovas tiesiogiai kreipiasi į
pasaulį ir per šią kalbą dažnai pa-
smerkia karą ir skurdą.

Šįkart popiežius savo Velykų
kreipimesi į miestą ir pasaulį para-
gino žmoniją siekti ,,dvasinio ir mo-
ralinio atsinaujinimo”, tačiau tiesio-
giai neužsiminė apie Katalikų Baž-
nyčią šiuo metu krečiantį tarptautinį
skandalą dėl kunigų pedofilijos atvejų.
Popiežius taip pat kalbėjo apie Arti-
muosius Rytus krečiančius konfliktus.

Čikaga, balandžio 5 d. (LR Ge-
neralinis konsulatas Čikagoje) – Kovo
31 d. vyko metinis Čikagos konsuli-
nio korpuso susitikimas, kuriame Či-
kagos diplomatinio korpuso atstovai,
miesto savivaldybės nariai ir kiti pa-
reigūnai aptarė bendrus svarbius
klausimus.

Susitikime dalyvavusi Illinois
valstijos generalinė prokurorė Lisa
Madigan susirinkusiems kalbėjo apie
imigracijos klausimus, svarbią jos va-
dovaujamos tarnybos veiklą, darbą su
atvykusiųjų iš užsienio šalių bend-
ruomenėmis. Generalinės prokurorės
kabinetas imigrantų bendruome-
nėms rengia informacinius semina-
rus teisinėmis temomis. Vienas jų,
bendradarbiaujant su LR Generali-
niu konsulatu Čikagoje, praėjusių
metų lapkritį buvo surengtas ir lie-
tuvių bendruomenei.

Čikagos susigiminiavusių miestų
programos vadovas Leroy Allala mi-
nėjo, kad šiais metais „Chicago Sister
Cities International” sukanka 50 me-
tų. Pristatydamas numatomus nau-
jus programos projektus L. Allala
džiaugėsi, jog kai kurie miestai itin
noriai juose dalyvauja, ir kaip pavyz-

dį paminėjo Vilnių – aktyviausią vir-
tualios meno erdvės projekto dalyvį.

Čikagos miesto tarptautinių ry-
šių departamento direktorė Eileen
Hubbell susirinkusiems diplomatams
perdavė mero Richard M. Daley pra-
šymą paraginti bendruomenes akty-
viai dalyvauti gyventojų surašyme.
Pabrėžta, kad renkant duomenis as-
mens imigracinis statusas nėra svar-
bus, surašymu siekiama surinkti kuo
tikslesnės demografinės informacijos,
kuri bus naudojama skirstant finan-
savimą savivaldybėms. Dėl Čikagos
gyventojų vangumo pateikiant duo-
menis apie save miestui gresia finan-
savimo sumažinimas. Suprasdamas
mero R. M. Daley rūpestį Čikagos ge-
rove, generalinis konsulatas ragina
visus, gavusius surašymo anketas, jas
kruopščiai užpildyti ir išsiųsti nuro-
dytu adresu.

Po pasisakymų su E. Hubbell
bendravusi LR generalinė konsulė
Čikagoje S. Aniulienė padėkojo Čika-
gos tarptautinių ryšių departamentui
už paramą siekiant grąžinti atnau-
jintą atminimo lentą Dariui ir Girė-
nui į Midway oro uostą.

Çikagos konsulinio korpuso susitikimas
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
Klausiate —

atsakome

Paskutiniu metu mokslininkai
pradėjo tyrinėti ryšį tarp burnos
sveikatos ir širdies ligų. Buvo stebė-
tos dvi žmonių grupės: vienoje jų bu-
vo ligoniai, neseniai persirgę širdies
infarktu, kitoje grupėje – sveiki as-
menys. Rasta, kad širdies ligomis ser-
gančių asmenų burnos sveikatos būk-
lė buvo žymiai blogesnė nei sveikų.
Nors tai neįrodo, kad nesveikos dan-
tenos ir sugedę dantys yra tiesioginė
širdies infarkto priežastis, bet ryšys
tarp jų yra.

Kaip burnos sveikata
gali veikti širdį?

Dantenų uždegimas (gingivitis)
yra palyginti nesunki dantenų liga,
bet ligos negydant ji pereina į lėtinę
stadiją, kurios metu dantenos pa-
rausta, paburksta, pradeda kraujuoti.
Periodontitas yra sunkesnis susirgi-
mas, kurio metu infekcija pakenkia
kaulams, laikantiems dantis. Dantys
pradeda klibėti ir iškrenta. Abiem
atvejais ligos yra sukeliamos bakteri-
jų, besidauginančių dantų apnašose.
Bakterijos išskiria toksinus ir jie,
patekę į kraują, išnešiojami po visą
organizmą. Toksinai gali pakenkti
arterinei sistemai.

Mokslininkai atliko studijas, o jų
rezultatai buvo išspausdinti ,,The
Journal of Clinical Periodontology”.
Išvadose pažymima, kad kuo stipriau
yra pakenktos dantenos, tuo stores-
nės ir mažiau paslankios yra krau-
jagyslių sienelės. Tokie pakenkimai
randami net ir pas jaunus asmenis,
neturinčius širdies problemų. Arte-
rijų sienelių sustorėjimas – arteros-
klerozė – sąlygoja širdies ligų išsi-
vystymą. Reikia atsiminti, kad dan-
tenų ligos gali pakenkti ne tik šir-
džiai. Mokslininkai atranda vis dau-
giau ir daugiau ryšių tarp dantų bei

dantenų ligų ir tokių susirgimų kaip
diabetas, inkstų ligos, osteoporozė,
Alzheimerio liga ir net kai kurių
rūšių piktybiniai susirgimai.

Kaip apsisaugoti?

Norint išlaikyti sveikus dantis ir
dantenas, reikia reguliariai atlikti
paprastą ar giluminį dantų valymą.
Jūsų dantistas patars, koks valymo
būdas yra reikalingas. Profesionalaus
dantų valymo metu pašalinamos
dantų apnašos ir jame esančios bak-
terijos. Rezultatai yra geri, jei dan-
tenų ligos pradedamos gydyti anks-
tyvoje stadijoje.

Šios priemonės padeda apsaugoti
dantis, tačiau kyla klausimas, ar tai
turės naudos susiaurėjusioms širdies
kraujagyslėms? 2007 metais ,,The
New England Journal of Medicine”
paskelbė grupės mokslininkų išva-
das, kuriose teigiama, kad intensy-
viai gydant dantenų ligas 6 mėnesius
ne tik žymiai pagerėja dantenos, bet
ir stebimi teigiami pokyčiai endotely-
je (sluoksnis, išklojantis kraujagyslių
vidų).

Dauguma žmonių nesirūpina
burnos higiena, reguliariai nesilanko
pas dantistą. Daugiau nei 8 proc.
Amerikos gyventojų nuo 20 iki 64
metų amžiaus serga periodontito
ligomis. The American Academy of
Periondotology duomenimis, 1 iš 3
suaugusiųjų turi periodontito prob-
lemų.

Gera burnos higiena, sveiki dan-
tys ir dantenos padės jums išvengti
dantų iškritimo. Ir galbūt tai bus
kelias į sveiką širdį!

Paruošta pagal žurnalą
,,Parade’’

Redakcijos žodis

Ar žinote, kad dantenų ligos
gali turėti įtakos jūsų širdies
ir kraujagyslių susirgimams?

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî
nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
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Jau penktą kartą vyko Na-
cionalinio diktanto rašymas,
kuriame vis mieliau ir gausiau
dalyvauja ir išeivija, ypač jauni-
mas. Ne išimtis ir JAV lietuviai,
vienur kėlęsi diktanto rašyti
ankstų rytą (čikagiškiai į Pasau-
lio lietuvių centrą, Lemont, rin-
kosi 4 val. ryte), kiti jį rašę šešta-
dienį lituanistinių mokyklų suo-
luose. Ryžtingiausiųjų laukia dar
ir antras diktanto ratas, kuris
įvyks gegužės 8 d. Vilniuje. Tą
pačią dieną bus paskelbtas ir
dalyvių išrinktas sunkiausias ra-
šybos žodis ir Kalbos komisijos
svetainės lankytojų nuo kovo 18
d. renkamas tautinis dvidešimt-
mečio veiksmažodis. Kol kas
tokių veiksmažodžių pasiūlyta
apie 200. Dažniausiai buvo pa-
kartoti trys: „kovoti”, „dirbti” ir
„vogti”. Iškalbinga, ar ne?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

,,Draugo’’ skaitytoja Angelė
Kasiulienė prašo paaiškinti apie
Isopropyl Alcohol (izopropilo al-
koholį) ir Isopropyl Rubbing Al-
cohol naudojimą. Ji klausia, ar
nekenksminga jį naudoti kaip
įtrinamąją priemonę esant są-
narių skausmams?

Atsako gyd. O. Radzevičienė

Gerb. Angele, naudoti išoriškai
izopropilo alkoholį nėra pavojinga.
Izopropilo alkoholis yra bekvapis,
bespalvis, degus skystis, gaunamas
netiesioginiu hidrolizės būdu su-
maišius vandenį ir dujas (propene).
Etilo alkoholis, kuris skirtas vidi-
niam vartojimui, yra gaunamas fer-
mentacijos būdu iš įvairių maisto
produktų: rugių, kukurūzų, bulvių,
įvairių vaisių sulčių, cukrinių runke-
lių.

Izopropilo alkoholis yra sąlyginai
netoksiškas ir greitai išgaruoja. Pla-
čiai naudojamas kaip valomoji prie-
monė valant paviršius, užterštus
riebalais (oil), taip pat dėmėms valyti
iš daugumos audinių, medžio, med-
vilnės. Plačiai naudojamas automo-
bilių pramonėje ir statybose kaip
skiediklis.

Izopropilo alkoholis naudojamas
tik išoriškai. Jis tinka pirmai medi-
cininei pagalbai kaip antiseptikas
žaizdas dezinfekuoti. Ypač plačiai
naudojamos servetėlės, sumirkytos
70 proc. izopropilo alkoholiu. Taip
pat yra plačiai naudojamas kos-
metikos pramonėje.

Jūsų aprašytu atveju, raudonų
dėmių atsiradimas, išsitrynus kojas
vaistažolių ištrauka, pagaminta nau-
dojant šį alkoholį, galėjo būti alergi-
nis organizmo atsakas į trauklapius
ar varnalėšą. Tačiau reikia atsiminti,
kad tokios ištraukos negalima nau-
doti kompresams, o taip pat tepti di-
delius odos plotus. Nepatartina nau-
doti ilgiau kaip savaitę. Esant gali-
mybei, patarčiau geriau naudoti etilo
alkoholį, pagamintą iš grūdų. Jį įsi-
gyti galima lenkų parduotuvėse.

Geros Jums sveikatos, gerb.
Angele, ir sėkmės gydantis bei pa-
dedant draugėms.

Rumunijoje ir Bulgarijoje
– nauji paukščių gripo

atvejai

Lietuvos valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba praneša, kad
Rumunijoje nustatytas jau antras šį
mėnesį H5N1 potipio paukščių gripo
atvejis. Rumunijos nacionalinė refe-
rentinė laboratorija patvirtino, kad
28 vištos Plauru miestelyje, Tulcea
apskrityje, nugaišo nuo šios ligos.

Rumunijos veterinarijos specia-
listai perspėjo, kad nustatytos apsau-
gos zonos, kurios siekia net kaimy-
nystėje esančią Ukrainą. Atsakingos
tarnybos imasi visų profilaktikos
priemonių, kad liga neišplistų į kitus
ūkius. Nustatytoje kontrolės zonoje
yra 31 smulkus ūkis, kur laikomi 699
naminiai paukščiai.

Tuo pačiu metu Bulgarijos ve-
terinarijos specialistai pranešė, kad
Varnos regione nustatytas didelio
patogeniškumo H5N1 potipio paukš-
čių gripo atvejis. Virusas patvirtintas
paprastajam suopiui (lot. Buteo bu-
teo), kuris buvo rastas negyvas netoli
Juodosios jūros pakrantės. Delfi.lt



DRAUGAS, 2010 m. balandžio 6 d., antradienis 3

Be ,,Sodros” reformų
sulauksime Graikijos

likimo
KÊSTUTIS GIRNIUS

„Sodros” reformos daugeliui bus skausmingos. Bet jos būtinos ir ne-
išvengiamos. Kuo ilgiau bus delsiama, tuo skaudesni bus vėlesni sprendi-
mai. Reformų programa dar nėra galutinai nustatyta, piliečiai kviečiami
išreikšti savo nuomonę. Tačiau kai kurie svarbūs dalykai jau aiškūs,
pavyzdžiui, kad pensinis amžius bus vėlinamas.

Lietuva išgyvena demografinę krizę. „Eurostat” skaičiavimu, nuo
2009 iki 2060 metų gyventojų Lietuvoje sumažės iki 2,5 milijono. Darbin-
go amžiaus (15–64 metų) žmonių skaičius smuks nuo 58,6 iki 41,4 proc.
(procentais nuo visų gyventojų), o senyvų (65 metų ir vyresnių) padvigu-
bės nuo 16 iki 32,7 procento. Dabar vienam vyresniam kaip 65 metų
asmeniui tenka 1,6 darbingo amžiaus žmogaus. Po 50 metų santykis bus
1:1, taigi vienas dirbantis asmuo turės išlaikyti vieną pensininką.

Panašūs iššūkiai laukia ir daugelio kitų pasaulio kraštų. Kai kurie jau
pradėjo imtis tinkamų žingsnių. JAV pensinis amžius vyrams ir moterims
yra 66-eri, greitai bus 67-eri, ateityje dar žadama jį ilginti. O JAV kur kas
turtingesnė valstybė negu Lietuva, be to, amerikiečių šeimos gerokai di-
desnės, pensininkų ir dirbančių žmonių santykis palankesnis. Vokietija
priėmė nutarimą ilginti pensinį amžių iki 67 metų. Daugelis kitų Europos
Sąjungos (ES) valstybių ketina elgtis panašiai, nes nėra kitos išeities. Jei-
gu nebus reformų, socialinės apsaugos sistemos bankrutuos. Arba valsty-
bės, siekdamos padengti nepaliaujamai didėjančius biudžeto deficitus, tu-
rės masiškai skolintis.

Lietuvoje jautriai reaguojama į ketinimus didinti pensinį amžių. Pen-
sijų vėlinimas atrodo nepateisinamas, ypač prisiminus, kad dar neseniai
moterys galėjo išeiti į pensiją būdamos tik 55-erių. Pasipriešinimą refor-
moms skatina ir kiti argumentai, į kuriuos verta greitai pasižiūrėti.

Dabar vyrų vidutinė gyvenimo trukmė – 66,3 metų. Jei pensinis am-
žius būtų ilginamas iki 65-erių, vyrai esą negalėtų džiaugtis užtarnautu
poilsiu, nes po kokių metų mirtų. Tačiau statistika apgaulinga. Visų vyrų
vidutinė gyvenimo trukmė yra tokia trumpa, nes miršta neproporcingai
daug jaunų žmonių. Lietuvis vyras, sulaukęs 60 metų, dar gyvens viduti-
niškai 16 metų, tad pensija galės džiaugtis. Be to, lietuviai jauni miršta ne
todėl, kad turi ypač prastus genus ar kad Dievas juos baudžia, o dėl to, kad
geria, rūko, nesimankština, nesveikai valgo. Kitaip elgdamiesi gyventų
ilgiau. Jie iš dalies lemia savo likimą, tad turėtų imtis atsakomybės už jį.

Dažnai nurodoma, jog Lietuvoje pensijos tokios mažos, kad bet koks
jų apkarpymas esąs nepateisinamas. Pensijos mažos daugelyje kraštų. Ne
tik Afrikoje ar Azijoje, bet ir JAV. Piniginė pensijos suma gali atrodyti
didelė, bet jos perkamoji galia yra menka. Mano motinos pensija jos mir-
ties metais buvo 750 dolerių per mėnesį. Tačiau buto nuoma siekė 1,000
dolerių per mėnesį, o ji gyveno darbininkų kvartale, ne prabangiame prie-
miestyje.

Amerikoje vien iš pensijos išgyventi sunku. Valdžia aiškina žmonėms,
kad senatvėje pensija turi būti tik vienas iš trijų pragyvenimo šaltinių.
Kiti du – santaupos ir darbas. Žmonės raginami daugiau taupyti senatvei
ir būti pasiryžę dirbti ilgiau, net sulaukę pensinio amžiaus dirbti ne visu
etatu. Jei Lietuvoje iš tiesų negalima išgyventi iš mažos pensijos, reikia jas
didinti, bet sumažinti ar panaikinti rentas ir kitų rūšių pensijas. Vyriau-
sybė numato tam tikrų žingsnių šia linkme. Valdžia, net ir Amerikos, ne-
pajėgi sukurti pinigų iš nieko, nors ir gali veikti neatsakingai, dosniai didin-
ti tarnautojų atlyginimus, pensijas bei rentas, tačiau ribotą laiką. Ilgainiui
neatsakingos valstybės iždas ištuštėja. Ji verčiama skolintis vis nepalankes-
nėmis sąlygomis, sunkiai pakeliamos skolos suėda vis daugiau šalies pajamų,
mažiau lėšų lieka reikalingoms investicijoms, žmonių gerovei kelti.

Graikijos pavyzdys pamoko. Valstybės finansai žlunga ne vien dėl
pensijų, nors dosnios išmokos prisidėjo prie kracho. Jos buvo didelės (mo-
kytojai gauna daugiau kaip 25 tūkst. eurų per metus), daugelis tarnauto-
jų galėjo išeiti į pensiją net nesulaukę 60 metų ir t. t. Šįmet Graikija turi
perfinansuoti apie 70 mlrd. eurų skolų, o jai skolintis kainuoja dvigubai
brangiau negu Vokietijai.

Graikija vylėsi sulaukti paramos iš ES partnerių, kad galėtų skolintis
pigiau. Susitarta dėl mažo plano, nes Vokietija priešinosi. Berlynas klausė,
kodėl šalies piliečiai, kurie jau dešimt metų veržėsi diržus ir taupiai gy-
veno, turėtų gelbėti to nedariusius graikus. Jie esą elgėsi neatsakingai,
tad patys turi išsrėbti savo privirtą finansų košę. Du dalykai įsidėmėtini.
Narystė euro zonoje neišgelbėjo Graikijos, tarptautinės rinkos atskirai
vertina kiekvienos narės finansus. Sukurtas svarbus atvejis – būtent, kad
euro zonos šalys neskubės gelbėti finansiškai neatsakingų partnerių.

Jei Lietuva nesutvarkys savo finansų, tarptautinės rinkos jai bus ne
mažiau žiaurios negu Graikijai. Neseniai Lietuva išplatino 2 mlrd. JAV
dolerių dešimties metų trukmės obligacijų emisiją su 7,625 proc. meti-
nėmis palūkanomis. Per tą dešimtmetį ji turės mokėti daugiau kaip 1,5
mlrd. JAV dolerių palūkanų. 4 mlrd. litų – milžiniška suma, kitomis ap-
linkybėmis ją būtų galima geriau panaudoti.

„Sodros” reformos yra būtinos, kaip neišvengiamos ir pačiuose tur-
tingiausiuose kraštuose. Nieko nedaryti – neleistina prabanga. Populistai
perša rožinius scenarijus. Esą atgaivinus ūkį, sumažinus nedarbą, padidės
įplaukos į biudžetą, į „Sodrą” ir viskas susitvarkys. Tačiau ūgtelėjusios
pajamos bus tik lašas jūroje. Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės, nesulauks
tokio ūkio suklestėjimo, kuris atsvertų demografinių pokyčių lemiamas
problemas. Lietuva nepajėgi išlaikyti dabartinės „Sodros” sistemos. Ji gali
Vokietijos pavyzdžiu pradėti reformas arba delsti ir laukti Graikijos liki-
mo. Alfa.lt

MYKOLAS DRUNGA

Net ir gerieji turi dėl ko atgailau-
ti, ką jau kalbėti apie ne tokius gerus
(žmones ir institucijas). Tokia yra
daugelio straipsnių pastarųjų dienų
užsienio spaudoje potekstė. Skriaudų
pripažinimas ir ryžtas taisytis – ne
visada silpnumo ženklas. Greičiau
priešingai.

„Ši Didžioji savaitė sunkiai pa-
liečia pačią Bažnyčią, bet tai gali būti
ir galimybė”, – rašė dienraštis
„Nürnberger Nachrichten” ir tę-
sė: „tik jeigu ji atsivers iššūkiui, ve-
dama noro atsinaujinti, tam tikra
prasme reformuotis, galėtų ji iš kri-
zės išeiti sustiprėjusi. Pačiame Vati-
kane ir oficialiojoje Bažnyčioje kai
kas, bet toli gražu ne visi, drąsiai
pradeda būtent šitaip kalbėti. Tokiais
laikais, kada nepaisant finansų kri-
zės vertinami tik ekonominiai pasi-
sekimai, o kitų vertybių trūksta,
daugelis trokšte trokšta priešsvaros.
Tokia galėtų būti krikščionių baž-
nyčios, jeigu jos ne tik nustatytų
žmoniškesnius matus, bet ir pačios jų
laikytųsi. Šaliai reikia sąmoningų ir
savikritiškų bažnyčių, kurios nenu-
sidėtų savo pačių sąžinei.”

Kitas to paties Vokietijos miesto
dienraštis „Nürnberger Zeitung”
šią mintį paryškino ir išplėtojo taip:
„Visas pasaulis šiuo metu kalba apie
netikusius veiksmus ir piktnaudžia-
vimus – tai problemos, kurių nedera
šluoti po kilimu. Bet ar tuo nepamirš-
tami dvasios lobynai, dvasiniai tur-
tai? Tos puikios senos bažnyčios,
kviečiančios stabtelti ir susikaupti,
žiūrėti ir stebėtis? Kai Bažnyčiai
eidavosi itin blogai, joje visada būda-
vo pradedama iš naujo – tai šv. Be-
nedikto Nursiečio vienuolynų kultū-
ra, tai scholastika, tai pranciškonų
neturtėlių sąjūdis. Buvo ir protestan-
tiškoji reformacija, dėl kurios ir
Katalikų Bažnyčia atsinaujino, dabar
yra krikščionių socialinis mokymas,
bažnyčių ir katalikų suvažiavimai.
Ne, Bažnyčia nežus, tačiau ji privalės
keistis”, – rašė Niurnbergo laikraštis.

Šiuo klausimu Vokietijos, Aust-
rijos ir Šveicarijos spaudoje vis dar
daugybė straipsnių, o Krokuvoje lei-
džiamas katalikų savaitraštis „Tygo-
dnik Powszechny”, neseniai pa-
minėjęs savo 65-erių metų sukaktį,
užkliudė ir kitą opią temą.

Priede, pavadintame „Žydow-
nik Powszechny” (šiuo vardu sa-
vaitraštis būdavo pravardžiuojamas
komunistų valdžios laikais), dabarti-
nis jo vyriausiasis redaktorius Adam
Boniecki surinko žinomiausius sa-
vaitraščio tekstus lenkų ir žydų san-
tykių tema. Jis rašo: „Kiekvienas
šiais, 2010-aisiais metais, skaitantis
čia skelbiamą seną Jerzy Torowicz
straipsnį, gali nustebti, kodėl pasta-
rasis taip plačiai ir įsakmiai aiškina
tai, kas atrodo akivaizdu. Būtent, kad
negalima vienu ir tuo pačiu metu bū-
ti ir sąmoningu kataliku, ir antisemi-
tu. Kaip tik ši akivaizdybė yra nuos-
tabus praėjusių laikų pastangų vai-
sius. Tik – ar tai iš tiesų visiems aki-
vaizdu?” – klausė savaitraščio „Ty-
godnik Powszechny” vyriausiasis
redaktorius.

Ir dar viena atgaila, tiksliau

pasakius, jos nuoširdumo klausimas,
paskutinėmis dienomis vyravo Euro-
pos spaudos puslapiuose. Serbijos
parlamentas pagaliau atsiprašė Sreb-
renicos žudynių aukų palikuonių.
Dauguma laikraščių Serbijos nutari-
mą pagyrė, kiti liko skeptiški. Pra-
dėsime nuo pirmųjų.

Štai Frankfurto kairiųjų dien-
raštis „Rundschau” rašė, kad „savo
rezoliucija Serbija iš karo šalies virto
politine tauta. (...) Jau iš debatų buvo
aišku, jog svarbiausia čia buvo Ser-
bija ir jos savivoka, o ne garsioji
‘kaina’, kurią reikia sumokėti, kad
Serbija kuo greičiau patektų į Euro-
pos Sąjungą”.

Taip pat ir Austrijos dienraštis
„Salzburger Nachrichten” pa-
brėžė, kad, „išskyrus vieną kitą pari-
bio veikėją, Belgrado politinė klasė
priėmė faktą, jog Srebrenicoje serbų
rankomis įvykdytas baisus nusikalti-
mas. Dar prieš porą metų neigti Sre-
brenicą buvo geras tonas, dabar tai
pasidarė gerokai sunkiau”.

Berlyno dienraštis „Tagesspie-
gel” taip pat rašė: „strategija šen,
strategija ten: rezoliucija reiškia, jog
Serbija pasirengusi stoti į savo šešėlį
– ir jį peršokti”.

Panašiai ir Stokholmo dienraštis
„Dagens Nyheter”: „Serbijos parla-
mentas, pasmerkdamas 1995 m. liepą
Srebrenicoje įvykdytus nusikaltimus,
davė svarbų ženklą – netiesiogiai pri-
pažino, jog Serbija atsakinga už di-
džiausias žudynes pokario Europoje.
Tačiau asmeniškai atsakingas už
aštuonių tūkstančių musulmonų nu-
žudymą yra ne kas kitas, kaip Radko
Mladič, kurį Hagos tribunolas apkal-
tino taužudyste, tačiau kol kas jis
laisvas”.

Pasak Stambulo dienraščio
„Star”, „įvyko neįtikėtinas dalykas:
Serbijos parlamentas atsiprašė už
aštuonių tūkstančių bosnių atžvilgiu
padarytą nusikaltimą. (...) Tačiau čia
nereiktų kaltinti visos tautos, o tik
atsakinguosius piktadarius. Taip
reikalavo ir serbų žmogaus teisių
gynimo organizacijos. Jos reikalauja,
kad nacionalistinės gaujos stotų prieš
tarptautinius teismus. Nes šitos
grupės savo nusikaltimais suteršė
serbų gerą vardą”.

Kur kas kritiškiau pasisakė Lon-
dono dienraštis „Guardian”. Jo žo-
džiais, nors „Serbija oficialiai priėmė
atsakomybę už 8 tūkstančių bosnių
mirtį, tačiau jos rezoliucijoje įsakmiai
nepripažįstama, jog Srebrenicoje įvy-
ko tautžudystė, kaip tai apibrėžė
Tarptautinis teismas. Užtat aukų
artimieji vargu ar priims rezoliuciją
kaip sąžiningą apgailestavimą. Grei-
čiau jie mato joje politinį išskaičia-
vimą pagreitinti priėmimą į Europos
Sąjungą. Kita vertus, – pripažįsta
Londono kairiųjų laikraštis, – čia
matyti ir politinė valia. Tai raktas į
Balkanų konflikto sprendimą. Rezo-
liucija dėl Srebrenicos – svarbi. To-
lesnis žingsnis turi būti karo nusi-
kaltimais kaltinamo generolo Radko
Mladič išdavimas.”

Panašiai rašė ir kiti laikraščiai:
„Frankfurter Allgemeine”, „Neue
Zürcher” ir Nukelta į 11 psl.

ATGAILA POLITIKOJE
IR GYVENIME
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,,Sriubos pietūs”
RASA AVIŽIENIS

Saulėtą sekmadienį, kovo 21 d.,
12:30 v. p. p. (po Mišių) vyko Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijos
organizuojami ,,Sriubos pietūs.” Tai
jau treti ,,Sriubos pietūs”, kurių lab-
daringas pelnas šiais metais skiria-
mas Kauno vyskupijos organizacijai
,,Caritas”. Į Pasaulio lietuvių centro
didžiąją salę gausiai (daugiau nei
200!) rinkosi sriubos mėgėjai, sma-
giai šnekučiavosi.

Renginio programą pradėjo Irena
Grigaitienė, trumpai papasakojusi
apie sriubos istoriją. Sriuba turi ilgą,
garbingą istoriją – tai seniausias
patiekalas, aptinkamas pirmuosiuose
kulinarijos archyvuose, ir, žinoma
gimęs ne kur kitur, bet Prancūzijoje.
Žodis ,,sopa” reiškė tirštą virinį, val-
gomą mirkant duoną. Daug kas tyliai
lingavo galvas, atpažindami žodį
,,zupę”.

Grasilda Reinytė, Jūratė Grab-
liauskienė ir Margarita Matuliaus-
kienė vedė programą bei perdavė
2009 metų ,,Sriubos pietų” paremto
Vilniaus arkivyskupijos ,,Caritas”
Vaikų ir paauglių dienos centro
,,Vilties angelas” padėką. Jos parodė
specialiai jaunų žmonių parengtą
nuotraukų montažą ir parašytą mal-
dą. Graudžiai malonu matyti jaunus
likimo nuskriaustus veidus, kurie
randa globą, meilę ir viltį. Susirin-
kusieji taip pat sugiedojo kelias gies-
mes.

Seselei Ignei sukalbėjus maldą,
paslaugūs jauni padavėjai/os (sutvir-
tinimo sakramentui ruošiamas jauni-
mas ir skautai/ės) išnešiojo didelius
sriubos dubenius. Sriuba buvo labai
skani. Matyt, tikrai šeimininkės ne-

prileido tėvo Antano Saulaičio su
dubeniu vandens.

Sumanymas ruošti ,,Sriubos pie-
tus” pasiskolintas iš Toronto lietuvių
parapijos, kurioje jau seniai ruošiami
tokie labdaringi pietūs. Man jie tru-
putį priminė labdaringą organizaciją,
kurioje teko savanoriauti su bendra-
darbiais. Toji organizacija pakuoja ir
siunčia specialios sudėties maistingą
košę badaujantiems vaikams įvairio-
se pasaulio šalyse. Pamainos gale sa-
vanoriams duodama paragauti pa-
ruoštos košės. Tokios akimirkos pri-
mena mums būti dėkingais už viską,
ką turime – maistą, pastogę, šeimą,
darbą, bendruomenę ir daug dau-
giau.

Sriuba pasotino, susirinkusiųjų
kompanija smagiai praleido laiką, o
Kauno vyskupijos ,,Caritas” buvo
paremtas. Ši organizacija įsteigta
1989 m., ji veikia daugelyje vyskupi-
jos parapijų. Jos veikla: vargšų mai-
tinimas (veikia ir sriubos valgyklos),
vaikų maitinimas, parama šeimoms,
senelių namai, vaikų dienos centrai ir
medicininė pagalba. Kauno vyskupi-
jos ,,Caritas” vykdo daugiau nei 15
socialinių programų. Beveik 500 ka-
ritiečių yra įsitraukę į šios organi-
zacijos veiklą. Daugiau apie Kauno
vyskupijos bei Lietuvos ,,Caritas”
organizacijų veiklą rasite jų tinkla-
lapyje: http://www.caritas.lt/.

Motina Teresė yra pasakiusi, kad
,,parama prasideda nuo individo.
Vienu kartu galime pamaitinti bei
mylėti tik vieną žmogų. Po vieną, po
vieną ir susideda tūkstančiai. Visas
darbas yra tik lašas jūroje. Bet jei
neįlašinsiu to vieno lašo, jūroje bus
vienu lašu mažiau”. Iki pasimatymo
kitų metų ,,Sriubos pietuose”.

Sriuba pasotino, susirinkusiųjų kompanija smagiai praleido laiką, o Kauno vyskupijos ,,Caritas” buvo paremtas.
Dainos Čyvienės nuotraukos
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SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkè�  
organizaciniams reikalams

Su Genovaite Treiniene susipa-
žinau prieš septynerius metus Flo-
rida apygardos suvažiavime. Iš karto
mano dėmesį patraukė jaunatviška,
besišypsanti moteris. Kiek metų pa-
žįstu Genovaitę, ji visai nesikeičia –
linksma, linkusi visiems padėti, nuo-
širdi, gabi. 

Tikra liaudies meistrė

Ir ko tik nesugeba mūsų šauni
Genovaitė: audžia staklėmis, siuva,
mezga, degina medį, raižo ir  margina
margučius – vienu žodžiu, tikra liau-
dies menininkė. Ji su savo rankdar-
biais dalyvauja įvairiuose renginiuo-
se. Štai vienoje Kaziuko mugėje ji
lietuviškais tautiniais drabužiais ap-
rengė 10 lėlių, jas mugėje apsilankę
amerikiečiai išpirko su dideliu pasi-
sekimu. 

Bet labiausiai, manau, mus vi-
sus, ją pažįstančius, žavi begalinis
Genutės pasiaukojimas, pareigingu-
mas ir darbštumas lietuviškoje veik-
loje. Jau ketveri metai, kaip ji sava-
noriškai talkina Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje – eina iždininkės
pareigas. Jau antra kadencija ji yra
atsakinga už JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos iždą. Visi mano pakalbinti
jos geri pažįstami skautai ir LB vei-
kėjai: Vytautas Petruškevičius iš Wa-
terbury, CT, Regina Petrutienė iš Ca-
pe Cod, MA, apie ją atsiliepia tik labai
gerai. Savo darbščia valdyba, o ypa-
tingai Genovaitės  nuoširdžiu ir nuo-
sekliu darbu, džiaugiasi ir Vakarų Vi-
durio apygardos pirmininkė Irena Vi-
limienė.  Klausiau Genutę, kaip ji vi-
sur taip suspėja? Jos atsakymas buvo
labai paprastas: ,,Pirmiausia esame
lietuviai, todėl mes tikrai tą galime
padaryti. Mūsų pareiga išlaikyti savo
papročius ir kultūrą šioje šalyje.”

Dirbo mokytoja, 
įkūrė tautinių šokių grupę

Genovaitė Treinienė gimė Kau-
ne, gyveno Jurbarke, Tauragėje. Su
tėvais iš Lietuvos pasitraukė 1944
metais ir atsidūrė Vokietijoje. Karui
pasibaigus, gyveno Bavarijoje, Am-
berg ir Rothenburg ob der Tauber
miestuose. Lietuvių stovyklose mo-
kėsi, sportavo, šoko tautinius šokius,
įsijungė į skautišką veiklą. Buvo
,,Gulbių” skilties skiltininkė. Stovyk-
loje ištekėjo, susilaukė sūnaus. 1949
metais atvyko į Ameriką, East Chi-
cago Indiana. 

Gyvenimas svetimame krašte,
kaip ir visus emigrantus, vertė sun-
kiai dirbti, kad pragyventum, ir veik-
ti, kad nenutautėtum. Penkerius me-
tus Genovaitė mokytojavo East Chi-
cago lituanistinėje mokykloje, kuri
veikė šalia Šv. Pranciškaus parapijos
mokyklos ir kuriai vadovavo seselės
kazimierietės. Seselės išleisdavo po

du skyrius (viso 8 skyriai) į lituanis-
tines pamokas penkias dienas į sa-
vaitę. 

Baigusi Lietuvių Bendruomenės
tautinių šokių kursus, Genovaitė pati
savarankiškai įkūrė tautinių šokių
grupę. Per keletą mokytojavimo metų
į gyvenimą yra išleidusi daug savo
mokinių, kurie ir dabar palaiko gra-
žius ryšius su buvusia mokytoja.

30 metų savanoriškos 
,,tremties”

Likimui susiklosčius, 1976 me-
tais G. Treinienė, kaip ji pati juokiasi,
30 metų savanoriškai buvo ,,ištrem-
ta” iš Čikagos!  Pirmuosius 10 metų ji
pragyveno Boston mieste. Iki šiol
Genovaitė labai gerai pažįsta akty-
vius Boston skautus ir Lietuvių
Bendruomenės veikėjus, Tautinės są-
jungos narius. Ji su džiaugsmu prisi-
mena Boston kultūrinius subat-
vakarius ir kitus renginius. Kaip tik
Boston mieste veikė kaip aktyvi
skautininkė: ėjo draugininkės, LSS
seserijos vadės, Atlanto rajono vadės
bei 6 metus LSS pirmijos sekretorės
pareigas.

Vėliau persikėlė į Cape Cod, kur
vėl kartu su vietiniais lietuviais įsi-
suko į lietuvišką veiklą. Puikiai G.
Treinienė mena tuo metu buvusį Ca-
pe Cod LB apylinkės pirmininką
Tadą Žižiūną, kuris ją pakvietė į
apylinkės valdybą, kurioje ji išdirbo
devynerius metus. T. Žižiūnas 2009
metais atšventė savo 100 metų jubi-
liejų (šiuo metu gyvena Pennsylvania
sūnaus šeimoje) ir iki šiol savo ben-
druomeninkei švenčių proga parašo
gražius sveikinimus. 

Iš rytinio Atlanto rajono G. Trei-
nienė kaip paukštė iškeliavo į šiltuo-
sius kraštus ir atsidūrė St. Peters-
burg, Florida. Energija trykštanti,
veikli moteris įsijungę į LB gyveni-
mą, ji – ir Kaziuko mugės  šiame tel-
kinyje pradininkė. Keletą kadencijų
ėjo Florida apygardos sekretorės pa-
reigas, atstovavo Florida lietuviams

G. Treinienė: ,,Mūsų pareiga
išlaikyti savo papročius ir

kultūrą šioje šalyje” Noriu atsiliepti į Kęstučio Gir-
niaus straipsnį ,,Neatvykę pakvies-
tieji” (,,Draugas”, 2010 m. kovo 18
d.), kuriame jis apgailestauja, kad
Europos kraštai neatsiliepė į Lie-
tuvos kvietimą kartu atšvęsti jos Ne-
priklausomybės atkūrimo dvidešimt-
metį. K. Girnius priėjo įvairių išvadų
dėl tokio ,,gėdingo solidarumo stokos
su Europos kraštais”: ,,Nuo pat pra-
džios buvo aišku, kad Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev neatkeliaus
į Vilnių. Pirma, jis buvo kviečiamas
per vėlai. Galingos šalies prezidento
užsienio kelionės paprastai rengia-
mos prieš pusmetį.” Net paprastiems
žmonėms reikia duoti pakankamai
laiko pasiruošti kelionėms į užsienį.

Galiu paliudyti, kad Lietuvos
Respublikos prezidento kanceliarija
yra linkusi labai vėlai kviesti asmenis
į svarbius įvykius. Mano vyras, dr. Li-
nas Sidrys buvo Lietuvos prezidentū-
ros pakviestas priimti Gedimino ordi-
no apdovanojimą Vilniuje 2008 m. lie-
pos 6 d. Tiek mano vyras, tiek aš la-
bai norėjome dalyvauti, deja, kvieti-
mas buvo parašytas tik dvi savaites
prieš apdovanojimo iškilmes. O patį
kvietimą gavome savaitė po apdova-
nojimo! Koks apsileidimas ir gėda,
kad Lietuvos prezidentūra nežino
paprastų mandagumo taisyklių:

kviesti žmones anksti į svarbius ren-
ginius, o svarbius asmenis dar anks-
čiau, jeigu iš tikrųjų norima, kad jie
dalyvautų. 

Lietuvos prezidentūrai taip vėlai
mus pakvietus ir neteisingu adresu
atsiuntus pakvietimą, gali manyti,
kad arba Prezidentūra yra nepapras-
tai apsileidusi, nelaiku išsiųsdama
kvietimą ir net neteisingu adresu,
arba per išdidi, manydama, kad mes
turime viską mesti paskutinę akimir-
ką ir lėkti į Lietuvą, arba kas nors
tiesiog nenorėjo, kad mes ten daly-
vautume.

Kadangi dr. L. Sidrio nebuvo mi-
nėtose iškilmėse Vilniuje, žmonės  ga-
lėjo padaryti išvadą, kad jam jos ne-
buvo svarbios. Jie galėjo filosofuoti
kiek norėjo: kokia ,,gėdinga solidaru-
mo stoka” tų Amerikos lietuvių. O iš
tikrųjų buvo atvirkščiai – dr. L.
Sidrys ir jo žmona būtų labai mielai
dalyvavę  iškilmėse, bet apie jas suži-
nojo po to, kai jos įvyko. Apie apdo-
vanojimą  pranešta ,,Lietuvos ryto”
internetinėje svetainėje! Gal laikas
išmokti Lietuvos prezidentūrai man-
dagumo taisyklių, o nekaltinti kitų,
kad jie pakviesti neatvyksta. 

Rima Sidrienė
Palos Hills, IL

LR PREZIDENTÙRAI LAIKAS IŠMOKTI
MANDAGUMO TAISYKLIÛ

KUR GAUTI GRÙDÛ?
Visuomet su didžiausiu malonu-

mu skaitau „Drauge” ruošiamą sky-
relį „Šeimininkės patarimai”. Tiek
daug visko ir įdomaus randu. Mano
šaldytuvas apklijuotas įvairiais Nijo-
lės Nausėdienės patarimais. 

Labai susidomėjau daigintais

grūdais. Kur gauti pačių grūdų, pa-
vyzdžiui ryžių, avižų, saulėgrąžų?
Kaip suprantu, kruopa – tai jau ne
grūdai? Norėčiau daugiau sužinoti.
Gaila, kompiuteriu nesinaudoju.

Dangė Dudzė
Palos Hills, IL

KIEKVIENAM GERI PATARIMAI
Kiekvieną ketvirtadienį džiau-

giamės, skaitydami ,,Drauge’’ įdo-
mius Nijolės Nausėdienės ,,Šeimi-
ninkės patarimus’’, kurie tinka ne tik
šeimininkėms, bet ir kiekvienam,
norinčiam žinoti apie gyvenimui rei-
kalingą sveiką maistą. Maistas duoda
energijos, apsaugo organizmą nuo
ligų, tačiau labai svarbu, kokį maistą

pasirenkame. Ir kodėl nepasinaudoti
gerais patarimais, juk tai yra mūsų
sveikatai? 

Ačiū Nijolei už patarimus. Ne
viena skaitytoja išsikerpa juos ir
papildo savo žinias. 

Marija Remienė
Westchester, IL

JAV LB taryboje. Kartu su taip pat
aktyvia bendruomenininke Vida Mei-
luviene  suruošė daug prasmingų va-
karų ir renginių Lietuvių klube ir
apylinkėje. Šešerius metus G. Trei-
nienė buvo Florida Lietuvių Fondo
atstovė, kelias kadencijas buvo Lie-
tuvos Dukterų draugijos ir St. Pe-
tersburg, FL klubo revizijos komisi-
jos pirmininkė. Lietuvių klubo pir-
mininkė ir LB apylinkės pirmininkė
V. Meiluvienė dažnai pasigenda Ge-
novaitės pagalbos ruošiant renginius.

Dar vienas apdovanojimas

Keletui metų praėjus, Genovaitė
grįžo į Čikagą, apsigyveno greta duk-
ros Virginijos, žento Kęstučio, anūkės
Vaivos Remeikų. Jie – visi jūrų skau-
tai. Pati Genovaitė už veiklą Lie-
tuvių skautų sąjungoje yra apdovano-
ta ,,Už nuopelnus”, ,,Lelijos” ir ,,Pa-
dėkos” ordinais.

Vidurio Vakarų apygardos valdy-
ba už ilgametę visuomeninę veiklą
pasiūlė apdovanoti G. Treinienę JAV
LB Krašto valdybos Padėkos raštu.
Šis padėkos raštas jai bus įteiktas per
Vakarų Vidurio apygardos suvažia-
vimą. Sveikiname mielą bendruo-
menininkę ir džiaugiamės už jos pa-

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Genovaitė Treinienė
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V. Ušackas išvyko î misijâ Afganistane
Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) –

Europos Sąjungos (ES) misijos Afga-
nistane vadovas, buvęs Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas išvyko į šią neramią centri-
nės Azijos šalį, kur žada dėti pastan-
gas, jog vietos gyventojai galėtų grei-
čiau perimti valstybės kontrolę į savo
rankas.

Po prezidentės D. Grybauskaitės
pareikšto nepasitikėjimo iš užsienio
reikalų ministro pareigų atsistatydi-
nusį V. Ušacką skirti ES specialiuoju
atstovu ir Bendrijos misijos Afganis-
tane vadovu vasario mėnesį nuspren-
dė ES užsienio politikos vadovė Ca-
therine Ashton.

Oficialiai šias pareigas, sujungu-

sias dvi pareigas – ES specialaus at-
stovo ir misijos vadovo, – V. Ušackas
pradėjo eiti balandžio 1 dieną.

Prieš išvykdamas į Afganistaną
45 metų diplomatas sakė pasirašęs
ketverių metų sutartį. V. Ušackas tei-
gė, kad vykdydamas ES planus sieks,
jog afganistaniečiai galėtų greičiau
perimti šalies kontrolę į savo rankas,
nors pripažino, kad tam reikės kant-
rybės.

,,Žinoma, tam reikės kantrybės,
nes tokioje šalyje kaip Afganistanas
niekas greitai nevyksta. Mano tikslas
– kad Afganistanas taptų pakanka-
mai stabili valstybė, o jos ekonomika
galėtų plėtotis nesiremdama vien ne-
legalia prekyba”, – sakė V. Ušackas.

Atkelta iš 1 psl.       daugelį
lietuvių slegia augimo laikotarpiu
pasiimtų paskolų našta ir nereikia
toli eiti, kad „būtų galima patirti
daugelio šalies gyventojų juntamą
skausmą”.

Dienraštis taip pat pastebi, kad
griežtas taupymas nesukėlė tokio
masto protestų – eitynių gatvėse ar
visuotinių streikų, kurie yra įprasti
Graikijoje, Ispanijoje ar Jungtinėje
Karalystėje.

Profesinės sąjungos „Solidaru-
mas” pirmininkė Aldona Jašinskienė
įtakingam JAV leidiniui teigė pasira-
šiusi nacionalinį susitarimą su Vy-
riausybe, nes taip gali pasipriešinti
dar didesniam taupymui. Kita prie-
žastis – profesinės sąjungos Lietuvoje

yra silpnos ir nepajėgia surengti to-
kio visuotinio streiko, kokie vyksta
kitose Europos šalyse.

Ji teigė nematanti jokio padėties
gerėjimo, nepaisant Vyriausybės
siunčiamų teigiamų ženklų.

Glazgo universiteto darbo stu-
dijų profesorius Charles Woolfson
„NY Times” teigė, kad didėjantis so-
cialinis susvetimėjimas sukėlė di-
džiausią emigracijos bangą nuo 2004
m., kai Lietuva įstojo į Europos Są-
jungą.

„Tuomet vyko turinčių viltį emi-
gracija, dabar emigruojama iš nevil-
ties”, – kalbėjo C. Woolfson.

Kartu straipsnyje pažymima,
kad stebėtinas skaičius Lietuvos gy-
ventojų dar neatsisuka prieš Vyriau-

Vilnius, balandžio 5 d. (ELTA) –
Ministras pirmininkas A. Kubilius
Vyriausybės rūmuose pasveikino dvi-
ratininkes, iškovojusias medalius ne-
seniai Kopenhagoje (Danija) vyku-
siame pasaulio treko čempionate ir jų
trenerius.

,,Puikiai suprantu, kad sportui
be gražių palinkėjimų reikia ir mate-
rialios paramos. Šiuo nelengvu metu
kiekviena tarptautinė pergalė yra la-
bai svarbi šventė, o atsidėkojame
sportininkams už jų pasiekimus tiek,
kiek galime”, – sakė premjeras.

A. Kubilius pasaulio čempionato
po vieną aukso ir sidabro bei du bron-
zos medalius iškovojusiai Simonai
Krupeckaitei įteikė 38,000 litų, o
bronzos medalius pelniusioms Vilijai
Sereikaitei ir Gintarei Gaivenytei –

atitinkamai 7,500 ir 5,000 litų čekius.
Taip pat dviratininkėms įteikti Kūno
kultūros ir sporto departamento me-
daliai ,,Už sporto pergales” bei Vy-
riausybės atminimo medaliai.

Buvo pagerbti ir dviratininkių
treneriai – Antanas Jakimavičius,
Dmitrijus Leopoldas ir Alvydas Sur-
gautas, gydytojai, mokslininkai ir rė-
mėjai. 

Taip pat buvo pasveikinti nese-
niai Deviso taurės (Davis Cup) varžy-
bose Didžiosios Britanijos komandą
nugalėjusios Lietuvos vyrų teniso
rinktinės narys Ričardas Berankis ir
kapitonas Remigijus Balžekas. Jiems
ir Lietuvos teniso sąjungos vado-
vams įteikti Vyriausybės atminimo
medaliai. 

Griežtas Lietuvos taupymas nepra∂jo 
be skaudži¨ socialini¨ pasekmi¨�  

Tarnauti užsienio kariuomenèje ateityje 
gali pakakti ministro leidimo

Vilniaus oro uoste daugèja keleiviû�

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) –
Tarnauti kitos valstybės karo tarny-
boje ar dirbti ne Europos Sąjungos
(ES) valstybės tarnyboje ateityje pa-
kaktų vidaus reikalų ministro, o ne
visos Vyriausybės leidimo.

Tokią naują tvarką siūlo minist-
ro pirmininko tarnyba, parengusi ati-
tinkamas Pilietybės įstatymo pataisas.

„Būtų gerai, kad tokie sprendi-
mai būtų priimami kuo žemesniame
valdžios lygmenyje, t. y. juos priimtų
ne Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
o vidaus reikalų ministras”, – rašoma
įstatymo projekto aiškinamajame
rašte.

Šiuo metu kiekvieną kartą tokiu
atveju, kai Lietuvos pilietis nori tar-
nauti kitos valstybės karo tarnyboje
arba dirbti ne ES valstybės narės val-
stybės tarnyboje, Vyriausybė dėl to
turi priimti atitinkamą sprendimą.
Jeigu pilietis tarnauti pradėtų be Mi-
nistrų kabineto leidimo, tai būtų pag-
rindas panaikinti jam Lietuvos pilie-
tybę.

Pastarąjį kartą Vyriausybė tokio
pobūdžio sprendimą priėmė praėjusią
savaitę, leidusi Ugnei Masėnaitei tar-
nauti Danijos Karalystės karinėse
oro pajėgose.

Vilnius, balandžio 5 d. (Lietu-
viams. com) – Tarptautinias Vilniaus
oro uostas (TVOU) kovą aptarnavo
112,784 keleivius – 24 proc. daugiau
nei pernai per tą patį mėnesį. Pirmą
šių metų ketvirtį keleivių srautas oro
uoste išaugo 10 proc., lyginant su tuo
pačiu laikotarpiu pernai, ir srautų
augimas šiemet įgauna vis didesnį
pagreitį, praneša Vilniaus oro uostas. 

Pirmą šių metų ketvirtį, lyginant
su tuo pačiu laikotarpiu pernai, stie-
bėsi ir skrydžių skaičius ir per TVOU
vežtų krovinių kiekis. 

„Rinka atsigauna ir tai įtakoja
oro uosto rezultatus. 2010 m. pra-
džioje atsirado nauji skrydžiai į Mila-
ną, Berlyną, Miuncheną, Paryžių,
Amsterdamą, Romą, padaugėjo skry-
džių į Kopenhagą. Įsigaliojus vasaros
tvarkaraščiui, skrydžių žemėlapis pa-
sipildė naujais miestais – į Hambur-
gą, Edinburgą, Heraklioną, Ibisą, Pa-
lermą, daugėja skrydžių į Dubliną,
Taliną, Paryžių, Berlyną, Varšuvą”, –
sako TVOU generalinis diektorius
Tomas Vaišvila. 

Pasak jo, dar vienos skrydžių
bangos laukiama gegužę: daugės
skrydžių į Kijevą, Kopenhagą, Oslą,

Dubliną, vėl bus atnaujinti skrydžiai
į Žironą, naujas skrydis į Heraklioną,
vasarą – į Ibisą ir Palermą. 

Pirmą ketvirtį populiariausios
kryptys iš Vilniaus buvo Kopenhaga,
Ryga, Praha, Londonas, Dublinas,
Frankfurtas, Helsinkis, Varšuva,
Maskva ir Viena. 

ELTOS nuotr.

Vilnius, balandžio 5 d. (ELTA) – Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje
teatro režisieriai Eimuntas Nekrošius ir Oskaras Koršunovas bei video
menininkas Deimantas Narkevičius apdovanoti Užsienio reikalų ministerijos
garbės ženklais ,,Tūkstantmečio žvaigždė”. Nacionalinės premijos laureatai
teatro režisieriai E. Nekrošius ir O. Koršunovas yra apdovanoti aukščiausiais
įvairių šalių teatro apdovanojimais. Jų režisuotus spektaklius matė įvairių
pasaulio šalių žiūrovai, apdovanojimais įvertino garsių festivalių vertinimo
komisijos. Nacionalinės premijos laureatas D. Narkevičius 2008 m. apdova-
notas garsia Vincent van Gogh šiuolaikinio meno premija, kuri įteikiama sėk-
mingiausiai kuriantiems Europos menininkams. Jo darbai rodomi žymiau-
siuose modernaus meno muziejuose, juos yra įsigiję įvairių šalių šiuolaikinio
meno muziejai ir fondai.

URM nuotr. – Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis įteikė garbės
ženklus „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė” (iš kairės) teatro režisieriams E.
Nekrošiui ir O. Koršunovui, medijų meno kūrėjui D. Narkevičiui. 

Šiemet TVOU planuoja aptarnauti 2
mln. keleivių.               ELTOS nuotr.



Karabulakas, balandžio 5 d.
(BNS) – Balandžio 5 d. prie Ingušijos
Karabulako miesto vidaus reikalų
skyriaus pastato susisprogino mirti-
ninkas. Vėliau prie to paties pastato
tuo metu, kai dirbo tyrėjai, įvyko dar
vienas sprogimas.

Per pirmą sprogimą žuvo du
milicininkai. Vienas pareigūnas buvo
sužeistas. Bombos galia prilygo maž-
daug 3 kilogramams trotilo. Antras
sprogimas įvyko šalia esančioje auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje. Sprogo
stovėjęs automobilis VAZ-2112. Šiuo
atveju bombos galia prilygo maždaug
50 kg trotilo. Per šį sprogimą niekas
nenukentėjo.

Prie vietos vidaus reikalų sky-
riaus aptikti dar keli sprogstamieji

užtaisai. Tyrėjų grupė pradėjo darbą,
Karabulako milicija dirba sustiprintu
režimu: tikrinami visi į miestą įva-
žiuojantys ir iš jo išvažiuojantys auto-
mobiliai.

Kovo 29 d. Maskvos metro susi-
sprogdino dvi mirtininkės. Žuvo 40
žmonių, daugiau nei 90 žmonių buvo
sužeista.

Kovo 31 d. dvigubas teroro aktas
įvykdytas Dagestano Kizliaro mieste.
Per du sprogimus žuvo 12 žmonių,
įskaitant 9 milicininkus. 35 žmonės
buvo sužeisti.

Naktį iš balandžio 3 į 4 d. Da-
gestane po sprogimo nuo bėgių nu-
riedėjo krovininis traukinys. Žmonės
nenukentėjo. Šis įvykis pripažintas
teroro išpuoliu. 
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PARYŽIUS
Senegalo prezidentas Abdoulaye

Wade paskelbė, kad jo šalis susigrąži-
na savo karines bazes, kurios iki šiol
buvo priklausė Prancūzijai. Po ne-
priklausomybės paskelbimo Senega-
las pritarė kariniam Prancūzijos
dalyvavimui šalyje, sakė prezidentas.
Tačiau per pastaruosius metus Sene-
galo gyventojai, pasak jo, pajuto, kad
jų nepriklausomybė ,,tik dalinė”.

BERLYNAS
Buvęs Vokietijos kancleris Hel-

mut Kohl balandžio 3 d. šventė 80-ąjį
gimtadienį. Jo pasveikinti susirinkę
Vokietijos politikai ir valdininkai
gyrė ,,vienybės kanclerį” už jo svarbų
vaidmenį baigiant Šaltąjį karą, pra-
nešė ,,EarthTimes”. H. Kohl Vokieti-
jos kancleriu buvo 1982–1998 m. Jis
turėjo daug įtakos Berlyno sienos
griuvimui 1989 m. ir Vokietijos suvie-
nijimui 1990 m. 

MASKVA
Rusija sutiko paskolinti Bolivijai

100 mln. JAV dolerių rusiškiems
sraigtasparniams pirkti ir taip padėti
kovoti su nelegalia prekyba narko-
tikais, pranešė Meksikos žiniasklai-
da. Rusijos ministras pirmininkas
Vladimir Putin Venesuelos sostinėje
Karakase buvo susitikęs su Bolivijos
prezidentu Evo Morales.  ,,Mums rei-
kia paskolos sraigtasparniams įsigyti
ir taip kovoti su prekyba narkoti-
kais”, – teigė E. Morales po susitiki-
mo su V. Putin. 

BEIJING
Iš Kinijos Šansio provincijoje

užtvindytos šachtos jau išgelbėta
mažiausiai 114 angliakasių, kurie po
žeme praleido daugiau nei savaitę,
praneša ,,Sky News”. Visus iškeltus
angliakasius apžiūrėjo medikai. Ang-
lių šachta buvo užtvindyta kovo 28 d.
prasiveržus gruntiniam vandenims.
Dalis angliakasių buvo išgelbėti tą
pačią dieną, tačiau po žeme liko dau-
giau nei 150 žmonių. 

PEŠAVARAS
Pakistano šiaurės vakaruose

esančiame Pešavaro mieste balan-
džio 5 d. nugriaudėjo keli sprogimai.
Liudininkų teigimu, sprogimai įvyko
šalia JAV konsulato, praneša BBC.
Pranešama, kad sugriuvo keli pas-
tatai, o po sprogimų kilo susišaudy-
mas. BBC korespondentas Islama-
bade praneša, kad įvykio vietoje kilo
tikra sumaištis.

WASHINGTON, DC
Šiaurės Amerikoje balandžio 4 d.

popietę 7,2 balo žemės drebėjimas
purtė pastatus nuo Los Angeles
Jungtinėse Valstijose iki Tichuanos
Meksikoje, kurioje žuvo du žmonės;
minimo regiono miestuose dingo
elektra, teko skubiai iškeldinti
žmones iš ligoninių ir prieglaudų, o
Arizona valstijos pasienio miesto
centre buvo uždarytos visos įstaigos.

* * *
Amerikiečių vadovaujamos koa-

licinės pajėgos Afganistane pripažino
savo kaltę dėl taikių afganių moterų
žūties, skelbia ,,The New York Ti-
mes”. Moterys buvo nušautos per
specialią operaciją vasario 12 d.
Paktijos provincijoje. Iš pradžių ame-
rikiečiai savo kaltę neigė, tačiau įkal-
čių spaudžiami vėliau prisipažino.

OLIMPIA
JAV pareigūnai pranešė, kad per

sprogimą ir gaisrą vienoje naftos
perdirbimo įmonėje Washington val-
stijoje buvo sužeisti 4 darbuotojai,
dar trijų pasigesta. Naftos perdirbi-
mo įmonės ,,Tesoro” atstovas sakė,
kad gaisras įsiplieskė įmonės naftos
padalinyje. Pareigūnas sakė kol kas
nežinantis šio įvykio priežasties.

MOGADIŠAS
Somalio piratai Ramiajame van-

denyne užgrobė Pietų Korėjos naftos
tanklaivį ,,Samho Dream”, kuris
plukdė naftą iš Irako į Jungtines
Valstijas. Laive yra 24 įgulos nariai –
5 korėjiečiai ir 19 filipiniečių. Pietų
Korėja jau nusiuntė eskadrinį mini-
ninką perimti pagrobtą laivą, kol jis
dar nepasiekė jokio uosto. Tanklaivio
krovinio vertė siekia maždaug 170
mln. JAV dolerių. ,,Reuters” skelbia,
kad laivo gabenama nafta priklauso
JAV naftos perdirbimo bendrovei
,,Valero Energy Corp”.

Ingušijoje îvyko du sprogimai

Išslaptinti dokumentai apie NKVD
� vykdytas lenkû karininkû žudynes

Vilnius, balandžio 5 d. (BNS) –
Rusijos Federacijos saugumo tarny-
bos archyvuose išslaptinti kai kurie
nauji dokumentai apie NKVD 1940
metais įvykdytas lenkų karininkų žu-
dynes, rašo Lenkijos naujienų agen-
tūra PAP, remdamasi rusų laikraščiu
„Rossijskaja gazeta”.

Rusijos saugumo tarnybos archy-
vų agentūros vadovas Andrej Artizov
dienraščiui sakė, jog rastieji doku-
mentai išslaptinami, tačiau neat-
skleidė jų turinio.

Lenkijos ir Rusijos vadinamosios
sunkių klausimų bendros grupės
narys patvirtino, jog Rusijos Fede-
racijos saugumo tarnybos archyvuose
ieškoma 1940 m. NKVD Baltarusijoje
nužudytų 3,870 lenkų pavardžių.

Pasak A. Artizov, federaliniuose
archyvuose beveik visi dokumentai
dėl Katynės išslaptinti, dar daugiau,
neseniai gautas garsusis „dokumen-
tų rinkinys Nr. 1”, kuris kelis de-
šimtmečius buvo saugomas Politinio

biuro archyve ir teisę juo pasinaudoti
turėjo tik du žmonės: SSKP CK
generalinis sekretorius ir Bendrojo
skyriaus vedėjas.

A. Artizov nurodė, kad šis „do-
kumentai perduoti iš Rusijos prezi-
dento archyvo į Rusijos valstybinį
socialinės politinės istorijos archyvą,
kur laikomas visas pagrindinis J.
Stalin fondas.”

„Jame yra L. Berijos laiškas J.
Stalin ir 1940 m. kovo 5 d. Politinio
biuro nutarimas dėl lenkų karių su-
šaudymo su J. Stalin ir K. Vorošilov,
V. Molotov ir A. Mikojan parašais.
Remiantis išslaptintais dokumentais,
pavyko, ir čia didelis mano pirmtakų
nuopelnas, parengti keturis tomus
dokumentinių publikacijų apie Katy-
nę lenkų kalba, – tęsė A. Artizov. –
Taip pat du tomus rusų kalba: pir-
mąjį – apie Lenkijos karių paėmimą į
nelaisvę ir laikymą, antrą – apie su-
šaudymą ir apie tai, kas buvo po su-
šaudymo, taip pat su N. Burdenkaa
komisijos, Vokietijos komisijos ir
Niurnbergo proceso medžiaga.”

Pasak A. Artizov, kol kas dar
slapti lieka bylos dėl Katynės, kurią
tyrė praėjusio šimtmečio dešimtaja-
me dešimtmetyje mūsų Vyriausioji
karinė prokuratūra, dokumentai.
„Beje, per šį tyrimą buvo atlikta mi-
nėto 1940 m. kovo 5 d. Politinio biuro
nutarimo kriminalinė ir rašysenos
tyrimas; jis patvirtino, kad doku-
mentas tikras”, – pabrėžė jis.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

AFRIKA

RUSIJA

SCANPIX nuotr.

SCANPIX nuotr.
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DETROIT, MI
LYDI ŠVENTADIENIS

ŠV. VELYKOS

PRISIKĖLIMO IŠŠŪKIS

Apaštalas Jonas taip aprašo savo
įspūdžius po Jėzaus prisikėlimo.
Ankstų pirmosios savaitės dienos
rytą Marija Magdalietė pranešė mo-
kiniams, kad Mokytojo kapas tuščias.
Jonas ir Petras nuskubėjo prie kapo
ir pamatė viduje numestas drobules
ir skarą. Tuomet Jonas įtikėjo, kad
Jėzus prisikėlė. Įtikėjo anksčiau, nei
prisikėlęs iš mirties Jėzus pasirodė
jam ir kitiems mokiniams. Dievas
apdovanoja tikėjimu pirmiausia tuos,
kurie yra tyri ir labai mylintys. Šių
žmonių gyvenime išsipildo Jėzaus
palaiminimas: „Palaiminti tyrašir-
džiai, nes jie regės Dievą” (Mt 5, 8).

Sveikinu pačios brangiausios
šventės – Šv. Velykų proga visus,
įtikėjusius į Kristaus Prisikėlimą.
Velykos teatneša ne tik džiaugsmo,
bet ir tesustiprina tikėjimą, viltį ir
meilę – svarbiausias dorybes, pade-
dančias dvasiškai augti ir kurti vi-
savertį krikščionišką gyvenimą.

Kristaus Prisikėlimo šventė yra
brangi dėl kelių priežasčių. Pirmiau-
sia, ji kalba apie antgamtinę tikrovę,
į kurią įžengė prisikėlęs Kristus ir į
kurią esame pakviesti mes visi, per
Krikštą susijungę su mirusiu ir pri-
sikėlusiu Kristumi. Antra, Prisikėlęs
Kristus kviečia mus jau dabar būti
Prisikėlimo vaikais, kuriems vieš-
patauja ne nuodėmės, bet Kristaus
įstatymas. Šv. Velykos tebūnie proga
pamąstyti, ką reiškia būti prisikė-
lusiems su Kristumi.

Gyvenantiems su Kristumi per
maža turėti Krikšto pažymėjimą ir
per Velykas su minia giedoti „Ale-
liuja”. Per maža žinoti Dekalogą –
reikia jo laikytis, net ir tuomet, kai
tai daug kainuoja. „Dievo įsakymai, –
rašo popiežius Benediktas XVI Laiš-
ke jaunimui, – neabejotinai kertasi su
paplitusia šiandiene mąstysena, siū-
lančia laisvę, atsietą nuo vertybių,
taisyklių, objektyvių normų ir aki-
nančią atmesti bet kurį tos akimir-
kos geismų apribojimą. Tačiau tokia
pasiūla, užuot vedusi į tikrąją laisvę,
žmogų paverčia jo geismų, tokių
stabų, kaip galia, pinigai ir nežabotas
malonumas, pasaulio vilionių vergu,
negebančiu įgyvendinti savo pradinio
pašaukimo mylėti.”

Su prisikėlusiu Kristumi save
tapatina labai daug žmonių, bet di-
delė dalis jų stokoja evangelinės gel-
mės, visų pirma – autentiškos meilės.
Meilės, kuri skatintų tarnauti ir
skleisti gėrį. Meilės trūkumas – pati
svarbiausia priežastis, kodėl daugelis
nesugeba visiškai atsiverti Kristui.
Matome liūdną reiškinį: daugelis yra
netgi visiškai praradę pasiaukojamos
meilės sampratą. Tikėti į Kristų ir
nesirūpinti meile persunkti savo
gyvenimo yra pradėtas, bet neužbaig-
tas darbas – Jėzaus žodžiais tariant,
tai ant smėlio pastatytas namas, kurį
grasina nuplauti jūros bangos.

Galėtume tik pasvajoti, kokia
būtų šiandienė Lietuva, jeigu tie 80
procentų lietuvių, per apklausas ta-
patinančių save su tikinčiais į Kristų,
tikrai būtų pilni meilės Dievui ir
žmonėms. Lietuva būtų pats bran-
giausias širdžiai žemės kampelis,
kurio niekas nenorėtų palikti. Kaip
reikia, kad visi žmonės suvoktų, jog
tik tuomet tampama visverčiu žmo-
gumi ir krikščioniu, kai nesavanau-
diškai mylima.

Prisikėlusiojo Kristaus draugais
tampama tik ištikimai vykdant mei-
lės įstatymą. Jėzus vienam Dekalogo
besilaikančiam vyrui pasakė: „Tu esi
netoli nuo Dievo karalystės!” (Mk 12,
34). Pasakė įsitikinęs, kad šis vyras
supranta didįjį meilės įstatymą, jog
meilė yra svarbesnė už bet kokias
aukas.

Popiežius Benediktas XVI nese-
niai paskelbė encikliką „Caritas in
veritate”. Joje Šventasis Tėvas sako,
kad į šiandienę pasaulio visuomenę
reikia sugrąžinti meilę – ir ne bet
kokią, bet meilę tiesoje bei teisin-
gume. Meilė be tiesos ir teisingumo –
tai šios dorybės išniekinimas. Ten,
kur meilė, privalo būti branginama
tiesa ir klestėti teisingumas.

Meilės, tiesos ir teisingumo ku-
piną gyvenimą turime susikurti pa-
tys, nes niekas kitas už mus to ne-
padarys. Šio darbo pionieriais turi
tapti įtikėjusieji į prisikėlusį Kristų.
Popiežius kalba: „Turint prieš akis
tautų vystymosi problemas, tokias
milžiniškas, kad kone nusvyra ran-
kos, pagalbon ateina Viešpaties Jė-
zaus Kristaus žodžiai, kuriais jis
mums praneša: ‘Nuo manęs atsisky-
rę, jūs negalite nieko nuveikti’ (Jn
15, 5) ir padrąsina: ‘Štai aš esu su
jumis per visas dienas iki pasaulio
pabaigos’ (Mt 28, 20). Atliktino darbo
gausos akivaizdoje mus palaiko tikėji-
mas, jog Dievas yra tarp tų, kurie jo
vardu susiburia ir darbuojasi teisin-
gumo labui” (CV, 78).

Apaštalas Paulius ragina: „Jeigu
esate su Kristumi prikelti, siekite to,
kas aukštybėse, kur Kristus sėdi
Dievo dešinėje” (Kol 3, 1). Kristuje
matome gražiausią meilę, nuvedusią
jį iki kryžiaus mirties, kad mes turė-
tume gyvenimą. Kristus ne tik kalba:
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyve-
nimą, – kad apsčiai jo turėtų” (Jn 10,
10), bet savo mirtimi bei prisikėlimu
šiuos žodžius patvirtina.

Velykinėje maldoje, ypač švęsda-
mi Eucharistiją, palinkėkime vieni
kitiems Dievo malonės, galinčios
padaryti mumyse patį reikalingiausią
stebuklą – su kaupu pripildyti tar-
naujančios, visiems gera linkinčios
meilės – meilės tiesoje ir teisingu-
me.

Bernardinai.lt

Arkivysk. SIGITAS TAMKEVIÇIUS

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja; 
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis;

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”!
www.draugas.org

JONAS URBONAS

Priešvelykinį susikaupimą – Ga-
vėnios rekolekijas – Verbų sekmadie-
nio savaitgalį Detroit Šv. Antano ir
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijose
vedė prelatas Edmundas Putrimas,
užsienio lietuvių delegatas prie Lie-
tuvos vyskupų konferencijos. 

Rekolekcijos prasidėjo Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos svetainėje.
Prel. Putrimas, kurio paskaitos tema
buvo ,,Globalizacija ir jos pasekmės
Lietuvoje, lietuvybės išlaikymui bei
katalikybei”, pastebėjo, kad globa-
lizacijos įtaka yra smarkiai paveikusi
ir kai kuriuos mūsų tautiečius, dau-
giausia tuos, kurie išvyko iš Lietuvos
finansinės gerovės ieškoti. Globa-
lizacija turinti įtakos ir dvasiniam bei
religiniam požiūriui, kur viskas pa-
remta materializmu. Tai sovietinių
laikų liekanos. 

Antras agapės prelegentas buvo
Kastytis Giedraitis. Jį, kaip ir prela-
tą, pristatė kun. Gintaras Jonikas,
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
klebonas. Tai jau Amerikoje gimusi,
užaugusi ir išsimoklinusi pokarinės
emigracijos lietuvių atžala. Jo tema
buvo vaikystė lietuvių šeimoje: pir-
mieji žingsniai mokykloje, silpnas
anglų kalbos mokėjimas, klasės drau-
gų pašaipos, bendravimas lietuviško-
je aplinkoje, organizacijose, parapijo-
je. Pagaliau apsisprendimas, kad gali
būti ir lietuvis, ir amerikietis. K.
Giedraitis priminė, kad amerikietiš-
ka aplinka yra smarkiai palietusi jo
kartos lietuvaičius – juos rečiau ma-
tome šventovėje ar lietuviškoje veik-
loje. Atrodo, jog tai neturėjo įtakos

Kęstučiui: jį matome darbuojantis
visur. Jis – mūsų parapijos ir ben-
druomenės pažiba, pasididžiavimas.
Jo pėdomis seka ir jo vaikai.

Trečioji prelegentė buvo Jurgita
Atanaskovski – paskutinės lietuvių
emigracijos atstovė. Jurgita, nors ir
yra sukūrusi mišrią šeimą: ji Romos
katalikė, o vyras provoslavas, moka
taip viską suderinti, kad lietuviškoje
aplinkoje – bažnyčioje, mokykloje
tikrai jaučiasi kaip namuose. Jurgita
prisipažino, kad sovietinis laikotarpis
turėjo jai įtakos – jeigu norėjai eiti į
bažnyčią, turėjai slėptis, eiti paslap-
čiomis. Čia, Amerikoje, viskas laisva.
Todėl ją ir jos šeimos narius matome
aktyviai dalyvaujančius parapijos
veikloje, mokykloje. 

Po pranešimų vyko diskusijos,
buvo keliami klausimai. Prieita prie
išvados, kad nors globalizacija yra pa-
lietusi mus, lietuviai atsilaikys.

Truputį pabendravus, persikėlė-
me į šventovę, kur prel. Putrimas
aukojo šv. Mišias. Buvo klausomasi
išpažinčių. 

* * *
Verbų sekmadienio pamaldos

prasidėjo Kryžiaus kelių – stacijų
maldomis, kurias vedė kun. Jonikas.
Po to, pašventinus Verbas, šv. Mišias
atnašavo prel. Putrimas, kun. Joni-
kas, jiems padėjo brolis Lukas La-
niauskas, SJ. 

Gavėnios susikaupimas, rekolek-
cijos šiemet Detroit vyko truputį ki-
taip negu paprastai. Reikia tikėtis,
kad tokia forma bus naudojamasi ir
ateityje, nes tokiu būdu įtraukiami
paprasti, eiliniai parapijiečiai. 

Priešvelykinis susikaupimas 

Vita Neverauskas, gyvenanti Sterling Heights, MI, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Izabela Naujalis, gyvenanti Cicero, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Joseph Mikulis, gyvenantis Westchester, IL, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 75 dol.
auką. Ačiū, kad skaitote ir dosniai remiate.

Juzė Daugėla, gyvenanti Ormond Beach,  FL, atsidėkodama už
išspausdintą vyro mirties aprašymą atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką.
Labai ačiū.

Catherine Bertuzis, gyvenantis Downers Grove, IL, pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums ačiū.

Agapės prelegentai: (iš k.) kun. Gintaras Jonikas, Kastytis Giedraitis, Jurgita
Atanaskovski ir prelatas Edmundas Putrimas.              Jono Urbono nuotr.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

www.draugas.org

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Kad ir labai kukliai gyveno, Vy-
tautas jau galėjo ramiai sėsti prie
stalo ir, jei neverkia sūnus, rašyti. Po
truputį atsidėjo kūrybai. Irena sten-
gėsi palikti jį vieną. Pradėjo gauti
kuklų honorarą, tai buvo tuomet
vienintelės šeimos pajamos.

Ne tik nemažai rašė, bet ir buvo
Burgstadto (I. Alantienės tvirtinimu,
Dornstadto) stovyklos komiteto pir-
mininku. Juo buvo išrinktas 1947 m.
vasario 19 d. Kai ką iš pastarųjų pa-
tirčių yra užrašęs ir popieriuje. Ta-
čiau to dienoraščio 50 vos keli pus-
lapiai. 

Kultūrinės, literatūrinės to meto
aktualijos užfiksuotos tekstuose,
kuriuos V. Alantas išspausdino te-
nykštėje lietuvių spaudoje, daugiau-
sia laikraštyje Mūsų kelias, kuris
buvo leidžiamas anglų zonos Dilin-
geno karo pabėgėlių stovykloje.

Priminė save ir V. Alantas-nove-
listas: 1946 metais ten pat, Vokietijo-
je išleidžiama nauja knyga – Ant siū-
buojančios žemės. Ją išleido knygų
leidykla Sudavija, išspausdino Nörd-
lingeno spaustuvė „Georg Wagner”.
Trečiasis novelių rinkinys – nedi-
dukė, išoriškai neišvaizdi knygelė,
tarsi simbolizuojanti nelengvą gyve-
nimą, kuriame atsidūrė, bėgdami nuo
antrosios sovietinės okupacijos, mūsų
tautiečiai. Kai kurių jos tekstų ne-
labai galima ir novelėmis pavadinti,
jiems labiau tiktų trumpų pasako-
jimų žanras. Tuose kūrinėliuose – pa-
saulinio karo iš tėvynės išblokšto
žmogaus tragedijų nuotrupos. No-
velių ir pasakojimų, taip pat ir į kny-
gą įdėto vienaveiksmio scenos vaizde-
lio Velnio šokis veikėjai – netekę ne
tik fizinio, bet ir moralinio pagrindo
po savo kojomis, jie skuba, lekia, pa-
tys nelabai susigaudydami kur. Be
jokios abejonės, labai taiklus knygos
pavadinimas. 

Vokietijoje pradėtas ir ketvirtasis
novelių rinkinys Svetimos pagairės,
kurio turinyje daug stovyklinio gy-
venimo dvasios. Kadangi jis buvo
užbaigtas jau Amerikoje, o išleistas
Anglijoje, prie jo dar sugrįšime.

*
Iš stenografiškų dienoraščio

užrašų aišku, kad V. Alantui, įpratu-
siam gyventi prie kitokio ritmo,
tvarkingam, žodžio žmogui buvo la-
bai nelengva prisitaikyti. Nesunkiai
pajunti, kaip sunku jam buvo per-
gyventi tokias ir panašias situacijas,
kurios perkeltos į popierių 1947 metų
pradžioje. 

Į komiteto raštinę užėjęs vidu-
tinio amžiaus žmogus, greičiausiai
pusinteligentis, paprašė pagalbos: iki
lapkričio vidurio tarnavęs policijoje,
paskui išvažiavęs į kursus ir vietoj
savęs palikęs sūnų. Šis, patarnavęs
keturias dienas, buvęs atleistas. Už
tas keturias dienas iki šiol negavęs
nei algos, nei cigarečių. Stovyklos po-
licijos vadas ir stovyklos vadovas, į
kuriuos kreipėsi, nieko nepadarė. Jei
ir jis, V. Alantas, nepadės, važiuos
skųstis IRO (International Relief
Organization – L. P.-K.)* arejos aukš-
tesniems pareigūnams. 

V. Alantas, pasitikslinęs, kiek
žmogus turėjęs gauti cigarečių ir
pinigų, nežinojo, ką atsakyti. Jam
buvo gėda žiūrėti į savo tautietį S.,

kuris dėl dviejų dėžučių cigarečių ir
16 markių pasiryžęs viskam. Vis
dėlto pasakė: „Jei nori apsijuokti, gali
važiuoti skųstis.” Tas net neužsigavo,
atsakė, jog manąs, kad IRO arejos
raštinėje sėdi geresnės galvos negu
lietuvių stovykloje. 

Dienoraštyje V. Alantas įrašė:
„Tuo momentu jaučiausi taip, tartum
iš po mano kojų būtų išsprūdęs dar
vienas vilties grumstelis. Jei mūsų
stovyklose tokių ‘asmenybių’ skaičius
didės? O jis, atrodo, iš tikrųjų didėja.”

O čia – ir labai konkretus įvykis.
Į kovo 3–4 dienomis Schweinfurte
įvyksiantį Lietuvių tautinės bendruo-
menės atstovų suvažiavimą turėjęs
išvykti komiteto narys V. (tenka ap-
gailestauti, kad beveik visuose dieno-
raščiuose V. Alantas neįvardija konk-
rečių žmonių, dažniausiai jie pažymi-
mi tik vardo ar pavardės pirmąja
raide. Žinoma, daugeliu atvejų jos ir
nebūtinos, bet ne visada. Svarbiau-
sias asmenybes pavyko išsiaiškinti)
negalės, nes susirgo duktė. V. Alantas
su sekretoriumi prikalbino važiuoti
A., jau ir dokumentus išrašė, bet šis,
likus pusvalandžiui iki išvykimo, pra-
nešė, jog nevyks. Regis, žmona nelei-
do. Dabar V. Alantas įkalbinėja vien-
gungį R. Šiaip taip pavyksta susitar-
ti. Šiam išvykus, stovyklos komiteto
pirmininkui lyg akmuo nuo pečių
nusirita. Deja, neilgam. Praėjus pen-
kioms valandoms, vakare jis jau pir-
mininko kabinete. Bando juokauti,
jog sugrįžęs iš suvažiavimo. O aiški-
nasi taip: nuvažiavęs iki Ulmo, nus-
prendęs nebevažiuoti, nes visvien į
suvažiavimo atidarymą nebespėsiąs.
„Suvažiavimas užtruks dvi dienas.
Ką reiškia pavėluoti porą valandų?’’ –
klausė V. Alantas, o R., be perstojo
maldamas apie tai, kad, kadangi
visko nebūtų galėjęs pamatyti, iš-
girsti, o sugrįžęs papasakoti, bandė
įtikinti, jog nuo vidurio kelio grįž-
damas pasielgė labai išmintingai.
Apie tai, kad jų stovykla Bendruo-
menės suvažiavime neturės savo
atstovo, žmogus negalvojo.

Dar vienas nesmagus atsitiki-
mas. Pasitraukus Darbo skyriaus ve-
dėjui, iš keturių kandidatų komitetas
patvirtino naują – G., kaip turintį il-
gamečio administracinio darbo patir-
tį. Toks sprendimas vienam iš kandi-
datų – Darbo skyriaus vedėjo pava-
duotojui E. pasirodė labai neteisin-
gas. Susitikęs koridoriuje jis išplūdo
komiteto sekretorių C., pagrasino, jog
kreipsis, kur reikia ir neliks nei ko-
miteto, nei administracijos.

Išgirdęs tokias naujienas, V.
Alantas pasiryžęs pasikalbėti su tuo
vyruku. Nelengva pateisinti tokią
galvoseną – jei nepaaukštino, visus
išsprogdinsiu, –  tačiau nesinorėtų,
kad pasitvirtintų gandai, jog tik iš
lietuvių susidedančią stovyklą iškels
kitur, o patalpas užleis žydams. 

Pokalbis su tuo E. dar labiau su-
jaukė nuotaiką. Neįtikino vyruko net
apeliavimas į lietuvišką solidarumą.
Jis pats svarbiau už viską. Tegu
stovykla žūva, svarbu, kad tik būtų jo
viršus. „Kiek tokių mūsų stovyklose
esama!’’ – nusiminęs V. Alantas.

Kasdien – vis kas nors nema-
lonaus. Štai kovo šeštąją pas V. Alan-
tą užėjo stovyklos vadovas G. ir įteikė
atsistatydinimo raštą. Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 4

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI
$500 Jseph Materas, Oak Park, CA (viso $18,915.24).
$300 Eduard ir Donna Laukys, Fort Salonga, NY (viso $950).
$200 Mindaugas Putrimas, Toronto, Ont, Canada.
$50 Palmira Janušonienė, Mundelein,IL (viso $350); Regina

Petrauskienė, Euclid, OH (viso $425); Vytautas Urbonas, Valparaiso,
IN (viso $200); Vita  Zigmantienė, Palos Hills, IL.

$25 Raimundas Kiršteinas, Rochester, NY (viso $250);  Vidmantas
Raišys, Mercer Island, WA (viso $550); Faustas Strolia, Oak Forest, IL
(viso $165).

Pagerbdama a. a. vyro Zigmo Brazio atminimą, našlė Valentina
Brazis atsiuntė Lietuvos Partizanų Globos fondui $570, kuriuos suauko-
jo draugai: P. ir L. Aleksas, V. Tumasonis, E. Valančius, B. Kremeris,  E.
Pakštas, C. Mitkus, dr. E. ir A. Lelis, S. Paulauskienė, O. ir M. Baukus,
A.  Latz, V. ir M. Rukuiža, B. ir R. Butkūnas, E. Stukas, Z. Chirban, N.
Sodeika, dr. Juozevičius, C. ir R. Žilionis.
$50 aukojo Jovita  Strikas, Indian Head Park, IL (viso $1,150).
A. a.  Zigmo Brazio atminimui aukojusiems partizanų globai, Valentina
Brazis su šeima ir L.P.G. fondas taria nuoširdų ačiū.
Valentinai Brazis ir visai šeimai L.P.G. fondo nuoširdžiausia užuojauta ir
padėka.
Lietuvos Partizanų Globos fondas širdingai dėkoja visiems auko-
jusiems partizanų bei ryšininkų šalpai.

Lietuvos Partizanų Globos Fondas
2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629

Anne M. Paliulis, gyvenanti Watertown, CT, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką laikraščio
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Veronika  Svabas, gyvenanti Lemont, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame nuo-
širdų ačiū.

Antanas Adomaitis, gyvenantis Manchester, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Aldona K. Biliunas, gyvenanti North Palm Beach, FL, paaukojo
„Draugo” leidybai 50 dol. auką. Labai ačiū.

Kazimiera ir Gediminas Indreika, gyvenantys Chicago, IL,
užsiprenumeravo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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Jaunimo centro Moterų klubas 
šiemet minės savo trisdešimtmetį

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kaip žinia, Jaunimo centrą (JC)
Čika goje įkūrė, lėšas sutelkė, pasta-
tus pa statė tėvai jėzuitai. Ilgainiui jė -
zuitai pasiūlė Centrui sudaryti visuo -
me ni nę organizaciją JC adminis t -
ruoti. Or ganizacijos nariu galėjo tapti
kiek vienas, sumokėjęs 20 dol. meti-
nį mo kestį. 1980 m. balandžio 13 d.
(,,Draugas”, 1980 m. liepos 23 d. – L.
A.) įvyko pirmasis JC narių susirinki-
mas, ku ria me buvo išrinkta pirmoji
JC taryba (pirmininkas Jonas Rač -
kauskas) ir valdyba (pirmininkė Ire -
na Kriau če liū nienė). Finansų tvarky-
toju buvo paskirtas Henrikas Lau -
cius. Tų pačių metų liepos 1 d. buvo
pasirašyta su tartis, kurioje nurodyta,
jog  jėzuitai perleidžia Jaunimo cent -
ro (JC) ad ministravimą lietuvių vi -
suomenei. 

Tuometinės garbės konsulės Ju -
zės Daužvardienės palaikomos suju-
do veikti ir JC moterys. Įsikūrė ko -
misija kultūrinei veiklai plės ti (Ma -
tilda Marcinkienė, Gailutė Valiulienė
ir Ramona Kaveckaitė), Vanda Stan -
kienė su sūnumis vykdė lėšų telkimo
projektą. Į šį projektą įsijungė Dan -
guolė Valentinaitė.  Moterys dirbo ir
daugybę kitų darbų. Tad rudenį jos
nutarė susijungti ir lap kričio 1 d.
buvo įsteigtas JC Mote rų klubas. Tą
dieną susirinkusioms moterims
(susirinkime dalyvavo 20 moterų)
tuometinė JC valdybos pir mininkė I.
Kriaučeliūnienė sakė: ,,Šian dien stei -
gia mas JC Moerų klubas turės begali -
nės reikšmės Jaunimo centro ateičiai.
Susibūręs vienetas iš laikys ir net
praplės mūsų didįjį kul tūros centrą
Či kagoje. <...> Kai M. Saliklienė
pasiūlė steigti Moterų klubą, pajutau,
kad didžiulė našta nu krenta nuo ma -
no pečių. Esu tikra, kad mes visos
pri sidėsime savo min timis, nuomo nė -
mis ir darbais, kad Jaunimo cent ras
būtų mums pa čioms ir visiems į jį

įėjusiems malonus, pa trauk lus ir jau -
kus, kad visi jaustųsi atėję į savo na -
mus.” 

30 metų Moterų klubas savo
veik  los niekada nebuvo nutraukęs.
Pirmąja klu bo pirmininke tapo Sa lo -
mėja En dri jonienė (sekretorė Stefa -
nija Buro kie nė, iždininkė Ona Rušė -
nienė, ko respondentė Aleksandra Li -
kande rie nė), kuri Moterų klubui va -
do vavo iš ti sus 15 metų. Kas be su-
 skai čiuos, kiek įvairių programų, lėšų
telkimo vakarų, pusryčių ir pietų
suruošė klu bo narės, kiek lėšų skyrė
JC iš laikymui. 

,,Ne aitvarai sunešė, ne vien ad -
ministracija, bet ir Moterų klubas
daug prisidėjo įsigyjant naujas scenos
užuolaidas, stalus, kėdes, indus ir t. t.
ir t. t.”, – pasakojo apie moterų dar-
bus buvusi JC valdybos pirmininkė I.
Kriau čeliūnienė.

Po S. Endrijonienės mirties vado -
vauti Moterų klubui ėmėsi Anelė Po -
cie nė, kuri sėkmingai jam vadovauja
jau 15 metų. Darbų klubui niekada
netrūko. Šiuo metu klubui priklauso
24 mote rys. Štai jau 30 metų klubo
moterys organizuoja tradi ci nius
prieš   velykinius pusryčius JC kavinė-
je, yra žino mos tarp čika giečių savo
mie liniais blynais, įvairiausiais lėšų
tel  ki mo vajais. Daug nekalbėdamos,
nie kur nesigarsindamos, jos dirba sa -
vo gražų ir kilnų darbą, kasmet fi -
nan siškai paremdamos Jauni mo cen -
t rą. ,,Tik kad jaunimo trūksta, mūsų
jė gos senka. Gal kartais ‘Ala tėjos’
klu bas perimtų mūsų veiklą? – mąsto
optimizmo neprarandanti  da bar tinė
klubo pirmininkė A. Pocienė. – Lai -
kas parodė, kad teisi buvo Irena
Kriau   če liūnienė ir kitos moterys, įs -
tei gusios klubą. Esame įsitikinusios,
kad jų pra dėti ir mūsų tęsiami darbai
dar ir dabar rei kalingi Jaunimo cent -
rui ir tė vams jė zuitams.”

Kad klubo veikla reikalinga pa ro -
dė ir šiais me tais jo narių su ruoš ti
priešvelykiniai pusryčiai. Jaunimo
centro kavinė vos galėjo sutalpinti vi -
sus norinčius juose da lyvauti. Po šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje gausus
būrys žmonių atėjo pasivaišinti mo -
terų gamintais valgiais ir paskanauti
gardžių kepinių.

,,Gerbkime šiuos namus kaip sa -
vus, kad jie liktų rūmais, kuriuose
meilės kibirkštėlė savo tautai ir savai
kalbai niekada neužgestų”, – rašė I.
Kriaučeliūnienė JC 25-mečio leidiny-
je. Kad Jaunimo centre neužgeso
lietuvybė, daug prisidėjo ir Jaunimo
centro Moterų klubas.

1980 m. liepos 1 d. pasirašyta sutartimi tėvai jėzuitai perleidžia Jaunimo cen-
tro administravimą lietuvių visuomenei. Sutartį pasirašė (iš kairės): JC valdy-
bos pirmininkė Irena Kriaučeliūnienė, JC tarybos pirmininkas dr. Jonas Rač-
kauskas ir tėvas Juozas Vaišnys, SJ.

Dabartinė Moterų klubo pirmininkė Anelė Pocienė ir buvusi Jaunimo centro
valdybos pirmininkė Irena Kriaučeliūnienė.

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Jaunimo centro tarybos pirmininkas
Vaclovas Momkus atvyko paskanauti
Moterų klubo moterų paruoštų val-
gių.

Buvęs Jaunimo centro valdybos vice -
pir mininkas ir finansų tvarkytojas
Hen  rikas Laucius neužmiršta Jauni-
mo centro.

Stasė Bacevičienė (kairėje) ir Irena Dirdienė siūlo lankytojamas paragauti Mo-
terų klubo pagaminto maisto.

Svečius pasitiko Anelė Ramanaus-
kienė (kairėje) ir Nijolė Kaveckienė.
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Iš stingulio išvaduos sula

Prenumeruokime ,,Draugâ”!
,,Draugâ” atminkime savo 

testamente!

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG

Dar neišėjo pašalas, bet klevų,
kiek vėliau – ir beržų, kamienais
srovena sula. Šis natūralus gėrimas
ne tik numalšina troškulį, bet ir
aprūpina organizmą vitaminais, geri-
na kraują, medžiagų apykaitą ir net
padeda atsikratyti anstvorio. Mūsų
protėviai, ko gero, nė neįtarė, kiek
puikių sulos savybių ateityje bus
atrasta, tačiau ypatingą jos galią tur-
būt jautė. Todėl ir prisileisdavo ne
vieną statinę: kad visam vasaros dar-
bymečiui užtektų. Lietuviams nuo
seno mielesnė beržų, pasaulyje taip
pat vertinama klevų sula bei jų siru-
pas.

Sula – neišsenkantis gamtos iš-
teklių šaltinis, natūralus produktas.
Joje yra per 20 įvairiausių medžiagų.
Beržų suloje – iki 2 proc. vynuogių
cukraus (gliukozės ir fruktozės), ete-
rinių aliejų, įvairių mineralinių (ka-
lio, kalcio, magnio, geležies ir kt.),
rauginių medžiagų, fermentų, vita-
minų ir kitų gydomųjų medžiagų.
Klevų sula skanesnė, saldesnė (4
proc. cukraus), savo chemine sudėti-
mi mažai skiriasi nuo beržų. Šių gė-
rimų saldumas priklauso nuo to, kiek
praėjusiais metais šaknyse, stiebuose
sukaupta krakmolo.

Skleidžiantis lapams cukraus su-
mažėja, o vasarą suloje lieka tik mi-
neralinės medžiagos. Jei praėję metai
buvo sausi, pavasarį sula saldesnė.
Tokia ji teka ir po šaltos žiemos iš
sausesnėse vietose augančių medžių.
Daugiausia cukraus – viduryje sulos
sezono (ji teka apie mėnesį).

Vietoj sintetinių vitaminų

Sula gali pakeisti vitaminus.
Antrojo pasaulinio karo metais ligo-
ninėse sula ir beržų lapų užpilai nau-
doti kaip dietinis gėrimas vaikams ir
sužeistiems ligoniams stiprinti. Šis
gėrimas gerina kraują, medžiagų
apykaitą, padeda pašalinti iš organiz-
mo šlakus, druskas esant sutrikusiai
vandens ir druskų apykaitai (osteo-
chondrozė, inkstų akmenligė, pabrin-
kimai, podagra ir kt.).

Sula padeda atsinaujinti rau-
menų ir kaulų audiniams, mažina
kraujospūdį (geriama 3 kartus per
dieną po stiklinę). Taip pat dezin-
fekuoja žaizdas, jos yra nudegimus

gydančių vaistų sudėtyje. Sergan-
tiems chroniška sloga kiekvieną rytą
reikėtų išgerti po stiklinę sulos. Per-
šalus, stipriai kosint geriau ją pa-
šildyti, įmaišyti pieno ir truputį krak-
molo. Sula padeda atsikratyti antsvo-
rio be specialių dietų.

Ir grožio procedūroms

Sula gerai nuvalo, atgaivina bet
kokios rūšies veido odą. Ypač tinka
inkštiruotai, spuoguotai, strazdano-
tai odai, esant pigmentinių dėmių.
Sula skalaujame plaukus, kad šie
geriau augtų, išnyktų pleiskanos.
Plaukams stiprinti į sulą dera įmai-
šyti medetkų žiedų, keletą gvazdi-
kėlių, įberti cinamono (ilgiau išlieka
šviežia) ir mišiniu įtrinti galvos odą.
Tokį mišinį laikome šaltai sanda-
riame inde.

Sula sveikiausia šviežia. Galima
gerti vieną arba paskaninti span-
guolių sultimis, citrina. Dar vertin-
gesnė bus įmaišius bruknių ir dilgėlių
lapų (2:1) ar erškėtuogių ir čiobrelių
(1:1) užpilo. Ilgiau išlaikysime plas-
tikiniame inde užšaldę šaldiklyje. Ją
galima pasterizuoti ar pasiruošti
sirupo. Senoliai sulą laikydavo medi-
nėse liepų, ąžuolų statinėse, įmaišę
serbentų, ąžuolo šakelių, duonos ir ją
raugindavo.

Vėliau statinę laikydavo uždengę
daigintų avižų želmenų „veltiniu”.
Avižas sudaigindavo ant drėgnos
medžiagos. Tokia sula vėsioje kama-
roje ar rūsyje išlikdavo gaivi, aro-
matinga iki rugiapjūtės. Sveikatai
stiprinti naudingas ir garintos sulos
sirupas. Populiaresnis yra klevų siru-
pas. Pramoniniu būdu pagamintame
sirupe nemažai geležies, B grupės vi-
taminų, amino- ir kitų organinių
rūgščių, 66 proc. cukraus.

Manoma, kad šis sirupas – stip-
rus afrodiziakas. Klevų sula ir siru-
pas ypač vertinami Kanadoje. Ten
sula renkama iš cukrinių, raudonųjų,
sibirinių bei uosialapių klevų. Sirupą
kanadiečiai kabina kaip medų, nau-
doja įvairiems patiekalams, iš jo ga-
mina cukrų. Sula ir sirupas popu-
liarūs Suomijoje, Švedijoje.

Aušra Laumakė
,,Valstiečių laikraštis”

Atkelta iš 3 psl.              „Gazeta
Wyborcza”. Pastarasis priminė, kad
„praeities įveikimas, tikras atsiskai-
tymas su ja trunka ilgai. Vokietijoje
po Antrojo pasaulinio karo turėjo
praeiti 20 metų, kol jaunoji karta
pradėjo savo tėvų klausinėti, ką gi iš
tiesų jie veikė karo metais”.  

Baigsiu citata iš Maskvos dien-
raščio „Komersant” – tą pačią mintį
užtikau ir kai kuriuose Vakarų
Europos laikraščiuose: „Diskusijos
Serbijos parlamente Srebrenicos
įvykių klausimu parodė, jog Serbija ir
toliau giliai susiskaldžiusi. Beveik

pusė politinio elito nepasiruošusi
galutinai atsisveikinti su Slobodan
Miloševič palikimu. O tai reiškia, kad
Serbijos grįžimas į Europą gali būti
daug skausmingesnis ir trukti daug
ilgiau, negu to tikisi Belgrado vado-
vybė”, – rašė Maskvos „Komersant”.

Lrt.lt

Mykolas Drunga – JAV lietuvių ir
Lietuvos žurnalistas, visuomenės vei-
kėjas. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba
Lietuvoje, yra Išeivijos studijų centre,
Lietuvos radijo bendradarbis.

ATGAILA POLITIKOJE IR GYVENIME

A † A
ALGIS A. TURNER

Mirė 2010 m. balandžio 1 d., sulaukęs 72 metų.
Gyveno Riverside, IL.
Nuliūdę liko: žmona Rita; dukra Karina ir Robert Končius;

anūkas Andrius; seserys Regina su Glen Ruesch ir Rita Massmann;
daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Algis buvo Triton College profesorius.
Velionis pašarvotas pirmadienį, balandžio 5 d. nuo 3 v. p. p. iki 9

v. v. Ivins/Moravecek laidojimo namuose, 80 E. Burlington St.,
Riverside, IL.

Laidotuvės antradienį, balandžio 6 d. Iš laidojimo namų 9:30
val. ryto a. a. Algis bus atlydėtas į St. Mary bažnyčią, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Ivins/Moravecek FH. Tel. 708-447-2261 arba
www.ivinsfh.com

Pranešame draugams ir giminėms,
kad 2010 m. kovo 29 d., sulaukęs 89
metų, į amžinuosius namus iškeliavo

A † A
VINCAS

ŽEBERTAVIČIUS

Gimė 1921 m. vasario 24 d. Lietuvoje,  Gražiškiuose,
Vilkaviškio apskr.

Mokėsi  Marijampolės gimnazijoje bei seminarijoje. Baigęs
mokytojavo Graužiniuose prie Vokietijos sienos, vėliau Gražiš-
kiuose.

Amerikoje išgyveno 60 metų. Ketverius metus New Yorke,
daug metų gyveno Detroite ir Sunny Hills, FL.

Velionis buvo daugiau žinomas ne kaip mokytojas, o kaip ak-
torius. New Yorke vaidino  Antano Škėmos ir Vitalio Žukausko, o
Detroite Zuzanos Arlauskaitės-Mikšienės ir Justino Pusdešrio
dramos teatruose.

Liūdesyje liko: žmona Elena, sesuo Angelė, brolis  Alfonsas,
sūnėnai Šarūnas ir Vaidūnas, daug giminių bei draugų Amerikoje
ir Lietuvoje.

Laidotuvės įvyks balandžio 15 d. Sunny Hills, FL, Šv. Teresės
bažnyčioje. 11 val. ryte bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a.
Vincas bus palaidotas Sunny Hills „Calvary” katalikų kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-
vėse ir prisiminti velionį maldose.

Liūdinti šeima
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte kviečia į filmų popietę. Ba -
landžio 7 d., trečiadienį,  1 val.  p. p.
bus ro domas dokumentinis filmas
,,Du  bingiai” iš ciklo ,,Mūsų mieste -
liai”. Filmai rodomi PLC skaitykloje.

�Balandžio 8 d., ketvirtadienį, 1
val. p. p. „Seklyčios” restorane įvyks
Čikagos pensininkų draugijos susi -
rinkimas. Po susirinkimo – vaišės.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Tel.: 773-471-2239 arba 630-827-
9712. 

�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius š. m. balandžio 9 d., penkta-
dienį, 7:30 val. v. Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje, Lemont, ren-
gia meti nį susi rinkimą ir kviečia na -
rius bei visuomenę pasiklausyti prof.
Do nato Tijū nėlio paskaitos ,,Kli ma to
ir energetikos iššūkiai Kopen hagos
kon ferencijoje”. 

��Psichologinės ir dvasinės pa -
gal bos draugija kviečia į seminarą
,,Bendravimas šeimoje”, kuris vyks
balandžio 10 d. Pasaulio lietuvių cen-
tre, posėdžių kambaryje 9:30 val. r.
Prelegentai: psichologijos mokslų
dak tarė Pranutė Domanskienė, ad vo -
katė Kristina Wayne, kun. Antanas
Saulaitis. Registracija tel.: 630-257-
5613; tel.: 773-983-6517 arba el. paš -
tu: pagalbos draugija@live.com

��Pasaulio lietuvių centro Mote -
rų renginių komitetas rengia Atve -
lykio vaišes balandžio 11 d., sekma -
die nį, 12:30 val. p. p. Visi nuoširdžiai
kviečiami smagiai praleisti popietę.
Vietas užsisakyti galite tel.: 708-448-
7436 (Aldona Palekienė).

�Rinkimai į Lietuvių Fondo (LF)
ta rybą ir Kont rolės komisiją vyks
gegužės 1 d. LF 47-ajame metiniame
narių suvažiavime  Pa sau lio lietuvių
centre.  Daugiau in for macijos gausite
tel.: 630-257-1616 arba rasite LF
internetinėje svetainėje: www.lithua-
nianfoundation.org. 

�LR generalinis konsulatas New
York ir JAV LB Manhattan apylinkė
maloniai kviečia į parodos ,,Pirmieji
lie tuviai Teksase” ati dary mą 2010 m.
balandžio 8 d., ketvirtadienį, nuo 6
val. v. iki 8 val. v. Parodą, kuri vyks
LR generalinio konsulato New York
patalpose, 420 Fifth Ave (įėjimas iš
37 gatvės), 3 aukštas, New York, NY
10018, pristatys dr. Milda Richar d -
son. Apie dalyvavi mą prašytume pra -
nešti telefonu: 212-354-7840, ext. 15.

�Akademinio skautų sąjūdžio
Cle veland skyrius balandžio 10 d. 7
val. v. kviečia visus į Šv. Kazimiero
parapijos salę pasiklausyti solistės
Virginijos Muliolienės koncerto ,,Pa -
vasarį sutinkant”. 

�Š. m. balandžio 10 d. sporto sa -
lėje (500 Swain Blvd., Green ac res, FL
33463) įvyks  lietuvių krep šinio var -
žybos  ,,West Palm Beach – 2010”, ku -
rias organizuoja JAV LB Palm Beach
apylinkės valdyba bei Lietuvių švieti-
mo ir kultūros centras. 12:30 val. p.
p. – 6 val. v. –  rung ty nės. 8 val. v. ba -

re ,,Cruzan Rum Bar”  (11511 Elli son
Wilson Road, North Palm Beach, FL
33410) prasidės vakarinė programa.
Dėl informacijos kreipkitės telefonu:
561-574-0027 (Arvydas).

�Balandžio 11 dieną 12:30 val. p.
p. LA Šv. Kazimiero parapijos vir šu -
tinėje salėje įvyks „Dainavos” ansam-
blio vyrų vieneto koncertas. Po de ši m-
ties metų mes vėl turime galimybę
pasiklausyti šio ansamblio atlieka mų
lietuviškų dainų Los Angeles. Nuo -
širdžiai kviečiame visus atvykti į kon-
certą. Savo dalyvavimu paremsite
mūsų lietuvišką parapiją. Bilieto kai-
na 25 dol., veiks baras.

�Aktorės Aleksandros Gustai tie -
nės 105 m. gimimo sukakties  minė ji -
mas Lietuvių piliečių draugijos 3
aukšto salėje vyks 2010 m. balandžio
11 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p.
Prog ramoje: Romo Šle žo dokumenti-
nis filmas ir Kazio Sa jos vieno veiks -
mo tragikomedija ,,Maniakas”. Re -
žisierius Norbertas Lingertaitis.
Bilieto kaina – 15 dol. (iki 17 m. ne -
mo  kamai). 

�Maironio parke, 52 S. Quin sig -
amond Ave., Shrewsbury, MA 01545,
balan džio 25 d., sekmadienį,  2 val. p.
p. vyks Romo Dambrausko koncer-
tas. Bilietai – 15 dol. Daugiau infor-
macijos suteiks Irena Markevičienė
tel.: 508-799-5469.

�Kviečiame į spektaklį Justino
Marcinkevičiaus dviejų dalių poetinę
dramą „Mindaugas” Šv. Kazimiero
parapijos viršutinėje salėje balandžio
24 d. 7:30 val. v. ir balandžio 25 d.
12:30 val. p.p. Režisierė Olita Dau -
tar taitė, dailininkas – Si gi tas Šniras,
muzika M. K. Čiurlionio ir Lietuvos
Nacionalinės premijos laureato Vid -
man to Bartulio; kostiumų kūrėjos:
Aušra Kriaučiūnaitė, Laima Vaitke -
vičienė. Vaidina „Just millin’ around”
teatro trupės aktoriai ir šo kių  grupės
„Retro” šokėjai.

�Gegužės 1 d. 5 val. p. p. Šv. Pet -
ro parapijos salėje, 50 Orton Marotta
Way, South Boston, MA 02127,  vyks
dviejų dalių renginys. 1 dalis: L. Ar -
monaitė ,,Bo na Sforca. Atsisveiki ni -
mas”. Re ži sierius G. Padegimas. Bo -
na Sforca – Olita Dautartaitė, Lie -
tuva. 2 da lis: Egzotiškiausias lietuvių
šiuolaikinis dainininkas Hoshila An -
drade, išgar sėjęs kaip keliautojas po
platųjį pa saulį. 

�Connecticut apygarda ir tauti -
nių šokių grupė ,,Berželis” visus
kviečia į Poezijos pavasario šventę,
kuri vyks gegužės 2 d., sekmadienį, 3
val. p.p. Šv. Trejybės parapijos salėje,
53 Capitol Ave., Hartford, CT. Prog -
ramoje: tautinių šokių grupė ,,Ber že -
lis” pasirodymas;  L. Ar monai tės mo -
nospektaklis ,,Bo na Sforca. Atsi svei -
ki ni mas”. Re ži sierius G. Padegimas.
Bo na Sforca – Olita Dautartaitė, Lie -
tuva. Renginio metu galėsite paben-
drauti su viešnia, įsigyti jos skaitomų
J. Strielkūno ir B. Brazdžionio poezi-
jos posmų įrašų. Renginyje dalyvaus
JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė
Aldona Page. Bilietų kaina – 15 dol.
Dėl bilietų skambinti: Astai tel.: 860-
678-0869; Sigitai tel.: 203-773-1257
arba Tomui tel.: 860-965-5549.

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško
Prašau Jūsų, esant galimybei,

su teikti informacijos apie gydytoją-
pe diatrą (vaikų ligų gydytojas) bu -
vusį 1932–1944 metais Tauragės ligo-
ninės vyr. gydytoją Joną Gečą (apie
1985–1989 m. palaidotas Čikagoje Šv.
Kazimiero kapinėse. Kiek žinoma jo
duktė Gražina Gražienė (gim 1942
m. – vaistininkė). Apie 1985–1990
me tus ,,Drauge” buvo spausdintas

straipsnis apie minėtą gerbiamą Joną
Gečą. 

Nuoširdžiai dėkoju už suteiktą
informaciją.

Irmantas Mockus
Tauragės apskrities 

ligoninės direktorius
+370-446-627-01

www.tal.lt

Monospektaklis 
,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” 
balandžio 18 d., sekmadienį,

12:30 val. p. p. 
Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre  

Režisierius Gy tis Padegimas. Vai-
dina Šiau lių dra mos  teatro aktorė
Olita Dau tar  taitė. Po spektaklio –
poetės Liū nės Sute mos pagerbimas,
kompak tinės plok š telės ,,Tebūnie”
pristatymas.

Buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus balandžio 14 d.,
trečiadienį, lankysis Yale University. Luce Auditorium, 34 Hillhouse Avenue,
New Haven, 4:30 val. p. p. jis skaitys paskaitą ,,The Role of Education in Post-
Soviet Political Development”.

Kovo 26 d. Baldwin  Wallace  kolegijoje, Ohio, vyko tautų susipažinimo vaka-
ras. LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė gausiai dalyvaujančius
svečius supažindino su Lietuva.               Nuotrauka iš asmeninio albumo

Bilietus į Lietuvių Operos spek taklį ,,Linksmoji našlė” galite įsi-
gyti krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Harlem Ave, Chicago. IL 60638),
,,Lithuania Plaza Bakery& De li” (9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465),
,,Atlantic Express” (2719 W. 71 st St., Chicago). Taip pat sekmadieniais po 9
val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, Lemont. 

Bilietų kaina – 40–55 dol. Premjera įvyks balandžio 25 d. 3 val. p. p.
,,Olympic Theat re”, 6134 W. Cermak Rd, Cicero, IL 60804. 

Automobilius bus galima pastatyti teatro automobilių stovėjimo aikš-
telėje. Kadangi sekmadienį šalia teatro esančios parduotuvės nedirbs, susitar-
ta, kad auto mobilius taip pat bus galima nemokamai pastatyti prie teatro
Cermak gatvėje esančių parduotuvių mašinų stovėjimo aikštelėse.

Informacija tel.: 773-434-7919, 708-691-9114, 630-242-1888.


